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A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMSZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSÉNEK
LEHETSÉGES KONCEPCIÓJA MAGYARORSZÁGON
The introduction of on-farm control possible concept in Hungary
Szerzők

Czabadai Lilla Mária, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Vidékfejlesztési agrármérnök, MSc I. évfolyam
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Kar, Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet

A földtulajdon és földhasználat, valamint a birtokviszonyok rendezésének kérdése nem
új keletű vitatéma Magyarországon.
A rendszerváltás óta eltelt húsz év alatt többször napirendre került a privatizáció során
különböző jogcímen kiosztott termőföldek tulajdonviszonyának rendezése. Mindeddig
egyik kormányzatnak sem sikerült átfogó stratégiát kidolgoznia és megvalósítania
ezen összetett probléma megoldására.
Vizsgálatunk középpontjában az üzemszabályozás áll, mely az egyik lehetséges
megoldás a jelenlegi földpiaci viszonyok rendezésére, egyben a moratórium lejárta
után védelmet nyújthat a magyar gazdáknak a külföldi befektetőkkel szemben.
Kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy létezik-e egy olyan átfogó
üzemszabályozási modell, mely megoldást kínálna a Magyarországon fennálló
rendezetlen birtokviszonyokra.
Kutatómunkánk során első lépésként feldolgozzuk a kapcsolódó hazai és nemzetközi
szakirodalmi forrásokat, kiemelten vizsgálva a más európai országokban már jól
működő üzemszabályozási stratégiákat.
Vizsgálatunkat primer adatokon alapuló empirikus kutatásokkal támasztjuk alá,
amelyhez saját szerkesztésű kérdőívet alkalmazunk, továbbá személyes interjút
készítünk.
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OLASZORSZÁG EZERARCÚ GAZDASÁGA
(IRODALMI TANULMÁNYOK ÉS SZERZŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)
Italy’s manysided economy
(based on literary studies and the author’s opinion)
Szerző:

Hollik Gergő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügy és
számvitel, BA, I. évfolyam

Témavezető: Prof. Dr. Szabó Lajos, professor emeritus, Gazdaság és
Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet, Turizmus és Vendéglátás Tanszék

Mely események láncolata vezetett Olaszország 19. századi gazdasági nagyhatalommá
válásához, és melyek vezettek 20. századi hanyatlásához? – A válasz a múltban kell
keresnünk, hiszen ez határozza meg jelenünket, s jövőnket is. Aki azonban jártasabb a
történelemben az tudhatja, hogy Olaszország nem mindig volt egységes. Az újkorban
Itália csupán hercegségek, köztársaságok, és kisebb államok halmaza volt, és nem, egy
gazdaságilag a térséget meghatározó, egységes állam.
Dolgozatomban Olaszország gazdaságát fogom vizsgálni, a történelmet alakító
tényezők tükrében. Bemutatásra kerül a térség újkori államainak gazdasági
berendezkedése, a megszülető olasz állam és gazdasága, az ipari forradalmak és a
világháborúk hatása az ország gazdaságára nézve, és az ország Európai Uniós szerepe,
valamint az olasz film- és autóipar, illetve a az olasz kultúra sajátosságai. Az egyes
szakaszok közti átmenetet, ok-okozati elven fogom prezentálni, részletesen kitérek
minden olyan eseményre, gazdasági tényezőre, mely később drasztikus változást
eredményezett.
Természetesen egy ország gazdaságát nem csak a nemzetközi történelem és földrajzi
elhelyezkedése határozhatja meg, hanem a politika is befolyásoló tényezője lehet,
azonban a társadalom szerepe még napjainkban is a legmeghatározóbb. A gazdaság
földrajz a társadalom földrajz egyik ága, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és érték
nélküli tényezőnek sem gondolhatjuk az olasz társadalmat.
A kutatás anyaga irodalmi forrásokra támaszkodik, könyvekre, szaklapokra, internetre,
illetve Olaszországban dolgozó szakember elbeszélésére.
Végezetül megpróbálok, egy járható kiutat találni Olaszország gazdasági
hullámvölgyéből.
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A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS
JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON
The pressent and future of direct financial support in Hungary
Szerző:

Pólyán József, MezőgazdaságKertészmérnök, BSc, III. évfolyam

és

Környezettudományi

Kar,

Témavezető: Dr. Dimény Judit, egyetemi tanár, intézetigazgató, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar, Kertészeti Technológiai Intézet

A dolgozatomban szeretném feltárni a magyar agrárpolitika jövőbeni kihívásait
elsősorban a közvetlen kifizetések és azok nemzeti kiegészítésével kapcsolatban. Az
SPS bevezetésének hiánya egyben a közvetlen kifizetések differenciálásának hiányát is
jelenti. A nemzeti kiegészítés fokozatos kivezetésével a támogatások folyamatos
átcsoportosítása is bekövetkezik. Ugyanis a nemzeti és a közösségi támogatások nem
csak külön forrást, hanem külön támogatási rendszert is jelentenek, különböző
kedvezményezettekkel. A nemzeti kiegészítés és ennek következtében a támogatások
differenciáltságának elvesztése súlyos negatív hatással lehet a leginkább élőmunka
igényes ágazatokra.
Ez ellentmond a magyar agrárpolitika hivatalosan is megfogalmazott célkitűzéseinek.
Ugyanis az eddig preferált ágazatok (pl.: szarvasmarha, juh) hátérbe szorulhatnak, ami
hosszú távon vidékfejlesztési problémákat is felvet.
Az ide vonatkozó közösségi jogszabályok és egyéb dokumentumok alapján szeretném
felmérni a megoldási lehetőségeket, azok kivitelezhetőségét és hatásait.
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS SZEREPE A HAZAI
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The role of research and development in the Hungarian vegetable sector
Szerző:

Ruskó Zsófia, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális és
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Intézet

A termelőknek egyre élesebb versenyben kell helytállniuk a hazai zöldségágazatban is,
ahol a termelők jelentős piacvesztéssel szembesültek az elmúlt években. Ugyanekkor
elindult egy folyamat, melynek jelei már érezhetők, és aminek eredményeként a
nagyobb méretű, komoly szakmai háttérrel rendelkező zöldségtermelők maradnak a
termelésben. Ugyanakkor a zöldségágazatra még így is az elaprózódott üzemi
szerkezet jellemző.
A versenyképesség és a költségek alakulása szempontjából rendkívül meghatározó az
ágazatban az innováció, a fajtanemesítés területe. Dolgozatomban a fajtanemesítés
szerepét, a költségekre és ezáltal a versenyképességre gyakorolt hatását vizsgálom, a
hazai zöldségtermesztésben. Témaválasztásomat indokolja, hogy van egy
fajtanemesítéssel foglalkozó családi vállalkozásunk, melynek én is aktív részese
vagyok. A munkám során megszerzett tapasztalataimra, a szervezett konferenciák
anyagaira, az elkészített interjúkra, a rendelkezésemre álló adatokra támaszkodom a
téma kidolgozása során.
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MEZŐGAZDASÁGI POTENCIÁL ÉS A MEZŐGAZDASÁGI
TÁMOGATÁSOK TERÜLETI VIZSGÁLATA
The regional examinaton of agricultural potencial and subsidies
Szerző:

Szappanos Renáta, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális
és környezeti gazdaságtan, MSc. II. évfolyam

Témavezető: Dr. Tóth Tamás, egyetemi docens, dékánhelyettes, tanszékvezető,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézet, Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék

Dolgozatomat a mezőgazdasági támogatásokról készítettem. A kutatásom első
részében ismertettem az állattenyésztés, növénytermesztés történetét, fogalmát,
jelentőségét.
A dolgozat második részében elemeztem, hogy a támogatáspolitika milyen helyet
foglal el a közös agrárpolitikán belül. A különféle szakemberek véleményét is
ismertettem, azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítélik meg a támogatások fontosságát az
EU-s csatlakozás előtt és után.
A kutatásom végén összehasonlítottam a különböző támogatási kifizetéseket és a
területi statisztikai adatok vetített értékeit. A mutatók alapján átlag alatti és átlag feletti
területeket különítettem el. Vizsgálatom célja, tehát annak megállapítása, hogy
arányaiban a fejlettebb, tehát átlag feletti régiókba, több támogatás került-e, mint az
átlag alatti térségekbe.
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A JAPÁN AGRÁRGAZDASÁG ELEMZÉSE
Analysis of the agroeconomy of Japan
Szerző:

Topa Zoltán, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vidékfejlesztési
agrármérnök, MSc, I. évfolyam

Témavezető: Dr. Vasa László, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

TDK dolgozatomban Japán mezőgazdasági szektorát vizsgáltam meg, mert úgy vélem,
különleges ország, mezőgazdasági és erőforrás szempontból a hazánkétól eltérő
tulajdonságokkal. Speciális helyzetét több tényezőnek köszönheti: Magyarországgal
ellentétben Japán jellemzően importra szorul a legtöbb mezőgazdasági termék
tekintetében, köszönhetően a rendkívül csekély termőterületnek és a viszonylag
nagyszámú népességének, valamint az erőforrások tekintetében (pl. föld) rendkívüli
szűkösség jellemzi.
A világ harmadik legnagyobb gazdaságaként olyan agrárpolitikát folytat, amely
csökkenti a túlzott külpiaci függőséget a mezőgazdasági termékek tekintetében. Bár
importigénye hatalmas, szigorú agrárszabályozások, kvóták védik például a hazai
rizstermelőket, és a gépesítés szintje, valamint a műtrágya használat magas fokú.
Dolgozatom fő célja, hogy a különböző szekunder forrásból és szakértőkkel készített
interjúkból szerzett információk felhasználásával bemutassam, milyen stratégiai
irányvonalon halad/tervez haladni a Japán agrárpolitika, melyek a lehetőségei, milyen
veszélyek fenyegetik, milyen helyzetben vannak a termelők.
A téma aktualitásához hozzájárul a 2011 márciusában bekövetkezett földrengés,
továbbá az azt követő balesetek a fukushimai reaktorokban, amelyek mezőgazdaságra
gyakorolt hatásáról a világsajtó gyakran ellentétes, zavaros információkat közölt.
Tanulmányom pozitív hozadékaként azt remélem, hogy egy távoli, hazánktól teljesen
más jellegű ország bemutatásával felhívhatom a figyelmet az ottani jónak és rossznak
bizonyult megoldásokra, legyenek akár politikai, akár technológiai jellegűek.
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A LOVASTURIZMUS MARKETING TEVÉKENYSÉGE, ÉS ANNAK
FINANSZÍROZÁSA, A MÁTYUS UDVARHÁZ BEMUTATÁSÁN
KERESZTÜL
Evaluation of marketing and financing activities int he equestrian turism
(Case study: Mátyus Udvarház)
Szerző:

Danszky Dóra, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közgazdászgazdálkodási szak, V. évfolyam

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, TATA Kiválósági Központ és Informatika Intézet

A témaválasztásom azért esett a lovasturizmusra, mert a napjaink gazdaságának egy
fejlődő ágazatának látom a turizmust. Az idegenforgalom jelentősége megnőtt az
utóbbi tíz év során. A lovasturizmus már régóta – hozzávetőlegesen a múlt század
közepétől - kibontakozóban van, hol jobb, hol rosszabb napokat megélve.
Kutatómunkám során a piaci szereplők több oldalról történő vizsgálatát láttam
célravezetőnek. Első lépésként tájékozódni próbáltam, miként és milyen
információkhoz jutok a lovasturizmussal kapcsolatban. Az internet tűnt a legjobb és
leghasználhatóbb adatforrásnak. Emellett interjúkat és kérdőíveket is készítettem.
Kutatási munkámban 40 lovardát minősítettem saját megfigyeléseim alapján, 15
lovarda vezetőjét kerestem meg személyes interjúimmal, hogy az ő értékelésüket és
véleményüket is halljam a témám kapcsán. Ezután 100 fős kérdőíves lekérdezést
végeztem, javarészt a fogyasztói oldalon, ahol fogyasztási szokásaikat, utazási
szokásaikat és igényeiket próbáltam meghatározni.
Kutatásom eredményeként megállapítottam, hogy Magyarország adottságai óriási
előnyt nyújtanak a lovasturizmus területén. A lehetőségek megvannak, de nem
használják őket ki megfelelően. A szolgáltatói oldal fejlesztésekre szorul, ha fel akarja
venni a versenyt a turizmus más ágazataival. Ehhez országos reklámra lenne szükség,
és marketing tevékenységre. A fogyasztók igényei megnőttek, ahhoz képest, amiket a
szolgáltatói átlag ki tud elégíteni.
A finanszírozási tevékenységben az állami támogatásoknak nincs jelentős szerepe, a
létesítmények java magánkézben van. Országosan 10 véletlenszerűen kiválasztott
létesítménynek 3 éves pénzügyi tevékenységét hasonlítottam egymáshoz és vizsgáltam
hasonlóságelemzéssel annak érdekében, hogy a vizsgálatba bevont lovardák SWOT
elemzését egymáshoz képest elvégezhessem. Ezen elemzések alapján minden egyes
lovarda tanácsot kaphat arról, mely mutatószámai milyen mértékben és irányban
térnek el az egymás gazdálkodása alapján számított ideális szintektől.

35

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TURIZMUSÁNAK
AUTOMATIZÁLT STRATÉGIAI ELEMZÉSE
Automated strategic analysis of the tourism of the Central Region
Szerzők:

Gál Alexandra, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök, BSc, II. évfolyam
Mészáros Péter, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök, BSc, II. évfolyam

Témavezető: Pető István, egyetemi adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

Dolgozatunk célja a Közép-Magyarországi régió turisztikai szempontú elemzése a
2007-től 2010-ig terjedő időszakon belül megyékre, évekre és negyedévekre lebontva,
egy, a hasonlóságelemzésre alapozó SWOT-elemzést központba állítva.
Egy hagyományos SWOT-elemzés elkészítésekor az elemzők igen gyakran valamilyen
(pl. terv, átlagos) értékhez viszonyítják a mutatóikat, vagy éppen a saját, esetleg a
szakmabeliek szubjektív véleményére hagyatkoznak. Dolgozatunkkal ezt a
szubjektivitást szeretnénk minimalizálni és bemutatni egy olyan módszert, amelynek
segítségével az elérhető adatvagyon alapján automatizáltan tudunk részletes elemzést
készíteni.
Fő cél a Közép-Magyarországi régió turizmusának automatizált, objektív, komplex
jellemzése COCO elemzéssel támogatott SWOT analízissel. A stratégiai tervezésben
gyakran használt módszer elnevezése egy angol nyelvű rövidítést takar. Lényege, hogy
táblázatba szedve felsorakoztatja a vállalat gyenge ( W) és erős pontjait (S), valamint
azt, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, tehát mik a lehetőségei (O), és
milyen veszélyekre számíthat (T).
Célcsoportjaink között szerepel az állam, a Magyar Turizmus Zrt, Tourinform irodák,
a Magyar Szálloda Szövetség, illetve az Országos Idegenforgalmi Bizottság, illetve
minden, egy nagyobb területi egység turisztikai stratégiáját alakító szervezet is.
Kutatásunk során (melynek előzménye a Gazdasági informatika I és II. tárgyak önálló
feladatainak csoportmunkában való elkészítése volt) létrehoztunk egy egységes,
konszolidált adatbázist a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Majd COCO
(=objektivitásra törekvő, komponens alapú objektum összehasonlítás) futtatások
segítségével felmértük, hogy az objektumok (vagyis a megyék negyedévenként
vizsgálva) a tulajdonságaik alapján egymáshoz képest jól vagy rosszul teljesítettek,
milyen előnyökkel vagy hátrányokkal rendelkeznek.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
VÁLLALATVEZETÉSI TANÁCSADÁS
MÉRLEG- ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁS ADATOK ALAPJÁN
HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL
Management consultancy based on balance sheet and income statement data
using similarity analysis
Szerző:

Kovács László, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vezetés és
szervezés, MSc, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

A mai gazdasági viszonyok között a pénz központi szerepet játszik. Elsődleges
funkciója, hogy segítse a gazdasági szereplők eligazodását a gazdasági életben, illetve
információt szolgáltasson a gazdasági élethez kapcsolódó döntések meghozatalához.
Annak érdekében, hogy a gazdaság szereplői, vagyis a különböző vállalkozások
megfelelően eligazodjanak az üzleti életben és racionális döntéseket tudjanak hozni,
tisztában kell lenniük a saját, és adott esetben a partnereik illetve konkurenciáik
vagyoni helyzetével, más szóval racionálisan be kell tudniuk sorolni adott évi
teljesítményüket a többi piaci szereplőhöz képest. A vállalkozásoknak az adott évi
pénzügyi helyzetét a vállalkozások mérlegei és eredmény-kimutatásai szemléltetik,
amelyek bárki által beszerezhetők úgynevezett céginformációt szolgáltató cégektől,
bizonyos díj ellenében.
Az elsődlegesen elérendő cél egy olyan adatszolgáltató és tanácsadási
szolgáltatáscsomag létrehozása a céginformációs piacon, amely képes az elemzési
folyamatokba bevont emberi szubjektumot minimalizálni és egy innovatív
matematikai módszer segítségével a tanácsadási folyamatokat az eddigieknél
objektívebb, bizonyíthatóbb és visszaellenőrizhetőbb formába önteni. A
szolgáltatáscsomag az igénybevevő cégek stratégiai (saját cég-/versenytárs/partnerelemzés) és operatív (cégdiverzifikációs terv) tervezési folyamatait hivatott
támogatni.
A munka során elért eredményekből következően nem mondható ki mindenkor
automatikusan, hogy amelyik vállalkozás, kisebb eredményt tud elérni
versenytársaihoz képest, az egyértelműen rosszabbnak minősíthető.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
ADATTÁRHÁZ-ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER
A SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM-AKKREDITÁCIÓJA
KAPCSÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INFORMATIKUS ÉS
SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖK BSC SZAKRA
Data warehouse based management information system in accordance with the
program accreditation of Szent István University, with special attention to the
Agricultural Information Technology and Policy Administration Engineering
BSc
Szerző:

Sápi András, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vezetés és
szervezés, MSc, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

„Kiváló…”, „Jelentős…”, „Több…”, „Korszerű…”, „Csökkenő…”, „Előnyös…”
Bizonyára a fenti jelzők ismerősek lehetnek azok számára, akik találkoztak életük
során valamely formában is az akkreditációs önértékeléssel, ill. a SWOT analízissel,
mely a stratégiai tervezés, illetve a diagnosztizálás egyik eszköze. A SWOT elemzés
eddig ismert változata nem igényel különösebb fajta virtuozitást, kizárólag az várható
el, hogy egy minimális szintű területi ismerettel rendelkezzen az elemző. És
amennyiben ez az ismeret rendelkezésre áll, akkor szabadon, SZUBJEKTÍV módon
gyárthatók az ALÁTÁMASZTÁS, BIZONYÍTÁS NÉLKÜLI értékítéletek.
A dolgozat célja a SWOT módszertani megújítása, oly módon, hogy minden egyes
jelző, határozószó, ige, objektív, matematikai-statisztikai módszerekkel háttérben
alátámasztásra kerüljön, mely módszereknek az alapelve, a tényezők egymással
történő összevetése, amely tényezők származhatnak közhasznú, illetve területspecifikus adatvagyonokból. Az eljárás új alapokra történő helyezésén túl egy
vállalkozási core business megteremtése is cél a SWOT innovatív eljárásával.
Az innovatív eljárás mentén az alábbi kérdések is megválaszolhatók:
− Hol lehet további költséget megtakarítani, többlet sikereket elérni? („a másik
kevesebb erőforrást használt fel, mint én, mégis nagyobb eredményt ért el –
hogyan?” elvet követve)?
− Hol kell leépítést, vagy felvételt kezdeményezni? stb.
Operatív akciók ajánlása tényadatokból kiinduló és alátámasztott elemzések
felhasználásával.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
FELELETVÁLASZTÓS TESZTEK FELTÖLTÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA
ALKALMAS ONLINE KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE AZ
OKTATÁS ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Development of an online framework capable of uploading and storing multiplechoice tests in order to facilitate education
Szerző:

Varga Viktor, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vezetés és
szervezés, MA, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

Bár a cím azt sejteti, hogy jelen dolgozat az oktatást általánosságban igyekszik egy
tesztrendszer kialakításával elősegíteni, valójában nem ez irányú vágyak ihlették azt. A
téma és címválasztás kiindulópontja egy, már létező online német nyelvi tesztrendszer,
melynek sajátossága, hogy a válasz helyességének megállapításán túlmenően a helyes,
illetve helytelen válaszok indokaival is megismerteti a felhasználóját.
A pályamunkát egy ehhez hasonló, azt némileg meghaladni igyekvő, angol nyelvi
tesztrendszer elkészítésének a vágya vezérelte. A dolgozatra tervrajzként célszerű
tekinteni, a benne foglalt célok elérése több ember több hónapnyi munkáját dicsérné,
amennyiben elkészülne az a rendszer, amelynek ez a dolgozat csupán a tervrajzául
szolgál.
A dolgozat körbejárja a feleletválasztós tesztek készítésének buktatóit, és
megoldásokat kíván nyújtani azokra a kitöltött feleletválasztós tesztkérdésekből
készülő naplófájl statisztikák alapján, valamint kitér a tesztek alkalmazásának
lehetőségeire és korlátaira. Az online szónak megfelelően az e-learning rendszerek
alkalmazásának lehetőségei és korlátai is témát szolgáltatnak, amelyek közé tartozik a
magyarázatokkal ellátott tesztrendszer is. Természetesen a terv kivitelezéséhez
szükséges programozási nyelvek is helyt kapnak a szakirodalmi témák között.
A tesztrendszerek univerzális problémái mellett a szerző foglalkozni kíván az angol
nyelv oktatásával is, annak gazdasági jelentőségével, a kormányzat részéről a
közelmúltban tett kijelentésekkel a témát illetően. A szerző víziói között szerepel
ugyanis egy korszerű, a tesztrendszert meghaladó, többféle igényt lefedő angol
nyelvoktatási portál is.
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ANDRAGÓGIA SZEKCIÓ

Elnök:

Dr. Emőkey András, egyetemi docens, intézetigazgató
SZIE GTK, Pályatervezési és Tanárképző Intézet

Tagok:

Dr. Bánhidyné dr. Szlovák Éva, főiskolai tanár
Óbudai Egyetem
Lukács Fruzsina, tanszéki mérnök
SZIE GTK, Pályatervezési és Tanárképző Intézet
Prof. Dr. Völgyesi Pál, professor emeritus
SZIE GTK, Pályatervezési és Tanárképző Intézet

Titkár:

Regős Éva, tanszéki mérnök
SZIE GTK, Pályatervezési és Tanárképző Intézet

Helyszín:

SZIE Gödöllői Campus, 204. szemináriumi terem

Időpont:

2011. november 23. 1230 óra
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
KONFLIKTUSKEZELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Conflict management in the healthy care
Szerző:

Balázs Bettina, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Andragógia,
BA, III. évfolyam

Témavezető: Dr. Budavári- Takács Ildikó, egyetemi docens, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Pszichológia Tanszék

Napjainkban az egészségügy területén számos konfliktusos szituációval
találkozhatunk, ezek megoldása a gyógyítás szempontjából egyáltalán nem
elhanyagolható.
Andragógia Munkavállalási tanácsadó szakos hallgatóként dolgozatomban arra
vállalkoztam, hogy feltérképezzem a nővérek és orvosok konfliktushoz való viszonyát.
Vizsgálatom kiterjed a konfliktushelyzetek kirobbanása mögött meghúzó okokra,
forrásokra illetve ezen szituációk kezelésének stratégiáira, módszereire.
Kutatásomban a háziorvosi rendszer konfliktushelyzeteire fókuszáltam, mintegy 100
orvost ill. egészségügyi szakszemélyzethez tartozó dolgozót
(ápoló, asszisztens)
vizsgáltam meg.
A konfliktuskezelés sajátosságait, annak okait,illetve a konfliktuskezelés stratégiát
igyekeztem feltérképezni félig strukturált interjúval ill. kérdőívek segítségével.
A vizsgálatomból kiderült, hogy a konfliktusok okai sokrétűek, az interperszonális
kapcsolatok jellegéből adódnak. A konfliktuskezelés sikeressége nemegyszer
befolyásolja a gyógyulás sikerét is.
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SZERVEZETI DIAGNÓZIS: MEDDIG ELÉGEDETT AZ ELÉGEDETT
DOLGOZÓ?
Organizational diagnosis: How far is the satisfied employee satisfied?
Szerző:

Kissné Jeney Gabriella, Gazdaság– és Társadalomtudományi Kar,
Emberi erőforrás tanácsadó, MA, II. évfolyam

Témavezető: Juhászné Klér Andrea, egyetemi adjunktus, Gazdaság– és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Pszichológia Tanszék

Az emberi erőforrás nélkülözhetetlen szerepet játszik a vállalatok hatékony
működésében: fontosak a vállalatok versenyképességének biztosításához, valamint a
szervezetfejlesztésben is kulcsszerep jut a dolgozóknak.
Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy egy átfogó vizsgálat keretében egy adott
vállalatnál a szervezeti kultúrát, a dolgozók elsődleges munkaértékét és a dolgozói
elégedettséget feltérképezzem.
Kutatásomat egy magyar tulajdonú középvállalatnál végeztem, ahol HR
asszisztensként dolgozom.
Vizsgálatomban Quinn szervezeti kultúra modelljének kérdőívét, Super rövidített
munkaérték önértékelési eljárását, valamint dolgozói elégedettségi kérdőívet
használtam, valamint személyes tapasztalatomra támaszkodtam.
A vizsgálatom eredményéből kiderül, hogy egy megfelelően és tudatosan működtetett
tehetséggondozási program feltétele a szervezetek hatékony működésének. Egy
alapvetően konstruktív és támogató szervezeti kultúrájú cég esetében is óriási
jelentőséggel bírhat egy emberi erőforrás tanácsadó szakember részvétele a HR
folyamatokban.
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A PÉNZÜGY, SZÁMVITEL TERÜLETEN DOLGOZÓ
KORMÁNYTISZTVISELŐI TOVÁBBKÉPZÉSEK
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
Examination of the effectiveness of training of government officials working in
the finanne, accounting field
Szerző:

Lippai Klaudia, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Andragógia,
BA, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Suhajda Csilla Judit, tanszéki mérnök, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Pályatervezési Tanszék

A Life Long Learning szerepe már Magyarországon is kiemelt fontosságúvá vált. A
mai munkaerőpiaci helyzet megköveteli, hogy naprakészek legyünk: már nem elég
csak a tanulmányokra hagyatkozni, folyamatosan tanulnunk, képeznünk kell
magunkat, akár autodidakta módon, vagy szervezett keretek között.
Andragógia alapszakos, munkavállalási tanácsadó szakirányon tanuló hallgatóként
fontosnak tartom a felnőttoktatás sikerességét, így vetődött fel bennem a kérdés, hogy
vajon a kormánytisztviselői továbbképzések kellőképpen hatékonyak-e a törvények, és
a gazdaság nagymértékű és gyors változása mellett.
Munkám első felében a kormánytisztviselő munkavállalók helyzetét mutattam be,
kiemelten foglalkozva a képzési, továbbképzési lehetőségeikkel, kötelezettségeikkel,
majd pedig a pénzügy és számvitel terület főbb jellegzetességeit tekintettem át.
Vizsgálati módszereim közül az egyik a kérdőíves felmérés volt, melyet
minisztériumok pénzügyi, számviteli osztályain dolgozó kormánytisztviselők körében
végeztem el. Ennek során – többek között – arra kerestem a választ, hogy a
továbbképzésekkel elégedettek-e a résztvevők. Emellett statisztikai adatokat is
tanulmányoztam a kormánytisztviselői továbbképzésekkel kapcsolatban.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
A KONFLIKTUSKEZELÉS SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
VÁLLALKOZÓK KÖRÉBEN
Study of managing conflicts successfully in the enterpreneurs’ world
Szerző:

Nagy Lászlóné, Gazdaság– és Társadalomtudományi Kar, Emberi
erőforrás tanácsadó, MA, II. évfolyam

Témavezető: Dr. Budavári- Takács Ildikó, egyetemi docens, Gazdaság– és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Pszichológia Tanszék

A XXI. században az emberi konfliktusok kezelése az élet minden területén nagy
fontossággal bírnak, így a munka világában is.
Emberi erőforrás tanácsadóként dolgozatomban a magyarországi kis-és
középvállalkozásokra jellemző konfliktusokat és azok kezelésének módját vizsgálom.
Leginkább a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásokra terjed ki a figyelmem.
A téma rendkívül időszerű, hiszen a kereskedelem és a szolgáltatás területén az
interperszonális konfliktusok jelentkezése rendkívül gyakori, ezeknek a sikeres
kezelése pedig nemegyszer a kisvállalkozások fennmaradásának zálogává válik.
Kutatásomban kis és középvállalkozókat vizsgáltam a kereskedelem és a szolgáltatás
területéről, mintegy 100 főt.
A konfliktuskezelés sajátosságait, annak okait, ill. a konfliktusok kezelésének változó
stratégiáit igyekeztem feltérképezni félig strukturált interjúk és kérdőívek segítségével.
Vizsgálatomból kiderült, hogy a konfliktusok gyökere a különböző kapcsolatokban jól
differenciálhatóak, és a konfliktuskezelés sikeres stratégiája összefügg azzal, hogy a
vállalkozó milyen mértékben érzi magát általában sikeresnek.
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Számos metaforával illethető a jelnyelvi tolmácsok pályája. Ha úgy vesszük részint
hidak, hiszen az információáramlás folyamatában összekötő szerepet vállalnak fel két,
egymástól eltérő nyelvet használó egyén között. Ám tekinthetünk úgy is rájuk, mint
ablakok, ugyanis rajtuk keresztül nyerhetünk betekintést egy olyan világba, mely az ép
hallással rendelkezők előtt teljességgel ismeretlen.
A kívülállók számára a siket emberek kultúrája elsősorban a jelnyelvi tolmácsokon
keresztül válik megismerhetővé, mint ahogyan a hallássérült emberek is jórészt nekik
köszönhetik, hogy életük mind szélesebb területén élhetik át az önrendelkezés
szabadságának alapvető jogát.
A siket személyek körében végzett kérdőíves kutatásom során többek között arra
keresem a választ, vajon a szakma által képviselt elképzelések – miszerint egy
jelnyelvi tolmácsnak kizárólag az infó-kommunikációs akadálymentesítésben kell
szerepet vállalnia – találkoznak-e a megrendelők által támasztott igényekkel.
Bemutatom milyen elvárások jelennek meg velük szemben, melyekről zömében
elmondható, ténylegesen nem iskolai keretek között elsajátítható tudást, sokkal inkább
erkölcsi értékrendet képviselnek.
A jelnyelvi tolmácsokkal készített interjúkon keresztül választ várok arra a kérdésemre
is, milyen esetleges hiányosságokkal kell szembenézni, amikor a jelenleg működtetett
tolmács-szolgáltatási rendszert vesszük górcső alá; milyen új irányok felé lenne
érdemes elmozdulni annak érdekében, hogy a siket emberek esélyegyenlősége valóban
minden fél számára kielégítő módon valósuljon meg.
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A Tudományos Diákköri Konferenciára készült dolgozatomban az Arany János
programokban megvalósuló pályaorientáció kérdéseit vizsgáltam. A dolgozatom
mottójaként egy Sütő András idézetet választottam; „Mit csináltál a rád bízott
talentumokkal?/Nincs más számonkérés,csak gyermekeink/tekintetében. Ahány szóra
vágyó gyermek a jövőnek/megannyi lámpása a meglódult időben.”
A dolgozatom szakirodalmi áttekintésében kitérek a tehetség fogalmára, a külföldi és a
hazai tehetséggondozás történetére, illetve a hátrányos helyzet értelmezésére. Külön
fejezetbe mutatom be az Arany János programokat:
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programja
Az Arany János „legrégebbi” programja 2000 óta létezik a hazai közoktatási
gondolkodásban, míg a „legfiatalabb” 2007-ben indult el.
A dolgozatom vizsgálati részében két módszertani eszközzel elemeztem a
pályaorientáció kérdéseit. Az egyik módszer a szövegelemzés, amivel a 2010/2011-es
monitoring jelentésekben megjelenő pályaorientációs módszereket vizsgáltam. A
másik egy kérdőíves vizsgálat volt a 13. évfolyamon tanuló diákok körében, aminek
fontosabb kérdései a pályaválasztásukra, illetve a szakmájuk megválasztására
vonatkozott.
A dolgozatom legfontosabb következtetései; a programok nagyban segítik elő a
hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását; a programban résztvevő diákok esélyt
kapnak arra, hogy hasonló eredményeket érjenek el az életben, mint kortársaik.
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A hazai mikro- és kisvállalkozások kitüntetetett szerepben vannak a gazdasági élet
alakulásában, mivel az aktív népesség jelentős része dolgozik ilyen szervezetekben.
Gazdaság- és társadalompolitikailag fontos kérdés az eredményességük, mely jelentős
mértékben az ott dolgozókon múlik, hiszen egy megfelelő szervezeti klímában a
vezetőséggel, szervezettel egy „munkavilágnézetet” valló ember elégedettebb és
sokkal jobb munkateljesítményre képes, mint egy folyamatosan küzdő, boldogtalan
lehangolt dolgozó.
A szervezeti kultúra aspektusában vizsgált munkaérték és elégedettség a
kisvállalkozások körében olyan kutatási terület, amely a gyakorlatban is használható
eredménnyel szolgálhat, nem csak a vállalkozások, de az ott dolgozók számára is.
Emberi erőforrás tanácsadó hallgatóként vizsgálatomban arra kerestem választ, hogy
az egyének által képviselt munkaértékek és a szervezet által képviselt értékek
harmóniája, vagy éppenséggel diszharmóniája hogyan függ össze a munkavállalók
elégedettségével. Vizsgálatomban mikro- és kisvállalkozások vezetői és dolgozói
vettek részt, mintegy 100 fő. A munkával, pályával való elégedettséget saját magam
által szerkeztett kérdőívvel, az értékvizsgálatot pedig D. Super munkaérték feltáró
kérdőívével vizsgáltam.
Eredményeim azt mutatják, hogy az elégedettség szorosan összefügg a munkahely és a
dolgozó közötti értékharmóniával. Ezen felül számos olyan területet térképeztem fel a
mikro- és kisvállalkozások életében, ahol egy Emberi Erőforrás Tanácsadó segíthetné
a vállalkozások boldogulását a kompetitív piacon.

49

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK MUNKAERŐ-PIACI
INTEGRÁCIÓJÁNAK ÚJ TÍPUSÚ TÁMOGATÁSA
New type support of the disadvantaged groups integration in the labour market
Szerző:

Vass Márta, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Andragógia, BA,
III. évfolyam

Témavezető: Dr. Kenderfi Miklós, egyetemi docens, tanszékvezető, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Pályatervezési Tanszék

A mostani megváltozott világunkban (gazdasági válság) a munkaerő-piacon való
elhelyezkedés a társadalom valamennyi rétege számára komoly problémákat okoz. Ez
a nehézség fokozottan fennáll a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal
élő emberek számára. Hátrányos helyzetük kompenzálására az elmúlt időszakban a
támogatások hagyományos eszközei mellett a humán szolgáltatás új módszerei
kerültek előtérbe. A munkaerő-piaci integráció érdekében 20 éve folytat kiemelkedő
tevékenységet a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány, ahol ezt a problémát
alternatív módszerekkel kezelik.
Munkavállalási tanácsadó szakos hallgatóként és személyes érintettségem révén is
esett a választásom a megváltozott munkaképességűek foglalkozási rehabilitációjának
tanulmányozására.
Tudományos diákköri dolgozatomban kérdőíves módszert alkalmazva elemzem a
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány komplex munkaerő-piaci
szolgáltatásával kapcsolatban az ügyfelek elégedettségét. Vizsgálatom arra is kiterjed,
hogy a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítványnál dolgozók, valamint az
IVETAGR nemzetközi projektben résztvevők, milyen elvárásokat támasztanak az
innovatív módszertannal szemben.
Vizsgálatom célja annak feltárása, hogy miként lehetne ezzel az új módszertannal a
fiatal és aktívkorú mozgássérültek munkavállalási esélyeit növelni.
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Dolgozatomban az Attila és Ágnes Trans Kft. menedzsmentjének és működésének
elemzését végeztem el, elsősorban a cég mérlege és eredménykimutatásai alapján.
Megvizsgáltam a cég minkro- és makrokörnyezeti tényezőit, melyek hatással lehettek
az elérhető hozamokra. A vizsgált vállalat elemzése során kitértem a hazai fuvarozási
piac fontosabb eredményeire, jelenlegi helyzetére. Megvizsgáltam a Kft-nek az elmúlt
3 évi teljesítményének és az alternatív költségeknek az elemzését, melynek
eredményeképpen megkaptam a szükséges információkat ahhoz, hogy meg tudjam
határozni a vállalat teljesítményének sikeres, avagy nem túl gazdaságos működésére
vonatkozó adatokat.
Az általam végzett számítások és elemzések segítségével derült fény arra, hogy a rossz
fizetési morál miatt a cég fizetőképessége teljes mértékben hanyatlásnak indult. A
2007- 2009-es vizsgált adatok tükrében egy nem megfelelően prosperáló, csődközeli
helyzetbe kerülő cég képe rajzolódott ki. A vállalkozás tulajdonosaira bár a hosszú
távú szemlélet volt a jellemző, mert a tagok a kifizethető osztalékkal is a társaság
tőkéjét igyekeztek erősíteni, ám ez sajnos kevésnek bizonyult. A rendkívül rossz
helyzet nagyban köszönhető volt a gazdasági és pénzügyi világválság hatására
megemelkedett hitelkamatoknak, amelyet a vizsgált vállalkozás sajnos bevételeiből
sem tudott már finanszírozni 2010-ben, így döntöttek a vállalat eladása mellett.
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A közelmúltban bekövetkezett gazdasági válság és hatásai a cégeket stratégiájuk
átgondolására kényszerítette, valamint felhívta a figyelmet a változtatás
szükségességére az autóágazat, ezen belül is kiemelten az autókereskedelem esetében.
A válság hatására megváltozott környezeti tényezők miatt kereskedők tömege került
csőd közeli helyzetbe. A cégek a megelőző időszakban importőri nyomásra hatalmas
volumennövelésbe kezdtek, ami pénzügyileg instabil kereskedőhálózatot
eredményezett.
A dolgozatomban vizsgált Dél-alföldön működő cég által forgalmazott két autómárka,
a válság alatt átrendeződő feltételek következtében a korábbi piacvezető pozíciójukat
elvesztve jelentős visszaesést szenvedett el.
Dolgozatom első részében a vonatkozó szakirodalom áttekintését végeztem el, ahol a
stratégiai tervezés, elemzés fogalmait tekintettem át. Ezt követően az elemzés tárgyául
választott vállalkozást vizsgáltam meg stratégiai szempontból.
Célkitűzésem az volt, hogy az autókereskedés stratégiai válaszlehetőségeit
feltérképezzem és stratégiai szinten értelmezhető kiutat keressek a vállalat számára.
Ehhez módszerként a Porter 5 erő modelljét, a SWOT- analízist, a PESTEL- elemzést
és BCG- mátrixot alkalmaztam, figyelembe véve azt, hogy a vállalkozás vezetése
miként próbálta stabilizálni a vállalkozás helyzetét és megőrizni a növekedés
lehetőségeit.

54

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
AZ ISD DUNAFERR ZRT KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁSI
RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE
The analysis of ISD Dunaferr Zrt road freight system
Szerző:

Hegyi Ditta, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és
menedzsment, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Dr. Szegedi Zoltán, egyetemi tanár, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Dolgozatom témája az ISD DUNAFERR Zrt. közúti áruszállítási rendszerének a
bemutatása. A téma jelentőségét a Magyarországon egyre növekvő számban
megjelenő fuvarozási-, illetve szállítmányozói cégek indokolják, amelyek arra
szolgálnak, hogy a nagy termelő cégek áruszállítási feladatait teljesítsék, akik egyre
nagyobb mennyiségben állítanak elő termékeket.
Az ISD DUNAFERR Zrt. saját logisztikai leányvállalatot működtet, hogy a
késztermékeit rugalmasan, költséghatékonyan jutassa el a végső felhasználókhoz. Én
ezen belül a közúti árufuvarozással kapcsolatos elemzéseket, vizsgálatokat,
kutatásokat végzem el.
Szeretném bemutatni az ISD DUNAFERR közúti áruszállítási rendszerét, azon belül a
nemzetközi közúti exportokra fektetek nagyobb hangsúlyt, mivel kötelező szakmai
gyakorlatomat is ezen a területen töltöm. Ismertetem az áruszállítás megrendelésétől
kezdve a leszállításig terjedő logisztikai folyamatokat, bemutatom a hozzá kapcsolódó
dokumentumokat.
Vizsgálatokat folytatok abban a kérdésben, hogy hogyan alakulnak a vállalat költségei,
ha fuvarfeladatait nem kiszervezi, hanem saját gépkocsival teljesíti. Ehhez
összehasonlító költségelemzést, illetve megtérülési idő számítást alkalmazok.
Dolgozatom elméleti hátterének megalapozásaként a következő fejezetben átfogó
képet mutatok be a logisztika részterületeiről, különösen a szállítmányozásról, annak
kiszervezéséről, azon belül a közúttal kapcsolatos árufuvarozásról. Az olvasóval
ismertetem utóbbi szervezésének és irányításának célját, valamint a közlekedési
munkamegosztást az áruszállításban.
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A TDK dolgozatom témája egy multinacionális vállalat bemutatása, továbbá az
OBAMA-rendszer bevezetéséből származó előnyök kapcsolódása a vállalat logisztikai
folyamataihoz.
Az általam választott cég főként tévékészülékek gyártásával foglalkozik, saját maga
szerzi be a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, ezáltal logisztikai tevékenységet is
végez.
A szakirodalom feldolgozását követően összefoglaltam a logisztikai folyamatok főbb
elemeit.
Az elsődleges célkitűzésem közé tartozik, az OBAMA – rendszer tanulmányozása, a
logisztikai folyamatokkal való kapcsolata a vállalat életében.
A másodlagos célkitűzésem, az OBAMA – rendszer előtt lévő folyamatok
összehasonlítása, egy összehasonlító táblázat segítségével, amely kiválóan szemlélteti,
hogyan segíti elő a rendszer a raktározási és gyártási tevékenységet.
Ami a módszertant illeti, primer kutatási módszert választottam, mivel a megfigyelést
és az interjúkat találtam a leghatékonyabb tevékenységnek, mialatt a vállalati
gyakorlatomat töltöttem a cégnél.
Mivel, elsőszámú vállalkozás szeretne továbbra is lenni az elektronikai piacon, ennek
érdekében jelentős fejlesztéseket tesz logisztikai területen is, hogy termékei rövid
gyártási idő alatt, jó minőségűek maradjanak. A jövedelmezőség folyamatos
növekedése is ezt a folyamatos törekvést mutatja, hiszen a nyereség egy jól
megszervezett működés eredményének köszönhető.
Megállapításom szerint, mindenféleképpen szüksége van egy stabil és megbízható
logisztikai rendszer használatára, így természetesen megérte a vállalt számára az
OBAMA – rendszer bevezetése, mert nyomon követhetővé vált minden anyag és
cikkszám, az egész vendor készlet.
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSBŐVÍTÉS A
DELTA SPED NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT-NÉL
Corporate development and service expansion at
Delta Sped International Forwarding LTD.
Szerző:

Koritsánszky András, Gazdaság– és Társadalomtudomány Kar,
Gazdálkodási és menedzsment, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Miskolcziné Gábriel Mónika, egyetemi tanársegéd, Gazdaság– és
Társadalomtudomány Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

A napjainkban működő szállítmányozó vállalkozások körében kiélezett verseny
mutatkozik a potenciális és a jelenlegi partnerek közötti kapcsolat
kialakítására/megtartására. A megrendelők egyre növekvő igényeket, elvárásokat
támasztanak a speditőrök felé, ami – az „életképességük” megőrzésének érdekében – a
szolgáltatási kínálat vertikumának szélesítésére, folyamatos fejlesztésre ösztönzi a
szállítmányozókat.
Dolgozatom elkészítésének motivációja, hogy javaslatot tegyek és megvizsgáljam
mindazon feltételeket, amely egy Magyarországon működő, nemzetközi
szállítmányozással foglalkozó vállalkozás szolgáltatásainak lehetséges bővítési
irányvonalát eredményezné.
Bemutatom egy raktárépület kialakításának feltételeit, majd matematikai módszerek
alkalmazásával meghatározom a raktár különböző kihasználtsági mutatóit, illetve a
tárolható egységrakományok számát.
Munkám második felében – a lehetséges tervváltozatok közötti optimális döntés után –
ismertetem a raktári anyagmozgatás gépi szükségleteit, azok beszerzési és
finanszírozási lehetőségeit, valamint az optimális üzemeltetés és kihasználtság
feltételeit. Dolgozatomban kitérek a raktár problémamentes működtetéséhez szükséges
humánerőforrás tervezésére is.
A raktár rentabilitásának vizsgálatához az újonnan bevezetett szolgáltatásokra
részletes költségkalkulációt készítek, majd összevetem a raktározási és csomagolási
tevékenységből származó becsült árbevétellel.
Befejezésül, bemutatom a raktár lehetséges működési mechanizmusát, a hozzá tartozó
komissiózási folyamattal együtt.
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EMBERI ERŐFORRÁSOK SZEKCIÓ

Elnök:

Dr. Komor Levente, egyetemi docens, intézetigazgató
SZIE GTK, Társadalomtudományi Intézet

Tagok:

Antal Helga, HR vezető
VT- SOFT
Csehné Dr. Papp Imola, egyetemi docens
SZIE GTK, Társadalomtudományi Intézet
Óhegyi Katalin, HR szakértő

Titkár:

Pekár Petra, ügyvivő szakértő
SZIE GTK, Társadalomtudományi Intézet
Társtitkár: Kollár Péter, PhD. hallgató
SZIE GTK, Társadalomtudományi Intézet
Helyszín:

SZIE Gödöllői Campus, V. előadó terem

Időpont:

2011. november 23. 13 30 óra
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MILYEN EGY MODERN, SIKERES NŐ A XXI. SZÁZAD
MUNKAERŐPIACÁN?
How does a modern, succesfull women look like in the XXIth. centurys labour
market?
Szerző:

Borsos Eszter, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás, MA levelező tagozat, II. évfolyam

Témavezető: Dr.
Vásáry
Miklós,
egyetemi
adjunktus,
GazdaságTársadalomtudományi Kar, Nemzetközi Gazdaságtani Intézet

és

A napjainkban zajló gazdasági nehézségek hazánkban, Európában és a világon
egyaránt ráirányítják a figyelmet, olyan eddig kihasználatlan potenciálokra vagy torz
működésre melyek feloldása révén e problémák kezelése elősegíthető. A 2008-ban
kezdődött pénzügyi válság, többek között, jelentős hatással bírt a nők munkaerőpiaci
helyzetének alakulására is.
Ezzel összefüggésben pályamunkám célja annak bemutatása, hogy egy XXI. századi
nőnek milyen kihívásokkal kell szembesülnie a munkaerőpiacon Magyarországon és
az Európai Unió más tagállamaiban. Szekunder adatforrásokra támaszkodva vizsgálom
a férfi és női munkavállalók közötti bérkülönbségeket, az előrejutás esélyeit, valamint
ezek egyes országok vonatkozásában kimutatható értékeit. Társadalomtudományi
módszerekkel elemzem a női és férfi munkaerő közötti alapvető különbségeket és
vizsgálom ezek hatását a munkaerőpiacon megfigyelhető helyzetükre. Egyúttal
törekszem a nemek kutatásával kapcsolatban megfogalmazható gazdasági alapvetések
és összefüggések kapcsolatát is feltárni.
A 2007-es évet az Európai Unió az esélyegyenlőség európai évének nyilvánította.
Ehhez kapcsolódóan be kívánom bemutatni ennek hatását és ismertetni a várható
tendenciákat. Mindezek alapján mind magyar, mind európai szinten lehetővé válik
rövid és hosszú távú trendek és elképzelhető folyamatok felvázolása és rendszerzése,
melyek alapján konkrét javaslatok és cselekvési programok is megfogalmazhatóak.
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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI INFORMÁCIÓ SOK(K)?!
Employment policy information shoc(k)?!
Szerző:

Kardos Nikolett, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Emberi
erőforrás tanácsadó, MA, II. évfolyam

Témavezető: Csehné Dr. Papp Imola, egyetemi docens, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék

A rendszerváltást követő két évtized drámai hatású gazdasági és társadalmi
változása a munkanélküliség szinte folyamatos növekedése volt. E növekedést volt
hivatott orvosolni az 1991. évi Foglalkoztatási törvény megalkotása. E szabályozás
számtalan változáson esett át az elmúlt 20 év során. Biztosítási alapra helyezte a
passzív eszközök ellátó rendszerét, illetve kibővítette az aktív munkaerő-piaci
eszközök körét.
A tudományos diákköri dolgozat e munkaerő-piaci eszközökre vonatkozó
szabályozást kívánja bemutatni. Továbbá célkitűzései közé tartozik, hogy felmérje az
álláskeresők információs szintjét a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeivel
kapcsolatban. Valamint összehasonlítsa ezeket régiós és megyei szinten is.
Mindemellett az adatok értékelése során vizsgáljuk, hogy a kutatásban részt vevő
megyékben a passzív vagy az aktív eszközöket részesítik előnyben.
A tdk munka alapfeltevése, hogy az álláskeresők rendelkeznek elegendő
információval a foglalkoztatáspolitikai eszközöket illetően.
A pályamunka alkalmazott módszertana kvantitatív kutatás, adatgyűjtési eszköze
pedig az írásos kikérdezés. A kapott adatok SPSS 16.0-ban lettek rögzítve és
kiértékelve.
Az adatok alapján arra következtethetünk, hogy nem minden esetben rendelkeznek
az álláskeresők megfelelő információkkal a munkaerő-piaci eszközöket illetően.
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NEMZETKÖZI JUNIOR KARRIEREK A ROBERT BOSCH
ELEKTRONIKA KFT-NÉL
International junior carriers at Robert Bosch GmbH
Szerző:

Ruzsom- Gorácz Márta, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Emberi erőforrás menedzsment, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Dr.
Rudnák
Ildikó,
egyetemi
docens,
GazdaságTársadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet

és

Munkám során lehetőségem van egy nemzetközi cégnél használt karrierprogram
mindennapi életét végigkövetni. Látok jó képességű fiatalokat, akik lendületesen
lépkednek egyre feljebb a ranglétrán és válnak vezetővé. Kérdés azonban, hogy
mindezt hol lehet megtanulni. Ezek a családban látott minta másolása során
megszerzett készségek? Vagy velünk született képességek? Esetleg a tanulmányok
során megszerzett tudással formálható személyiségjegyek? Egyáltalán, megjósolható,
kiben van meg a képesség egy szépen ívelő karrier bejárására? A kérdésekre a
válaszokat dolgozatomban térképeztem fel. Először elméleti síkon megvizsgáltam a
személyes kompetenciákat, az emberi erőforrás területére fókuszálva. A fogalmak
tisztázása után kitértem a kompetenciák típusaira és összetevőire, a legtöbb figyelmet a
vezető kompetenciákra szentelve. Összekapcsoltam a vezetői kompetenciák fogalmát a
karrier fogalmával. A karrier építése és tervezése mellett feltérképeztem a nemzetközi
karrierekhez kapcsolódó fogalmakat is, valamint az idegen kultúrába való
beilleszkedés fázisaival is foglalkoztam. Dolgozatom gyakorlati részében a kutatást a
Bosch-nál végeztem, ahol a vállalat által használt karrierprogramban résztvevők
hátterét vizsgáltam. Bebizonyosodott, hogy a munkatársaknak már a vezető beosztás
megszerzése előtt rendelkezniük kell vezetői kompetenciákkal, melyeket a hétköznapi
munkában és a karrierprogramban is fel kell használniuk. A leendő vezetők szűrésénél,
kiválasztásánál éppen ezek a kompetenciák megléte fogja megadni a lehetőséget a
munkatársnak a vezetővé válásra. Összességében elmondható, hogy a Bosch-nál
használt karrierprogram megfelel a vállalatot irányítók elképzeléseinek, és a
karrierprogramban résztvevő kollégák igényeinek.
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KULTURÁLIS SOKK VIZSGÁLATA A
MAGYAR HONVÉDSÉG 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS
ÁLLOMÁNYA KÖRÉBEN
The examination of a cultural shock Hungarian Defence Force among the
substance of 86. Szolnok Helicopter Base
Szerző:

Rück Éva, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Emberi
erőforrások, BA. I. évfolyam

Témavezető: Dr. Rudnák Ildikó, egyetemi docens, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet

A magyar katonák nemzeti céljainknak megfelelően mintegy ezer fővel vesznek részt
a nemzetközi válságkezelésben és békefenntartásban. A távolság az otthontól, a
megszokott környezettől, családi kulturális szokásoktól nagy fokú alkalmazkodást
igényel tőlük.
Vizsgálatom - 31 katonával lefolytatott interjú alapján - a misszió sajátosságainak és a
kulturális kompetenciák elsajátításának fontosságára irányul. A vizsgálattal szeretnék
rámutatni arra, hogy a honvédségen belül milyen fontos szerepe van a kulturális
felkészítésnek a helyi kultúra, mint stratégiai tényező megismertetésének, hiszen a
missziósoknak a képességek és készségek birtokában úgy kell végrehajtaniuk
feladataikat, hogy közben azok ne ütközzenek a szakmai-etikai normákkal.
Kérdés, hogy a mindennapok történései, az új kultúrával való találkozás missziós
körülmények között mikor válik kellemetlenné? A kulturális sokk jelentkezését pedig
betegségként kezeljük, vagy pozitív jelzésként értékeljük?
Irányított interjú keretében egy előre elkészített kérdőív kérdéseire igyekeztem minél
őszintébb és kimerítőbb válaszokat kapni. Erre a módszerre azért esett a választásom,
mert a katonák szigorú napirend szerinti tevékenysége miatt rugalmasan tudtam
alkalmazni. A kérdések kialakítása során eddigi tanulmányaimra, ismereteimre
szorítkoztam. Sorrendjénél az időrendiséget – segítve ezzel interjúalanyaim
gondolatainak rendezését -, valamint a tartalmi feldolgozhatóságot tartottam szem
előtt.
A külszolgálat komoly kihívás az egyénnek és erőpróba a családtagoknak is. A
misszió során jelentkezett nehézségek túlnyomó részt a végrehajtandó feladatok
mennyiségével és súlyával vannak összefüggésben. Az idegen kultúrával való
találkozás egy természetes átélési, megélési folyamat, amelyet pozitív jelzésként kell
értékelnünk annak minden tapasztalatával.
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MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA?
FÓKUSZBAN A DOLGOZÓ SZÜLŐK
Work – life balance?
Working parents in focus
Szerző:

Schelcz Anita, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Emberi
erőforrás tanácsadó, MA, II. évfolyam

Témavezető: Csehné dr. Papp Imola, egyetemi docens, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet,
Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék

A pályamunkám alapkérdése a munka és magánélet egyensúlya, kifejezetten a dolgozó
szülők életében. Elérhető és fenntartható-e ez az egyensúly, és egyáltalán miért is
kívánatos az egyensúlyi állapot? A téma egyéni, szervezeti és társadalmi érdekek
szempontjából is kiemelten fontos: ha a kettő nincs egyensúlyban, és nincs is törekvés
ennek elérésére, az minden szinten tovagyűrűző, negatív hatásokat válthat és vált is ki.
Véletlenszerű mintán végzett, kérdőíves, problémafeltáró vizsgálattal arra kerestem a
választ, hogy ezek a felnőttek miért dolgoznak és hogyan, mennyire meghatározó a
kényszer, az anyagiak vagy az önmegvalósítás. Milyen szerepet játszik az életükben az
időtényező. Hogyan, mennyire kiegyensúlyozottan élik meg a gyermeknevelés és a
munka kettőségét, milyen segítségük és problémáik vannak. Szabad idejükben, a
regenerálódás idejében pedig mivel foglalatoskodnak szívesen.
A vizsgálati eredmények és a szakirodalmi megállapítások alapján egyértelmű, hogy a
helyzet megoldására komplex, átfogó program kell. Olyan, melyben az érintettek
együtt, közösen dolgozva vesznek részt. A cél a munka és magánélet egyensúlyának
megteremtése, ezzel növelve a gyermekvállalási kedvet és javítva a foglalkoztatási
helyzetet. A program három alappillére a családtámogatási rendszer átalakítása, a
gyermekellátó intézmények fejlesztése és a munkaidő kategória átgondolása. Ha a
jelenlegi helyzetben pozitív változások indulnak el, akkor azok vélhetően pozitív
változásokat gerjesztenek majd a kérdés egészében is. Az egyensúlyi állapot elérése és
fenntartása szükséges és kívánatos, törekedni kell rá… Mert dolgozni és gyereket
nevelni együtt is lehet és érdemes!
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PÁLYAKEZDŐ TANÍTÓK MUNKAERŐ- PIACI HELYZETE
Job market opportunities for career starter primary teachers
Szerző:

Stiglincz Hajnalka, Gazdaság– és Társadalomtudományi Kar, Emberi
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Témavezető: Dr.
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Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék

Évről-évre egyre többet hallunk a frissen végzett diplomások elhelyezkedési
nehézségeiről, a felsőfokú végzettségek elértéktelenedéséről illetve, arról hogy ma
Magyarországon diplomás túlképzés van. A túlkínálat miatt hatalmas verseny alakult
ki a tanító szakon végzett hallgatók között. Így az átlagnál jobban foglalkoztat egy
végzett tanítót, hogy milyen esélyekkel indul a munkaerőpiacon.
Célul tűztem ki, hogy bemutassam, hogy egy tanító szakon végzett pályakezdő
fiatalnak milyen lehetőségei vannak a munkaerőpiacon.
A végzettek kevésbé pozitív elhelyezkedési lehetőségei és a megnövekedett felvételi
pontszám ellenére sok felvételiző választja ezt a szakot.
Ennek tudatában azt vizsgáltam, hogy mi motiválta a diákokat, amikor ezt a
napjainkban alacsony presztízzsel rendelkező szakot választották, illetve, hogy a
hallgatók tisztában vannak-e a szak adta lehetőségekkel.
Kérdőíves kutatásomat a hamarosan aktív munkakeresővé váló hallgatók
közreműködésével
végzem.
A
kérdőív
standardizált,
az
információk
számszerűsíthetők, így nyílik lehetőség a megkérdezettek összehasonlítására.
Kutatásomban foglalkozom a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeivel, a bérezési
rendszerrel, a gyakorlat és kompetenciák jelentőségével illetve a pályakezdő
munkanélküliséggel.
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AVAGY A SZÉPSÉGPRÉMIUM „ELSZENVEDŐI”
Beauty=Succes
or the „sufferers” of the beauty premium
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Témavezető: Dr.
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Az értelmező szótár szerint: szépnek nevezzük azt, ami gyönyörködtet. A National
Geographic természettudományos magazin 2000. januári számának szépségről szóló
összeállítása kimondja: "A szépség diszkriminál".
Napjainkban a vonzó külsővel rendelkező emberek diszkriminálva vannak az élet
szinte minden területén. A munkapiaci diszkrimináció azt jelenti, hogy a piac, a
dolgozók olyan személyes tulajdonságait is értékeli, amelyek nem függnek össze a
dolgozók egyéni termelékenységével. A vonzó külsővel rendelkező emberek általában
könnyebben jutnak álláshoz, magasabb a fizetésük, különféle engedményeket kapnak a
mindennapokban és úgy általában sikeresebbek. Ezt a jelenséget a közgazdászok
szépségprémiumnak nevezik.
A kutatás célja: A szépségprémium előnyeinek, és hátrányainak bemutatása.
A kutatás módszere: Fontosnak tartom, hogy mindkét érintett oldalon vizsgálatot
végezzek. Egyrészt állásközvetítőkkel, fejvadászokkal készített strukturált mélyinterjú
segítségével vizsgálom a szépségprémium tényét, másrészt kérdőíves megkérdezés
segítségével munkavállalókat kérdezek meg a tapasztalataikról.
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AZ ALOIS DALLMAYR KFT. MARKETING TEVÉKENYSÉGE
The marketing activity of Alois Dallmayr Kft
Szerző:

Básti Boglárka, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Kereskedelem
és marketing, BA, III.évfolyam
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Kar, Marketing Intézet

Pályamunkám témájául az Alois Dallmayr Kft. marketing és disztribúciós
rendszerének bemutatását választottam. Az általam választott cég Németország egyik
vezető vállalkozásaként a mai napig azokra a tapasztalatokra épít, amelyeket a zöld
kávébabtól a pörkölésen keresztül egészen az automatatechnikáig birtokol. Hazánkban
a társaság 1992 óta működik, a korábban működő ITAK Kft-t vásárolta fel. 1994-től
napjainkig a Dallmayr vezető szerepet tölt be a meleg ital üzletágban Magyarországon.
Forrás:(http://hu.dallmayr.com/automaten/ (2010.11.05.))
A témaválasztásomat indokolja, hogy édesapám 2006 óta Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a terület kizárólagos franchise partnere. Dolgozatom során így közvetlenül
beleláthatok a cég munkájába, a franchise lényegébe.
A TDK munkámban először is bemutatásra kerül a kávé rövid története, ezen belül,
hogy honnan származik, mely kávétermelő vidékek kiemelkedő fontosságúak.
A második fejezetben a hazai és a nemzetközi piacon belül az ellátási lánc (fizikai
disztribúció) folyamatát mutatom be a cég életében. Majd a Franchise rendszerről is
beszélek, mivel a választott cég a kezdetektől ebben a formában működik. Fontosnak
tartom a fogyasztói trendek megismertetését is, mivel egy szolgáltatás során fontos,
hogy a vevők elégedettek legyenek.
A primer kutatás részben három kutatási módszer segítségével próbálok választ
kapni a kérdéseimre. A felhasznált módszerek a mélyinterjú, a megfigyelés valamint a
kérdőív.
Célkitűzéseim között szerepel, hogy megtudjam, miként hat a gazdasági válság az
általam választott cégre. Ezt követően vizsgálom, hogy a fogyasztók mennyire
elégedettek a Dallmayr szolgáltatásival. Végül a szociodemográfiai ismérvek és a
felállított hipotézisek alapján következetéseket vonok le.
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FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA AZ EGRI BORVIDÉKEN
Examination of consuming habits of the Eger wine region
Szerző:
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A borfogyasztás az évezredek alatt az emberek mindennapjainak szerves részévé vált.
A borok nem csak számos étkezés elengedhetetlen kellékei, hanem fontos szerepet
játszanak az egészséges, hosszú élet elérésében. Kutatásomban minél szélesebb körben
igyekszem feltárni, vizsgálni, valamint bemutatni az emberek szokásainak mikéntjét a
borok fogyasztásának szokásaira vonatkoztatva.
A tudományos dolgozatom kiindulópontja a magyar borok nemzetközi és hazai piaci
alakulásának tényfeltáró vizsgálata. A legszínvonalasabb hazánkban előállításra kerülő
különböző íz világú, hagyományos és különleges nedűk a világ számos országában
megtalálhatók, illetve a hazai piacokon is méltán megállják a helyüket. A magyarok
leginkább a hazai, itthon termelt gyümölcsökből előállított italokat preferálják.
Kutatásom során a dolgozathoz szükséges információk jelentős részét az Egri
Borvidék egyes pincészeteivel, illetve a fogyasztókkal készített interjúkból nyerem. A
megszerzett információkból többek között kiderül, hogy az adott bortípus ára, a
vásárlók jövedelme, kora, illetőleg neme mennyiben befolyásolja a fogyasztók
vásárlási döntéseit, valamint a termelők és gyártók előállításra, értékesítésre vonatkozó
stratégiáit.
Témaválasztásomban rendkívül fontos szerepet játszott az Eger borvidék
megismerése, mely nem csak a híres borok készítésének egyik legkiemelkedőbb és
legszínvonalasabb színtere, hanem egy gyönyörű város, ahol a számos látni való és
turisztikai program mellett, állandóan arra törekednek, hogy minél magasabb
színvonalúvá tegyék városukat.
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SZEREPE AZ ÁSVÁNYVÍZ PIACON
The function of the nutrition label in the consumer decision at the mineral water
market
Szerző:

Lipták Balázs, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Kereskedelem
és marketing, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Rácz Georgina, PhD hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
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A XXI. században a globális trendek jelentős hatással vannak a fogyasztói piacra. A
vásárlók tudatos fogyasztóvá szeretnének válni, minél több információt akarnak
megtudni az egyes termékekről, mielőtt megvásárolják azokat. Az
élelmiszerfogyasztást több trend is befolyásolja. Ezek közül az egyik legfontosabb az
egészségtudatosság. A tudatos vásárló olyan élelmiszert akar vásárolni, amely
hozzájárul a számára kedvező szellemi és fizikai állapot eléréséhez (pl.: fogyókúra,
betegség stb.) majd ennek megtartását is elősegíti. Ehhez hozzátartozik az olyan
élelmiszerek elkerülése, melyek a fogyasztó számára kedvezőtlenek (pl.: magas
cukortartalom).
Pályamunkám központi témája, hogy a tápértékcímke milyen mértékben befolyásolja
az ásványvizekre vonatkozó vásárlói döntéseket. Kutatásom fontos pontja, hogy a
fogyasztó mennyire képes értelmezni a jelöléseket.
Kvalitatív és kvantitatív kutatásaim során felmértem, hogy a vásárlók, hogyan
viszonyulnak a márkákhoz és milyen tényezők befolyásolják őket a vásárlásaik
alkalmával. Külön kiemelve a pályamunkám szempontjából a legfontosabbat, a
terméken található információk hatását a döntéseikre.
A fókuszcsoportos és kérdőíves vizsgálataim célcsoportja a 15-25 éves korcsoport.
Véleményem szerint ennél a korcsoportnál már megfigyelhető az egészségtudatos
vásárlás. A fogyasztók megnézik a termékösszetevőket és ezen információk fontos
szerepet játszanak abban, hogy melyik terméket válasszák.
A kutatásom eredményes volt, mely során kellő mennyiségű információt kaptam e
korosztály vásárló döntéseiről. Ezek az eredmények kerülnek bemutatásra a
dolgozatomba.

73

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
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Kutatásom elsődleges célja és alapkérdése a már egyre sűrűbben hallható fogalom, a
fenntartható fejlődés pontos meghatározásának tisztázása volt, első sorban a borászati
szekcióra centralizálódva.
Egy igazán kivételes lehetőségnek köszönhetően alkalmam nyílt arra, hogy ebben a
témakörben együtt dolgozhassak Dr. Szolnoki Gergellyel, aki Németországban a
Geisenheim-i Kutatóintézetben egy nemzetközi összehasonlító elemzést készített e
témakörben. A kutatás elsődlegesen a szakemberek megkérdezésére terjedt ki, amely
keretein belül a fenntartható fejlődés gyakorlati megjelenését és értelmezését kutattuk.
Írásbeli beszámolóm 22 szakember személyes interjúja alapján írtam. A
megkérdezettek között a szőlő- és bortermelőkön át, nemzetközi szinten megbecsült
kereskedők, marketing szakemberek és egy egyéb, a szakmában aktívan részt vevő
szakértők is voltak.
A kutatás teljességére törekedve egy fogyasztói kérdőív is lekérdezésre került, melyre
internetes úton 194 ember adott választ.
A kutatás által levont, legfontosabb következtetésem közé tartozik, hogy a fenntartható
fejlődést nem szabad a gazdasági értelmezés szerinti növekedésnek tekinteni, mivel
igazából egy folyamatos körfolyamat, melyben az egyensúly megtalálása a cél. Ezen
körfolyamat része a környezetvédelem, a társadalmi- és a gazdasági fejlődés
egyensúlyának megtalálása. Mindemellett a gyakorlati alkalmazást egyáltalán nem
egyszerű értelmezni, mondhatni olyan, mint a politika; a végtelenségig lehet róla
vitatkozni. Ezen megállapítás ellenére úgy éreztem, a kutatás keretein belül legalább
kísérletet teszek arra, hogy körvonalazzam a jövőben megjelenhető gyakorlati
alkalmazás lehetőségeit.
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Napjainkban a magyar társadalom egészségügyi helyzetét tekintve, egyre nagyobb
hangsúly helyeződik az egészségre, az egészségünk megőrzését szolgáló életmód
kialakításának szükségességére. E folyamat során kitüntetett szerepet kap a helyes
táplálkozás kialakítása, a káros élelmiszerek fogyasztásának csökkentése, a szervezetre
jótékony hatást gyakorló élelmiszerek preferálása.
Dolgozatomban az egészségtudatossággal, valamint a joghurtfogyasztással – mint
egészség megőrzését segítő élelmiszer – kapcsolatos attitűdöket térképezem fel.
A vizsgálatok során felmérem az általam tanulmányozott célcsoport
egészségtudatosságát, emellett pedig kíváncsi vagyok arra is, hogy a joghurtfogyasztás
milyen mértékben kapcsolódik az egészséges életmódhoz.
A kutatásom célcsoportja a 18-25 év közötti korosztály. Úgy gondolom, hogy az e
korosztályban lévő fiatalok vásárlói szokása, valamint életmódja nagy változásokon
megy keresztül ebben az életszakaszban. Ezek a változások véleményem szerint
hosszútávra hatnak ki, ezért tartottam érdekes kérdésnek a témakör részletesebb
vizsgálatát.
A kutatás első részét kvalitatív kutatás formájában, fókuszcsoportos interjúval hajtom
végre. A fókuszcsoportos interjún 6 egyetemi hallgató vett részt, akik elmondásuk
szerint odafigyelnek az étkezésükre, egészségtudatosan élnek, valamint legalább
hetente egyszer fogyasztanak joghurt termékeket.
A kutatásom második részében a fókuszcsoportos interjú során kapott információk
alapján összeállítottam egy kérdőívet, melyet 100 főn kérdeztem le.
A kutatás végeztével sok igen hasznos információt kaptam e korosztály
egészségtudatosságáról, vásárlói szokásairól. Ezek eredményei részletes bemutatásra
kerülnek dolgozatomban.
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Gazdaság-

és

A dolgozatom legfőbb kutatási célkitűzése az, hogy feltárjam, mely külső/belső
tényezők hatására szánják el magukat a középiskolás korú fiatalok arra, hogy
valamilyen rendszerességgel sportoljanak. Másrészt igyekszem megvizsgálni azt is,
hogy milyen okokra vezethető vissza az a jelenség, hogy a fiatalok „tartózkodnak” a
testmozgástól.
A család és a barátok, mint referencia csoportok nagyon nagy hatással vannak a
középiskolás fiatalok életének minden területére, így a sportolási szokásokra is.
Dolgozatom arra keresi a választ, hogy a sport iránti attitűd alakulását ezek a
környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
A kutatásom másik fő célkitűzése az, hogy megvizsgáljam: milyen véleménnyel
vannak a tanulók a középiskolai testnevelési órákról és az iskolai sportfoglalkozások
színvonaláról, minőségéről.
A dolgozatomban található megállapításokat, egy 275 fős, országosan nem
reprezentatív önkitöltős kérdőív segítségével lekérdezett mintából vonom le, az
adatfeldolgozást pedig az SPSS statisztikai elemző szoftver segítségével végzem el.
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Gazdaság–
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A kultúra fogalmát nem lehet egysíkúan értelmezni. A kultúrafogyasztás tárgyköre
is éppen ezért több dimenzióban értelmezhető. Sok minden eltűnik, van, ami fejlődik,
míg más változatlan marad. A szokások és kultúrafogyasztási jellemzők már nem is
határozhatóak meg egyértelműen.
Lehetetlen lenne minden megjelenését leírni, mert akár a társadalom egyéneiként is
több és más lehet. Kutatásom során a kultúrafogyasztási szokások felderítése volt az
egyik célom egy szélesebb körben, illetve egy speciális területen, a Nők Lapja olvasói
esetében. A lap kiválasztásánál döntő tényezőt játszott, hogy egy nagy múltú
magazinról van szó, mely hosszú évek után is „megőrizte fiatalságát”. Kulturális elem,
hiszen 1949 óta jelen van a hazai újságpiacon Nők Lapjaként. Kultúrafogyasztás
közvetítője, és egyben tárgya is. Sokrétű szerepe van. Szolgáltatási sajátosságokkal
rendelkezik: nyújt, közvetít, összehoz, kapcsolatot teremt, színesít.
A kultúrafogyasztás tekintetében szerettem volna annak szerkezetét is feltérképezni,
vagyis, hogy ki, mikor, mennyit, miből és milyen mértékben fogyaszt „kulturális
termékeket” lehetőségeihez, és adottságaihoz mérten.
A munkám során azonban nem pusztán a kulturális fogyasztókat vizsgáltam, hanem
a kulturális életben betöltött szerepeket is, mind a lap, mind a fogyasztói oldalról
megvizsgálva. Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket felhasználva közelítettem
meg egy olyan témát, ami mindennapi életünk része, és amely egyre „kevesebb
szerephez” jut a fogyasztói kosárban.
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Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, a tudatos
fogyasztás, az egészséges táplálkozás, a környezetvédelem. Az egész világon
észlelhető egy növekvő létszámú csoport megjelenése, melynek tagjai mélyrehatóan
foglalkoznak a saját és környezetük egészségével és jólétével, és hajlandóak ennek
megfelelően magasabb összegeket áldozni ez ügy érdekében. Ők a LOHAS
fogyasztók.
A kutatásom célja a magyarországi LOHAS fogyasztók főbb jellemvonásainak
feltérképezése. A kutatás két, egymásra épülő szakaszból állt: első lépésben egy
kvalitatív kutatást végeztem: tartalomelemzés módszerrel elemeztem egy, a LOHAS
fogyasztói magatartást ösztönző honlapot. Ezzel célom a LOHAS fogyasztók
érdeklődésének mélyebb megismerése volt.
A kvalitatív kutatást követően kvantitatív kutatást végeztem: a tartalomelemzés
eredményeit felhasználva készített kérdőívet 142 fő, a LOHAS kritériumoknak
megfelelő válaszadó töltötte ki. Az eredményeket SPSS 14.0 szoftverrel elemeztem.
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Kar, Marketing Intézet

A téma aktualitása arra a tényre vezethető vissza, hogy napjainkban egy repülőtér
bevételeinek csaknem 60%-át a kereskedelmi bevételek teszik ki. A retail
managementnek, ezért kiemelt fontosságú szerepe van egy repülőtér hatékony és
progresszív marketing stratégiájának kialakításában.
Az általam vizsgált Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fogyasztói üzletágának
elemzésével
időszerű és a gyakorlat számára releváns javaslatokat kívánok
megfogalmazni, a téma átfogó elemzésével.
A dolgozatom kutatási célja feltárni az ún. „Új generáció” , vagyis a 20-25 év közötti,
felsőfokú intézményben tanuló hallgatók repülőtéri kiskereskedelmi szolgáltatások
iránt mutatott fogyasztói magatartásának főbb sajátosságait.
A kutatási cél teljesítése érdekében kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaztam.
A minifókuszok elsődleges célja a kutatási hipotézisek körvonalazása, a kvantitatív
kutatási fázis megalapozása volt.
A sztenderdizált kérdőíves megkérdezés keretében arra kerestem a választ, hogy az
általam megkérdezett fiatalok mennyire nyitottak a repülőgéppel történő utazási típus
igénybevételére, milyen elvárásaik lennének a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
által működtetett kiskereskedelmi szolgáltatókkal szemben, milyen fogyasztói és
vásárlói magatartás, preferencia rendszer jellemzik őket egy olyan speciális vásárlási
helyszínen, mint a repülőtér.
A dolgozatomban megfogalmazott eredmények segítséget nyújthatnak a célcsoport
orientált marketingstratégia kidolgozásához, a Reptéri bevételek növekedéséhez.
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Magyarországon a kutatási eredmények kedvezőtlen képet festenek a háztartások
gazdasági öngondoskodó képességéről. A családok döntő többségének
kockázatviselési magatartása elégtelen, a pénzügyi lehetőségek terén alulinformáltak,
nincs kellő önismeretük és tudásuk a hatékony gazdasági viselkedés fejlesztéséhez. Az
Európai Unió versenypozíciójának megtartásához és erősítéséhez ugyanakkor
kulcsfontosságú, hogy a tagállamok polgárai a pénzügyek terén is megfontolt
döntéseket tudjanak hozni. A téma aktualitását mutatja a pénzügyi tudatosság terén
végzett külföldi kutatások megnövekedett száma; az igényt erősíti a gazdasági válság
és ennek napjainkban is észlelhető hatásai.
A gazdasági és jogi szabályokon kívül, társadalmi környezetünk is meghatározza
pénzügyi attitűdünket, de általában nem világos, hogy ennek alkotóelemei pontosan
milyen relációban vannak egymással, illetve konkrét pénzügyi magatartásunkkal. A
pénz iránti attitűd nemcsak a költekezéseinkben, hanem a munkateljesítményünkben, a
politikai hovatartozásunkban, sőt a párkapcsolatunkban is markánsan megjelenik.
Ennek ellenére keveset tudunk arról, hogyan alakul ki, és milyen alappillérei vannak.
Különösen igaz ez Magyarországon, egy olyan posztszocialista országban, ahol a
megváltozott piaci körülmények és ennek megfelelő értékrend változás merőben új
pénzügyi szokásrendszert diktál.
A kérdőíves megkérdezés a magyar felnőtt, adóssággal rendelkező lakosság nem
reprezentatív mintáján folyt le. Az így kapott eredményekből a lakossági
eladósodottság mértéke és a pénzügyi attitüd, illetve a külső-belső kontrolosság közti
kapcsolatra következtethetünk, amely eredményeket az útfüggőség-elmélet
viszonylatában elemzünk.
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Gazdaság-

és

TDK dolgozatommal elsődlegesen a Trilak Festékgyártó Kft kereslet-előrejelzésének
további javítására szeretnék javaslattal szolgálni. A célom, hogy a korábban
elkészített, és 2011-ben használatba vett modellemet továbbfejlesszem.
A Trilak Festékgyártó Kft, és jogelődjei, több mint 100 éves múltra visszatekintő,
jelenleg Magyarország piacvezető festékgyártó vállalata. A pénzügyi és gazdasági
válság, a festékiparban is visszaesést jelentett és jelent most is. Ezért, ahogy a
vállalatok többsége is, megtakarításokat eszközöltek minden területen, amely nem
befolyásolta/befolyásolja negatívan a vállalati működést. Dolgozatommal az
alapanyag-rendelési mennyiségek „optimálisabbá” tételéhez szeretnék új ötletekkel
szolgálni.
A dolgozat első részében a témához kapcsolódó szakirodalmakat tekintem át, különös
tekintettel a kereslet-előrejelzés kvantitatív módszerei közül azokra, amelyek
kapcsolódnak a vállalati iparág sajátosságaihoz, és a később bemutatásra kerülő
modellekhez. A második részben kerül sor a Trilak Festékgyártó Kft bemutatására, a
korábbi és jelenlegi előrejelzési rendszer, illetve a gyártási gyakorlat tárgyalására.
A dolgozat második részében, a saját modellem továbbfejlesztéseit mutatom be. A
szakirodalomban ismert Winters-modell használható a napi, heti, havi értékesítési
volumen várható mennyiségének előrejelzésére. Illetve más alternatívákat is
megvizsgálok, például egy ARIMA módszert alkalmaztam. Mindegyik megoldásnak
közös tulajdonsága, hogy gyors adatfrissítéssel, és automatikusan működő
függvényekkel az adott termék 8 hétre várható összes értékesítési mennyiségét +/30%-kal képes megbecsülni. Ezt az értéket egy MRP táblázatba másolva, könnyedén
meghatározható a várható alapanyagigény, a 8 hetes rendelési ciklus végéig.
TDK dolgozatom zárásaként, pedig az ismertetett, és javasolt modellek gyakorlati
alkalmazásának folyamatát, és eredményeit szemléltetem.
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TDK dolgozatom témájának a faktoring, mint pénzügyi szolgáltatást választottam. A
TDK dolgozat első felében bemutatásra került a faktorálás, és annak típusai, funkciói,
az igénybe vevők köre, előnyei és hátrányai, költségei, és e ügylet szereplői. Továbbá
kifejtettem a faktoring jogi és számviteli szabályozásának hátterét illetve annak
hiányosságait, nem utolsó sorban bemutattam a hazai- és a nemzetközi piacon lévő
szereplők fontosságát a faktorcégek életében.
A dolgozatomban elemeztem a hazai- és a nemzetközi piacot különböző szempontok
alapján. A hazai faktoring piacot bruttó faktorált forgalom, ügyfélszám, futamidő,
ügyfelek vállalati árbevétel szerinti megoszlása, faktorált forgalom megoszlása,
ügyfelek vállalati árbevétel szerinti megoszlása alapján vizsgáltam.
Az utolsó fejezetben elemeztem a faktoring forgalmát meghatározó tényezők közötti
összefüggésrendszert a főkomponens analízis statisztikai módszer segítségével az
SPSS programcsomagon keresztül.
Célom, hogy TDK dolgozatom által megismertessem e kevésbé igénybe vett pénzügyi
szolgáltatásformát. Szükségesnek tartom a faktoring tevékenység hazai sajátos
értelmezését kibővíteni és elérhetővé tenni azon vállalkozások számára is, akik
jelenleg még nem ismerik, illetve nem tudják igénybe venni ezen bankügyletet.

87

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
KUNPESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK
ELEMZÉSE
Analysis of the Management of Kunpeszér Village Council
Szerző:

Filler Krisztina, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügy és
számvitel, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Hegedűs Szilárd, PhD hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Pénzügyi és Számviteli Intézet

A magyar önkormányzati rendszer problémái az utóbbi időben számos publicitást kapó
hír hordozója lett. A rendszer speciális a tekintetben, hogy a szakirodalomban tipizált
önkormányzati modellekbe nem besorolható zökkenőmentesen, speciális „magyar”
modellt képvisel. A magyar önkormányzati rendszerben jelenleg a községi
önkormányzatok képezik a számottevő túlsúlyt és e szegmens nagymértékben ki van
téve az önkormányzatokat érintő változásoknak, főként a nagyobb településekhez
viszonyított általában kedvezőtlennek mondható gazdasági adottságai miatt.
Témaválasztásom személyes indokok által vezérelt, hisz születésem óta a vizsgált
település, Kunpeszér lakója vagyok.
Pályamunkámban egy Bács-Kiskun megyei kistelepülés gazdálkodását vizsgáltam
meg, elemezve gazdálkodásának alakulását az elmúlt öt évben. A pályamunkámban
alkalmazott módszer a dokumentumelemzés, melynek során a bevételi és kiadási oldal,
vagyongazdálkodás és a településfejlesztési akciók vizsgálata kerül a dolgozat
középpontjába.
Kutatómunkám eredményeképp megismerhetjük az önkormányzat gazdálkodásának
legjellemzőbb tendenciáit, és bemutatom a gazdálkodást érintő negatív, illetve pozitív
fejleményeket.
Dolgozatomban javaslatokat fogalmazok meg annak érdekében, hogy a település
gazdálkodását kiegyensúlyozottá lehessen tenni, ezáltal biztosítva a helyben élők jobb
életkörülményeit, és a lakosság megtartását.
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A TDK dolgozat a legújabb nemzetközi szakirodalomban megjelent üzleti tervekkel
kapcsolatos elemzéseket mutatja be, területileg behatároltan. Ahogy a cím is utal erre,
két fontos témát részletez. Az üzleti terv és a pénzügyi részeinek bemutatását, valamint
mindezek megjelenését a mintavételezési elemzésekben.
Mivel ezzel kapcsolatos mintavételezési eljárásra ez idáig Magyarországon nem került
sor, a dolgozat mindezek megalapozását szolgálja.
A dolgozat súlyponti kérdése, a sikeres üzleti tervet meghatározó elemek feltárása,
leképezése a nemzetközi szakirodalomból.
Az összetevők közül a legfontosabbak a pénzügyi részek. Ez adja az üzleti tervek
lelkét. A sikeres üzleti tervek legfontosabb jellemzője, az összetevők koherens
összefonódása a pénzügyi tervezéssel.
A dolgozat három részre tagolódik. Az első részben az alap fundamentumok
bemutatására kerül sor. Így a felhasznált forrásokat, és alapfogalmak részletezését
mutatja be. A második rész a különböző szakirodalmi megállapítások összehasonlító
elemzését jeleníti meg. A harmadik, utolsó rész pedig a következtetéseket ismerteti,
iránytűt mutatva a későbbi kutatásoknak.
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A dolgozat témája az adóváltozások hatásának vizsgálata a kis-és középvállalkozások
életére. A kis és középvállalkozások jelentős tényezői a magyar gazdaságnak. Az
elvonási rendszer alakítását szabályozó gazdaságpolitika számára sem közömbös a kis
és középvállalkozói kört érintő különböző adónemek hatásának elemzése.
A dolgozat a magyar adórendszer, azon belül a főbb adónemek kis és
középvállalkozásokat érintő hatásainak elemzése során foglalkozik e vállalkozói kör
meghatározásával, a főbb adónemek utóbbi öt évre vonatkozó szabályaival, az egyes
adónemekből befolyt állami bevételek utóbbi öt évre vonatkozó alakulásával.
Az adórendszer kis és középvállalkozásokat érintő elemei közül részletes vizsgálatra a
társasági adó esetében van lehetőség, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyilvános
elektronikus felületén található adóstatisztikák adatbázisa alapján készül.
Az elemző munka folyamata során először a hivatal honlapjáról letölthető adatok
rendszerezése, kezelhetőségének megteremtése történik.
Az elkészített ábrák és diagramok már a feldolgozott adathalmaz valamilyen további
arányosításából vagy viszonyításából keletkezett információt tartalmazzák.
A dolgozat alapvető célja a kis és középvállalkozások adóterhelésének vizsgálata,
egyfajta értékelés megfogalmazása az adóhivatal által rendelkezésre álló adatbázis
alapján.

90

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
A CONTROLLING RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJA,
MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE A KINGSPAN
KFT. ESETÉBEN
The goals of developing a controlling system and it is analysis in the case of
Kingspan Ltd.
Szerző:

Péntek- Gyulai Attila, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Gazdálkodási és menedzsment, BA, IV. évfolyam

Témavezető: Komáromi
Kálmán,
egyetemi
adjunktus,
GazdaságTársadalomtudományi Kar, Pénzügy és Számviteli Intézet

és

A controlling egy olyan modern döntéstámogatási rendszer, amely képes azonnali
képet alkotni adott vállalat folyamatairól, pénzügyi helyzetéről. A controlling
ellenőrzés alá vonja a vállalat folyamatait, szoros kapcsolatban áll a pénzüggyel, az
informatikával és a vezetői ismeretekkel.
A pályamunka első részében a controlling alapvető tulajdonságait, funkcióit és
módszertanát a szakirodalmak, a szakma meghatározó képviselőinek véleménye
alapján mutatja be.
A pályamunka második felében egy építőiparban tevékenykedő vállalat, a Kingspan
Kft. controlling rendszerének vizsgálatát végeztem el. A cég rendszereinek controlling
szempontú elemzésének célja a cég controlling folyamatainak feltárása, működése,
kapcsolódásainak értékelése.
A Kingspan Kft. esetében a controlling működését, a cégre jellemző egyedi tervezési
rendszer határozza meg. A tervezési rendszer keretein belül meghatározásra kerül a
budget terv, mely egyaránt hatással van a controlling működésére, valamint a cég
egyéb folyamataira nézve.
A cég controlling rendszerének, annak egyes elemeinek vizsgálata során feltárt
hiányosságokra (Pl.: bonyolult lekérdezések, nem megfelelő IT támogatás, időhiány)
keres a pályamunka megfelelő választ a cég által használt rendszerek fejlesztésén
keresztül.
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A pályamunka első felében a szakirodalom tükrében kerülnek ismertetésre a magyar
adórendszer sajátosságai, felépítése, illetve a vállalkozásokat érintő egyes adónemek a
magyar adótörvényeknek megfelelőn.
A pályamunka második felében az adórendszer változásinak hatása, az elmúlt 5 év
során egy adott vállalat (Konecranes Kft.) esetében, annak adófizetési, bevallási,
elszámolási adatai alapján kerül bemutatásra. A vizsgálat érinti a bérekhez kötődő adó
és járulék terheket, a nyereségadóztatását, az általános forgalmi adózást, illetve a
magyar vállalatokat érintő egyéb adóterheket. Ezen vizsgálat, kutatás célja
megállapítani, hogy az elmúlt öt év során az adórendszerben végbemenő változások
(adókulcsok változása, új adónemek megjelenése) milyen hatással voltak egy olyan
középvállalkozásra, mint a Konecranes Kft.
A magyar adórendszer az elmúlt öt-hat évben folyamatos változásokon ment keresztül,
mely változások évenként eltérő hatást gyakoroltak a Konecranes Kft.-t
adóterhelésére.
A Konecranes Kft. vonatkozásában a különböző módon megfizetendő, különböző
adóalappal rendelkező (eredmény, forgalom, bér, stb.) kötelezően megfizetett
adóterheire együttvéve megfogalmazható, hogy a gazdasági válság következtében a
cég eredményével és forgalmával együtt kisebb-nagyobb mértékben csökkentek,
azonban a következő időszakban kialakult, új gazdasági viszonyokhoz való
alkalmazkodás során az adóterhek mértékei, azok alakulása a lassú növekedés
pályájára léptek.
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A magyarországi energiagazdaság jelentős átalakulás előtt áll. A fosszilis
energiahordozók csökkenő mennyisége, és növekvő ára miatt jelentőségük
visszaszorul és alternatív energiák felé fordul a gazdaság. Az átalakulást kell, hogy
erősítse az üvegházhatású gázok arányának növekedése miatt létrejövő globális
felmelegedés is.
E miatt az okok miatt követeli meg az Európai Unió tagországaitól a megújuló
energiák részarányának növelését. A 2009/28/EK irányelv előírja, hogy 2020-ra a
megújuló energiaforrásoknak a bruttó energiafogyasztáson belüli részaránya közösségi
szinten el kell, hogy érje a 20%-ot, Magyarország számára 13%-os célkitűzést fektet
le.
Dolgozatom első felében áttekintem a megújuló energiák, azon belül is a napenergia
hátterét. Kitérek a magyarországi villamos energia hálózat helyzetére, a megújulók
jogi hátterére, támogatási rendszerére, az Európai Unió irányelvére illetve a hazai
megújuló energia stratégiára.
A dolgozat második részében egy már megvalósult projekt, a Szent István Egyetem
kollégiumánál felépített napelemes rendszer tapasztalatain keresztül kívánom vizsgálni
annak megtérülését, illetve a beruházási költségek és az átvételi árak változásán
keresztüli a jövőbeli lehetőségeit.
Dolgozatommal célom, hogy rávilágítsak a jelenlegi magyarországi energiagazdaság
hiányosságaira, bemutassam a gazdaság szereplői előtt álló feladatokat és, mint fő
értékesítési pont, a napelemes projektek gazdaságosságát, és ezzel bizonyítsam a
napenergia magyarországi hasznosításának relevanciáját.
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és

Az elmúlt 20 évben a kontrolling olyan vezetési funkcióvá alakult, melynek szerepe,
illetve alkalmazása elengedhetetlen eszköz a vállalkozások gyakorlatában.
A kontrolling megoldást biztosíthat azokra a problémákra, melyek nagy súlyként
nehezednek a vállalkozásokra. Jelentősége abban rejlik, hogy olyan információhalmaz
birtokosa, amely segíti a megfelelő vezetői döntés meghozatalát.
Dolgozatom első részében a vonatkozó szakirodalom áttekintésével mutatom be a
kontrolling fogalmát, lényeges funkcióit és eszközeit, illetve hozzájárulását a
vállalkozások eredményességének növeléséhez. Ezen felül kitérek a kontrolling
időbeli dimenzióinak ismertetésére, illetve a kontroller szerepére a szervezet életében.
Célom, hogy megvizsgáljam egy konkrét vállalkozás esetében a kontrolling rendszer
működését, azt összevessem a szakirodalmakból levont következtetéseimmel és ezeket
összekapcsolva azonosítsam a rendszer meghatározó elemeit, specifikációit, továbbá
rámutassak erősségeire, gyengeségeire. Ehhez rendszerelemzést, leíró elemzést,
valamint vezetői interjúkat használok fel.
Az elemzés eredményeiből levont következtetéseimmel a vállalati rendszer fejlődését,
javítását szándékozom elősegíteni.
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Szerző:

Ármós Borbála, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális és
környezeti gazdaságtan, MSc, II. évfolyam

Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika, tanszéki mérnök, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet

A dolgozat átfogó célja annak felmérése, hogy Gödöllőnek milyen lehetőségei vannak
a családbarát városfejlesztés terén. A téma legfőbb aktualitását a jelenlegi magyar és
uniós demográfiai trendek adják. A fogyó és elöregedő népesség egyre jelentősebb
gazdasági és társadalmi problémákhoz vezet. Az egyik lehetséges megoldás a folyamat
megfordítása – vagy legalábbis lelassítása, tehát annak elérése, hogy több gyermek
szülessen. A születésszám növekedését elsősorban a gyermekvállalást támogató
(családbarát) gazdasági, fizikai, társadalmi környezet és intézkedések segítik. Ez azok
számára is fontos, akik már családban élnek, hiszen a támogató környezetben több
erejük marad magukra és a családjukra. Ez ad esélyt arra, hogy a családok be tudják
tölteni társadalmi funkciójukat, erősítve tagjaikat, ezáltal pedig környezetüket is.
A szakirodalmi áttekintésben a családok szerepére, az önkormányzatok által ellátandó
feladatokra, a családbarát települések ismérveire, valamint a civil szférának a
városfejlesztésben való szerepére koncentráltam.
A kutatás során statisztikai adatok, fejlesztési tervek és egyéb szekunder források
alapján részletesen elemeztem Gödöllő adottságait, megvalósult és tervezett
fejlesztéseit, a civil szférát és a városvezetés hozzáállását, jövőbeni terveit.
Vizsgálatomat a családok szemszögéből folytattam, aszerint, hogy a jelenlegi helyzet
mennyire segíti megélhetésüket, működésüket. Primer kutatásként mélyinterjúkat
alkalmaztam, elsősorban az objektív adatok mögötti minőségi jellemzők, valamint a
lakosság véleményének feltárása céljából.
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Az ötezer fő alatti települések életében a népesség megtartása, a vállalkozói szféra
településre vonzása egyre nagyobb problémát jelent. Ezek nélkül azonban a
települések fejlődése lelassul, stagnál. Magyarország területének egyes részein ez a
probléma még fokozottabban érvényesül, hiszen a területi hátrány mellett a népesség
számának csökkenése is rontja a települések fejlődési esélyeit.
Tudományos diákköri pályamunkánkban annak a kérdésnek a megválaszolására
tettünk kísérletet, hogy az Észak-magyarország régióban, Nógrád megyében lévő
közel 3.000 fős Karancslapujtő község - mely népességének majdnem 30%-a cigány
nemzetiségű - hogyan tud fejlődni, népességszám-növekedést elérni. A jelenlegi
állapotához képest milyen fejlődési lehetőségei lehetnek a jövőben. Célul tűztük ki,
hogy olyan javaslatokat próbáljunk keresni, melyek reálisak, a helyi vezetők és az ott
élő lakosság véleményét és igényeit is figyelembe veszik.
Kutatómunkánk során megismertük a települést, múltjával és jelenével együtt.
Felmértük a településen az eddigi fejlesztéseket, megvizsgáltuk a fejlesztés további
lehetőségeit.
Fontos szempont volt az önkormányzat, a vállalkozói szféra és a civil szervezetek
pontos megismerése, feltérképezése.
Részletes információkat a település vezetőivel készített interjúk során kaphattunk, a
gazdasági és társadalmi helyzetről, a helyi adottságokról és vonzerőkről, valamint az
ezekből adódó lehetőségekről. Emellett a lakosság körében végzett kérdőíves
felméréssel a településen élők véleményét is megtudhattuk az eddigi fejlesztésekről.
Javaslataink megfogalmazásához a településen élők igényeit, elképzeléseiket,
véleményét is figyelembe vettük.
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2008. június 18-án jelentette be a német Daimler-Benz autógyártó nagyvállalat, hogy
az első Kelet-Európai üzemét Magyarországon, Kecskeméten építi fel. A hír után
eufórikus hangulat uralkodott el a városban, de még az országban is. A német vállalat
a döntését megelőzően hónapokon át vizsgálta a lehetséges helyszíneket, így történt ez
Kecskemét esetében is. A város infrastruktúráját megfelelőnek ítélték, a gyártelep
leendő helyét pedig ideálisnak találták. Az azóta eltelt idő alatt ugyanakkor számos
hiányosság merült fel a várost érintően, az egyik legfontosabb a közlekedési
infrastruktúra elavultsága.
A város vezetése három közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtott be a Közlekedési
Operatív Program keretén belül, amelyek megvalósulásával komplex módon alakulhat
át nem csak Kecskemét, hanem térségének közlekedése is. A pályázati elemek
valamennyi közlekedési ágazatra kihatnak, így megvalósulásukkal lehetőség nyílik a
jelenlegi közlekedési problémák megoldására a városban és annak környezetében.
Dolgozatomban Kecskemét mai közlekedési problémáit veszem górcső alá, majd
részleteiben megvizsgálom az egyes pályázati elemek tartalmát. Külön kitérek arra,
hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokból mely projektelemeket javasolta a
városvezetés részletes kidolgozásra. Kutatásom célja azt megmutatni, hogy egy
dinamikusan növekvő város miként helyezhetné a fejlődésével párhuzamos
színvonalúra a közlekedési rendszerét, és hogyan lehet egy minél hatékonyabb,
gazdaságosabb, fenntarthatóbb és utasbarát struktúrát felépíteni. A témát érintő
javaslataim a leghangsúlyosabb pályázati elemekhez kapcsolódnak, amelyek
véleményem szerint mindenképpen prioritást kell hogy élvezzenek a majdani
megvalósítás során.
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A városok számának emelkedése az elmúlt 20 év során jellemző volt hazánkban.
Évente 6-22 nagyközség kapta meg a városi rangot. Olyan települések is, melyek
véleményem szerint nem feltétlenül alkalmasak a városok számára meghatározott
feladatok ellátására.
Mivel a városi rang a többlet feladatok mellett lehetőségeket is magában rejt, egyre
több nagyközség kéri évről-évre a városi rangot.
Családi kötődésem miatt érdekel, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek
milyen esélye van a várossá válásra.
Kutatásom elvégzéséhez a munkámat három fő részre tagoltam. Első egységként a
szakirodalom és a törvények tanulmányozása segítségével bemutatom a várossá
nyilvánítás folyamatát, problematikáját, valamint a NUTS rendszer általános
felépítését és hazai vonatkozásait.
Ezt követően a NUTS rendszer területi beosztása segítségével bemutatom, majd
elemzem a nemzeti szinttől a települési szintig az általam kiválasztott térséget.
Önálló kutatásom keretén belül célul tűztem ki, hogy megtudjam, a Szabolcs-SzatmárBereg megyében lévő 16 nagyközség közül melyek lennének alkalmasak városi
rangra. A nagyközségek eltérő fejlettségűek, ezért is tartottam fontosnak, hogy
összehasonlító elemzést végezzek rajtuk. Ehhez segítségül hívtam a COCO
hasonlóságelemzést. További elemzéseimhez, az eredményeim bemutatásához a KSH
adatbázisát, TEIR adatbázisát, saját kérdőívet, személyes interjút alapul véve,
táblázatokat, diagramokat és térképeket alkalmaztam.
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A távol – keleti országok a világgazdaság fontos szereplőivé váltak az elmúlt
évtizedek során. Az ázsiai országok közül dolgozatomban Japánt emeltem ki, mert a
legtöbb tőkebefektetés Közép-kelet Európában Magyarországra irányul, másrészt
Japán részaránya jelentős a Magyarországra irányuló ázsiai tőkebefektetésekben.
Kutatásom célja annak vizsgálata volt, hogy a tőkét exportáló ország Japán miért
választotta célpontként a Közép-kelet Európát és azon belül is Magyarországot.
Ahhoz, hogy következtéseket tudjak levonni áttekintettem mind két fél, Japán is
Magyarország tőkebefektetés szempontjából fontosnak ítélt gazdasági és szabályozási
környezetét, amelyhez a rendelkezésre álló szakirodalom szolgált forrásként.
Saját kutatási részemben kérdőíves felmérés segítségével gyűjtöttem össze a
Magyarországon működő japán tulajdonú cégek motivációit, tapasztalatait. Továbbá
SWOT elemzésekben tanultak alapján készítettem egy elemzést Magyarország
tőkevonzó képességéről.
Az irodalom és a saját kutatás eredményei alapján megállapítottam, hogy a politikai
stabilitás, a kiszámítható stabil gazdasági környezet, a külföldiek számára nyújtott
kedvezmények, a bérköltség szintje, az ország földrajzi fekvése mellett a magyar kis és
középvállalkozások, mint potenciális beszállítói kör, milyensége is kiemelt jelentőségű
a tőkevonzó képesség szempontjából. Dolgozatom fontos következtetése, hogy a jogi
és az adózást szabályozó rendszer kiszámíthatósága átláthatósága mellett a kis és
középvállalkozások fejlesztése a tőkevonzó-képesség szempontjából is kiemelt
gazdaságpolitikai feladat.
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A dolgozatom célja az, hogy bemutassam az autópályák hatásait a területi fejlődésre.
Ismertetem az infrastruktúra, valamint azon belül a közlekedési infrastruktúra
fogalmait. Betekintést nyújtok a közlekedés technikai fejlődésébe, ágazataiba,
valamint a közlekedési hálózatba, illetve annak hatásaiba.
Bemutatom Magyarország és az Európai Unió közlekedéspolitikáját és ismertetem a
Közlekedés Operatív Programot, majd ábrázolom az ország gyorsforgalmi úthálózatát.
Kutatómunkám során célom annak bebizonyítása volt, hogy az autópályák jótékony
hatással vannak a területfejlődésre. Vizsgálatomban az M5-ös autópálya hatásait
elemeztem 40 településre nézve. Kiválasztottam a dél-alföldi régió 20 azon települését,
melyek közvetlenül az autópálya mellett fekszenek, és 20 olyan települést, melyek a
régión belül távolabb helyezkednek el az autópályától. Az így kapott két fő csoportot
tovább bontottam még 4-4 kisebb csoportra, melyeket a népsűrűség szerint
kategorizáltam, azért, hogy a sztráda melletti települések, és a kontrollcsoportba
tartozó települések hasonlóak legyenek.
Elemzésemben kitértem az autópályák társadalmi, gazdasági és környezeti hatására.
Mindhárom szemszögből egy 10 éves időszakra vizsgáltam mutatókat, melyek
esetenként igazolták, olykor pedig cáfolták feltételezéseimet. Összességében azt a
megállapítást tettem, hogy előzetes feltevésem, miszerint az autópálya jótékony
hatással van a területi fejlődésre, helytállónak bizonyult.
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A Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott pályamunkám fő feladata a
versenyképesség fogalmi tisztázása és egy esettanulmány elkészítése, mely során egy
magyarországi régió került vizsgálat alá. A definíció meghatározása nehéz feladat:
„Versenyképesség. Vajon mit takar ez a szó? Kinek mit jelent? Mi magyarok másképp
értelmezzük, mint más nemzetek?”. Ezen kérdésekre kerestem a választ a pályamunka
első részében, majd az ott szert tett ismeretek segítségével elkészítettem az analízist.
A versenyképesség több aggregációs szinten értelmezhető fogalom, létezik vállalati,
iparági, helyi és regionális valamint nemzeti vagy globális versenyképesség. Jelen
pályamunkámban a Dél-alföldi régió kerül elemzésre megyei bontásban különböző
statisztikai mutatók alapján (pl.: Hoover-index, Relatív szórás). A versenyképesség
mérésének alapja a GDP (Gross Domestic Product – Bruttó hazai termék), ezért a
számítások egyik tényezője ezen adathalmaz. A megfelelő elemzés érdekében
igyekeztem minél nagyobb időintervallumot tanulmányozni.
Célul tűztem ki, hogy:
o megismerjem/megismertessem a versenyképesség fogalmi körét
o a versenyképesség mérésének formáit elméleti és gyakorlati szinten is
prezentáljam, továbbá felhasználjam a Dél-alföldi régió vizsgálata során
o javaslatokat tegyek a versenyképesség javításának stratégiájához.

103

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

TERÜLETI FOLYAMATOK SZEKCIÓ

Elnök:

Dr. Káposzta József, egyetemi docens, intézetigazgató
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Tagok:

Dr. Horváth Mihály, ügyvezető igazgató
GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
Dr. Nagy Henrietta, egyetemi docens
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Dr. Villányi Judit, egyetemi docens
SZIE GTK, Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet

Titkár:

Kollár Kitti, tanszéki mérnök
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Helyszín:

SZIE Gödöllői Campus, RGVI előadó

Időpont:

2011. november 23. 13 30 óra

105

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
MEZŐGAZDASÁGI VÉGZETTSÉGŰEK PÁLYAKÖVETÉSE ILLETVE
KÉPZÉSÜK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A TÁNCSICS MIHÁLY
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HALLGATÓINAK
TÜKRÉBEN
Follow-up and quality assurance of students with agricultural qualification of the
Táncsics Mihály Agricultural Technical School.
Szerző:

Áldorfai György, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Vidékfejlesztési agrármérnöki, nappali MSc. I. évfolyam, Regionális és
környezeti gazdaságtan, levelező MSc. I. évfolyam

Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika, tanszéki mérnök, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet
Vinogradov
Szergej,
egyetemi
adjunktus,
Gazdaságés
Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi és Módszertani
Intézet
A hazai középszintű oktatás helyzete, annak finanszírozása és fenntarthatósága egyre
több problémát vet fel napjainkban. Az oktatás fejlesztése, átalakítása a szakmai és
civil fórumokon gyakran felmerülő kérdés.
A tudományos diákköri pályamunkám keretében a váci Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakközép Iskola, Kollégium és FVM Gyakorló Iskola jelenlegi és
végzett diákjainak pályakövetését és az iskola minőségbiztosítási rendszerét veszem
górcső alá. Pályamunkámban az intézményt érintő változásokra, a volt diákjainak
pályakövetési folyamatára és az intézmény (képzés) minőségbiztosításának elemzésére
és értékelésére helyezem a hangsúlyt.
A témával kapcsolatosan rendkívül sok kérdés merül fel. Többek között: Az iskola
beiskolázási vonzásterülete megegyezik-e a területi vonzásával? Az iskola kielégíti-e a
vonzásterületéhez tartozó agrárium mezőgazdasági végzettségű humánerőforrás
igényét? A legmagasabb iskolai végzettség meghatározza-e a lakóhelyválasztást? Az
iskola megfelelőlelőn reagál-e a jogszabályi változásokra illetve a munkaerő piaci
igényekre?
A tudományos diákköri pályamunkámban a szakirodalom feldolgozását követően
elemzem és értékelem az általam vizsgált iskola oktatási rendszerét, a középszintű
oktatási intézményeket befolyásoló oktatási intézkedések elemeit, illetve annak
jövőbeni kilátásait. Bemutatom és értékelem az általam elkészített és lekérdezett
online kérdőívet, majd vizsgálati eredményeim alapján levonom a következtetéseimet
és javaslatokat teszek a jelenlegi és a volt diákok véleményének értékeléséből, illetve a
jelenlegi változásokból az iskola további működésével kapcsolatosan.
Kutatómunkám során válaszokat keresek a felállított kérdésekre, ebben statisztikai
adatelemzési módszerek – többek között a főkomponens analízis és a klaszteranalízis –
, személyes interjú és kérdőíves lekérdezésből nyert tapasztalatok állnak
rendelkezésemre.
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Dolgozatomban megpróbálom az alapokról felépíteni a területi verseny és a regionális
versenyképesség fogalmát. Bemutatom a legismertebb versenyképességi modelleket,
és ismertetem a legfontosabb nemzetközi versenyképességi rangsorokat. Röviden
felvázolom a visegrádi országok történelmi hátterét, múltját és jelenét, és a V4 nyomán
létrejött további együttműködéseket és szervezeteket.
Részletesen bemutatom a Lengyel Imre-féle piramismodellt. Ismertetem a piramis
tényezőcsoportjainak feltöltéséhez szükséges adatok összegyűjtésének forrásait,
szelekciójának, standardizálásának, súlyozásának módszertanát, nehézségeit. A fejezet
mellékleteiben részletesen csoportosítva táblázatba foglalom a kiválasztott mutatókat,
a hozzájuk tartozó kigyűjtött, majd számított értékeket is feltüntetve.
Ismertetem a számítások végeredményét, az országok felállított versenyképességi
rangsorát és a piramis szintjei közötti pontmegoszlást. Szintenként, és azon belül
tényezőcsoportonként közlöm a részeredményeket, és a mutatókban beállt sorrenddel
magyarázom azokat. Szeretnék javaslatot tenni az adatgyűjtés, a súlyozás és a
pontozás módszertanára, és felhívni a figyelmet a hasonló elemzések fontosságára a
térségi együttműködés keretein belül, illetve azt megerősítendő.
A visegrádi országok versenyképességének későbbi, részletesebb kutatásához
megalapozott nullhipotézis kialakítására ajánlom kutatásom, számításaim eredményét.
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Dolgozatom témájának középpontjában a hagyományos magyar termékek állnak.
Azért választottam ezt az irányt, mert a különböző fórumokon, a témában elhangzott
megoszló vélemények és a téma aktualitása felkeltették érdeklődésemet.
Tanulmányom célja a hungarikumok szerepének bemutatása a hazai fogyasztók
körében. Ismertetem a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek minőségi dimenzióit, a
magyarországi védjegyeket és az Európai Uniós oltalmakat. Bemutatásra kerül a
hungarikumok fogalomköre, törvényi háttere és a meghozatalával kapcsolatos
véleménykülönbségek, illetve a hungarikumok márkaértéke. Felvonultatom a
legfontosabb programokat, amik a hungarikumok újra, széles körben való elterjedését
segíthetik.
Kutatásom alapja egy kérdőíves lekérdezés volt a hagyományos termékek fogyasztói
oldaláról. Kérdőívem egyes pontjainak kategóriáit a Hagyományok-Ízek-Régiók
tematikus gyűjteménye, az Európai Uniós oltalom alatt álló magyar termékek, továbbá
a védjegyek adták. A lekérdezések segítségével legfőbb kérdésként azt szerettem volna
megválaszolni, hogy érdemes-e támogatni a hungarikumokat, illetve jelentős-e
szerepük az ország gazdaságában. A kitöltött kérdőívek alapján lehetőségem nyílt a
válaszok régiók szerinti kiértékelésére, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye
részletesebb elemzésére.
Elemzésem során az eredményeim változatosak voltak. Kaptam várt és előre nem
látott eredményeket is, így hipotéziseim között is volt, amit el kellett utasítanom. A két
legfontosabb feltevésemre pozitív kimenetelt kaptam, így igazolni tudtam a
hungarikumokat célzó állami támogatások szükségességét és hasznosságát, továbbá az
ország gazdaságában betöltött tényleges szerepét is.
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A globalizáció és versenyképesség fogalmak manapság egyre inkább előtérbe
kerülnek. A területi egységek minden szinten keresik a megfelelő fejlődési irányokat
az internet és egyéb fejlesztések segítségével felgyorsult világgazdaság változásaira.
Ebben a területi versenyben Magyarország is keresi a helyét, fejlődési irányait az
Európai Unió segítségével. A 2008-2009-es gazdasági világválság után mind országos
mind alacsonyabb területi szinteken felértékelődtek a helyzeti előnyök,
versenyképesség. Az ország versenyképességét régiói határozzák meg. De mi a helyzet
magukkal a régiókkal? Melyik területi szintig lehet lefúrni a versenyképességi
kutatásokkal? TDK dolgozatomban a kistérségek szintjén elemzem a területi
versenyképesség lehetőségeit, és többváltozós statisztikai módszereket használok a
közép-magyarországi régió feltérképezésére. Választásom a „Központi Régióra” esett,
mert köztudott, hogy ez Magyarország legfejlettebb és legversenyképesebb régiója. De
itt is található perifériák. A legfejlettebb régiónak is vannak leszakadó területei. Ezek
nem feltétlenül a régióhatároknál találhatók. Léteznek belső perifériái is. A kistérségek
sorsa több tényező kombinációjából íródik meg. Ezeket a tényezőket keresem fel, és
segítségükkel
felvázolom
a
közép-magyarországi
régió
kistérségeinek
versenyképességi térképét.
TDK dolgozatomban összefoglalom a régió, a kistérség, a globalizáció, a verseny, a
versenyképesség és a területi versenyképesség fogalmát, valamint bemutatom a
versenyképesség különböző számítási és szemléltető modelljét. Kutatásomat a
kiválasztott mutatórendszerem bemutatásával kezdem, majd a főkomponens elemzés
segítségével a letisztított mutatórendszert vizsgálom. Második elemzésként egy
klaszter analízissel felosztom a régió kistérségeit a versenyképességet meghatározó
mutatók szerint. Végül a két elemzési formát ötvözve összefüggést keresek a
legnagyobb befolyást gyakorló főkomponensek és a kistérségek klaszterei között.
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A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő ágazat,
a XXI. század egyik legmeghatározóbb világjelensége. Jelentőségét - és egyben
sajátosságát - az adja, hogy alkalmas a gazdasági növekedés élénkítésére és a
gazdasági egyensúly javítására.
A statisztikai adatok is az előző megállapítást támasztják alá, miszerint a turisztikai
ágazatok GDP-je a multiplikátor hatásaival együtt a nemzetgazdaság egészének 8.5 %a.
Pályamunkám célja egy hotellánc budapesti szállodáin keresztül szemléltetni, hogy
mely keresleti és kínálati tényezők befolyásolják a vendégek döntését a választásban.
Kutatásom alapját az alábbi két hipotézis képezi:
 A hotelek nyújtotta kínálat jelentősen befolyásolja a vendégek döntéseit, mert ennek
tükrében választanak a különböző szállodák közül.
 A kereslet és a kínálat között a marketing teremti meg a kapcsolatot.
Munkám során választ keresek arra, hogy milyen módon és milyen arányban
befolyásolják egy nemzetközi szállodalánc budapesti hoteljeinek keresletét és kínálatát
a különböző turisztikai tényezők. Kutatásom eredményei alapján szeretnék
javaslatokat megfogalmazni az említett szolgáltatók számára, mellyel hatékonyabban
és eredményesebben tudnak jelen lenni a turizmus világpiacán.
Kutatásom során primer és szekunder információkat egyaránt felhasználtam. Primer
információkat a bemutatott szállodalánc hoteljeinek munkatársai szolgáltattak,
szekunder forrásaim pedig a témában fellelhető szakirodalmakban és tanulmányokban
található adatok mellett a Központi Statisztikai Hivatal és a World Tourism
Organization adatbázisai voltak.
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Az építészirodák a szellemi erőforrások birtokosai és a folyamtok gazdái is egyben,
mivel a beruházói döntéshozataltól a folyamat végéig részt vesznek a szektor
munkájában. Ezért a folyamatracionalizáció itt a legjelentősebb.
A Tudományos Diákköri Dolgozatom célja egy projektmunka vizsgálata egy olyan
építészirodán keresztül, amely a mindennapi munkavégzés során találkozik az
ügyféllel és a kivitelezővel, sok megvalósult projektben vett már részt, és így nagy
és biztos rálátással rendelkezik a témában.
A projektmunka vizsgálata fázisonként, azok áttekintésével egyfajta menedzsment
szemlélettel közelít a feladathoz. A standardizált fázisok és az egyénre szabott
megoldási mechanizmusok, azok általános és jellemző technikáit szeretném
feltárni. Azt vizsgálom, hogy az egyénre szabott fázisok esetén milyen technikák
azok, amelyeket alkalmaznak, és azokat hogyan lehet átültetni a standardizált
folyamatok közé.
Külföldi és hazai szakirodalom segítségével, megvizsgálom a kiválasztott
építészirodát, bemutatok egy esettanulmányt, majd egy feltáró, alapozó kutatás
alapján egyéni félig strukturált mélyinterjú segítségével egy kutatási modell
létrehozása a célom. A TDK pályamunkám egyrészt empirikusan, kvalitatív
kutatási módszerrel vizsgálja az építészeti vállalkozások folyamatmenedzsment
sajátosságait, másrészt összefüggéseket keres, hogy ezeket az információkat
hogyan lehet a szektor javára fordítani.
A kutatási modell validálása a későbbi kutatói munka feladata lesz, ebben a
diákköri dolgozatban egy elméleti modellt mutatok be.
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Többdiplomás fiatal nőként már régóta érdekel az egészséges táplálkozás, az
egészséges, minőségi életmód; ennek jegyében kifejezett aktualitással bír a
népegészségügyi termékadó kérdése. Ahogy a 2004. évi Nemzeti Népegészségügyi
Programban is szerepel: „a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi
összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági
fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne.”
Államháztartási revizorként nagyon foglalkoztat a téma egészségpolitikai értelmezése.
Véleményem szerint az egészség minden pénzt megér. Viszont ha választékosan
akarunk táplálkozni, akkor az már nem biztos, hogy pénztárca-kímélő mindenki
számára. Közgazdászként többször feltettem magamnak azt a kérdést, hogy az
egészséges életmód plusz költsége vajon hosszú távon megtérül-e. Ha
agrármérnökként értelmezem a kérdéskört, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan
tudnánk piacunkat tisztítani, hogyan tudnánk kiszorítani az egészségre káros ételeket,
és hogyan tudna saját mezőgazdaságunk, egészséges élelmiszerekkel előtérbe kerülni.
Úgy gondolom, hogy nincs időnk kivárni, amíg a magyar mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a közegészségügy kinyilvánítja, hogy a mai modern
ember életében mi számít egészségesnek. A tudományos kutatások messze előbb
járnak, itt az idő, hogy többet foglalkozzunk a témával.
Nőként és nem utolsó sorban háziasszonyként érdekel a háztartások költségvetése.
Szeretném individuális és államháztartási szempontból is megközelíteni a témát, ezért
kutatásom eszközeként a kvantitatív kérdőíves kutatás mellett a kvalitatív
mélyinterjús, empirikus vizsgálatot választottam.
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Dolgozatomban a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetek
vidékfejlesztésben betöltött szerepét vizsgálom, egy konkrét térség (a Móri kistérség)
és egy konkrét TDM szervezet (a Móri Borvidék TDM Egyesület) példáján keresztül.
Témaválasztásomat nagyban befolyásolta, hogy miközben hat éve a vidékfejlesztés
területén dolgozom (LEADER program, illetve kistérségi társulás), jelenleg is a
vizsgált TDM egyesület irodavezetője vagyok.
Dolgozatom fő célja felvázolni, adatokkal alátámasztani, hogy a kistérségek
fejlődésére milyen hatással van a TDM szervezetek megalakulása és működése.
Bemutatom a TDM általános ismérveit, a Móri kistérséget, annak fejlesztési céljait és
fejlődését, a Móri Borvidék TDM Egyesületet, eddig elért eredményeit, feladatait,
továbbá kapcsolódási pontjait más vidékfejlesztési programokkal. Ezáltal szeretném
érzékeltetni a TDM szervezetekben rejlő lehetőségeket.
A dolgozat elkészítésekor primer és szekunder adatgyűjtésre (kérdőívezés,
mélyinterjúk készítése, műhelymunkák, szakirodalom és a szakanyagok elemzése),
ezek feldolgozására, valamint a munkám során nyert jelentős gyakorlati
tapasztalataimra támaszkodom.
Kutatásaim körvonalazzák, hogy milyen nagy hatást is gyakorol, gyakorolhat egy civil
erőből, alulról építkező szervezet egy kistérség - nemcsak turisztikai - életére.
Bemutatom azt a pozitív változást, amit egy ilyen egyesület működése során indukál a
kistérség településein. Összességében következtetéseimmel és javaslataimmal
reményeim szerint hozzájárulhatok, hogy a TDM egyesületek sikeresen segítsék a
magyar vidék fejlődését.
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Pályamunkám elején tisztázom a fenntartható turizmus és az ökoturizmus fogalmát,
jellemzőit, kapcsolódási pontját. Ezt követően részletesen ismertetem az ökoturisták
jellemzőit, valamint az ökoturizmus gazdasági, társadalmi-kulturális és környezeti
hatásait, előnyeit. Továbbá áttekintést nyújtok az ökoturizmus hazai és nemzetközi
történetéről.
Az elméleti háttér ismertetését követően térek rá a Kőszegi kistérség természeti,
gazdasági és társadalmi, valamint műszaki adottságainak, mint a turisztikai
fejlesztések alapjának bemutatására. Ezek után rendkívül részletesen, fényképekkel
illusztrálva szemléltetem a hosszas előkészítő munkálatokat követően 1997-ben
megnyitott Írottkő Natúrparkban elért ökoturisztikai eredményeket és elvégzett
fejlesztéseket.
Végül összegzem az elért eredményeket, levonom a következtetéseket és
megfogalmazom az általam javasolt fejlesztési lehetőségeket természetesen a hely
adottságainak megfelelően és ráépítve a már meglévő, széles palettájú ökoturisztikai
fejlesztésekre.
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Tudományos pályamunkám témájának Közép-Magyarország legnagyobb Duna által
körülölelt területét, a Csepel-szigetet választottam, amely Budapest XXI. kerülete
révén része az ország központjának, valamint a fővárost körülvevő agglomerációnak.
Munkám során bemutatom a vizsgált térség településeinek múltját, látnivalóit,
szépségeit, illetve a mai turizmusra ható tényezőket. Igyekszem feltárni azokat a
hiányosságokat, amelyek kiküszöbölésével eredményesebbé tehető a turisztikai munka
és fokozható a térség látogatottsága. Ennek eredményessége érdekében a statisztikai
adatok, a jelenlegi nemzetiségi hagyományőrző tevékenységek, személyes
tapasztalatok, kérdőívek és az interjúk együttes figyelembevételére törekszem.
Célom kideríteni a sziget idegenforgalmi alkalmasságát, szemléltetni a jelenlegi
helyzetet, valamint bemutatni az elmúlt időszak fejlesztési terveit elsősorban
idegenforgalmi szempontból.
Kutatásom révén megállapítottam, hogy a Csepel-sziget esetében csak lokális
turizmusfejlesztés folyik különböző szinteken. A vizsgált térség idegenforgalmi
fellendülését a kölcsönös együttműködés és a marketing eszközök fokozottabb
kihasználása jelentené.
Mindezek mellett dolgozatomat tovább színesítem saját ötletekkel, tapasztalatokkal,
élményekkel és fotókkal.
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Egy ország turizmusát nagyban befolyásolj a megközelítését szolgáló infrastruktúra
minősége. Napjainkra a légiközlekedés vált az utazásainkhoz egyik leggyakrabban
igénybe vett közlekedési móddá. A turizmus fejlesztésének szempontjából igen nagy
jelentősége van tehát az adott ország repterének/reptereinek. Egy adott ország
turizmusának fellendítése szempontjából új lehetőségek rejlenek abban, nagy múltú
légitársaságok mellett megjelentek az ún. „fapados”, diszkont vállalatok (low cost
airlines) járatai is, amelyek bővítik az adott területet meglátogató potenciális turisták
körét.
Dolgozatom célja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bemutatása valamint
fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Továbbá, hogy a tervezett fejlesztések milyen
hatással lenének Magyarország turizmusára, de legfőképpen a konferencia turizmusra.
A megvizsgálni kívánt alapkérdések: a Liszt Ferenc repülőtér a kezdeti kedvezőbb
pozícióját tekintve miért maradt alul a környező országok repülőtereivel szemben
(Bécs, Prága) a fejlődési ütemüket és a volument tekintve? Vajon a jövőben
leküzdhető-e a mostani hátrány? Mindezek a hátrányok vajon visszavezethetőek-e arra
a tényre, hogy Magyarországnak nincs erős és nagy nemzeti légitársasága? Melyek
Budapest előnyei a szomszédos országok reptereivel szemben?
Elemzésem során a rendelkezésre álló szakirodalom, különböző információs
rendszerek és szakértői vélemények segítségével fel szeretném tárni a légiközlekedés
helyzetét, kitörési pontjait és meghatározni a budapesti nemzetközi repülőtér fejlődési
potenciálját.
Véleményem szerint a Budapest Airport Zrt. – a Liszt Ferenc repülőtér üzemeltetője által megkezdett fejlesztési program nagyban hozzájárul a Budapesten jelenleg is
tapasztalható utasforgalom növekedéséhez. Ennek egy kezdeti lépése a nemrég átadott
Skycourt, de emellett még rengeteg fejlesztésnek kell megvalósulni ahhoz, hogy a
Liszt Ferenc repülőtér Közép-Európa vezető repterévé váljon.
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Tudományos pályamunkámat a magyar pálinka vizsgálata a hazai illetve a
nemzetközi turizmusban elfoglalt helye szerint írom. Elsősorban 2002-től kezdődően,
amikor is a pálinka „újjáéledt”.
Összefoglalóan írok a nagyobb pálinkamanufaktúrák áldásos tevékenységéről,
amelyben pályázati forrásokból és önerőből próbálják a minőségi pálinka hírnevét még
jobban öregbíteni és a folyamatos innovációiknak hála, ez eddig sikeresen működik.
Emellett még a Pálinka Lovagrend, Pálinka Nemzeti Tanács és más egyéb kisebb
szervezetek ismertetése, akik ugyanezen munkálkodnak.
Szó lesz még a pálinka köré szervezett kisebb-nagyobb fesztiválokról,
vendéglátóhelyek egyre szélesebb körű párlatkínálatáról, a manufaktúrák
kóstolóházairól, amelyek a turizmushoz mind hozzátesznek. Eredetvédett pálinkáink
nemzeti és európai közösségi térnyeréséről felvéve a versenyt más nemzetek
párlataival.
Külön részben térek ki az állam és az Európai Unió vidékfejlesztési
hajlandóságára. Mennyiben változott meg a piaci kereslet és kínálatot a válság
hatására, illetve a 2010-es évben meghozott pálinka- és adótörvények, illetve mekkora
multiplikációt képes előidézni a pálinkaturizmus.
Kutatásomban szakkönyvekre, saját tapasztalatokra támaszkodtam. Az
áttekinthetőség érdekében táblázatokat, diagramokat és képeket használtam.
Pályamunkám zárásaként összegzem, hogy hova is tart a magyar pálinka, lehet
e belőle világcikk, és ehhez milyen fejlődést kell elérnie.
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A turizmus az elmúlt évtizedekben vált tömegjelenséggé, de a korábbi történelmi
korokban is jelen volt. Az úthálózatok, iránytű valamint a térkép létrejötte és fejlődése
régebbi korok termése, de ezek kombinációja alapozta meg a távolságok leküzdését és
egy-egy ország kapcsolatát.
Európa déli részén elhelyezkedő Olaszország szinte minden természeti és kulturális
adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy különböző közlekedési eszközök segítségével
elérhető legyen több ezer turista számára. Ezt az is bizonyítja, hogy turistaérkezések
szerint a világ 5. helyét foglalja el. Az öreg kontinens fontos csomópontjaként van
jelen légi, vízi, vasúti és közúti közlekedés szempontjából is. Az északi és déli rész
közötti fejlettségbeli különbség szembetűnő, de Málta és Szicília kapcsolata a jövőben
elősegítheti a déli terület fellendülését.
Máltának jóval kisebb bevétele származik a turizmusból, de az elmúlt évtizedekben
jelentős fejlesztések történtek a szigetországban. Vasúttal nem rendelkezik, de a közúti
mellett a vízi és légi közlekedése kiemelkedő, melyek segítségével a turisztikai- és
kereskedelmi tranzakciók elsősorban a szicíliai területtel jönnek létre.
Dolgozatom célja, mind Olaszország, mind Málta közlekedését megvizsgálva és
összehasonlítva megállapítsam az országok jelenlegi helyzetét, illetve a közlekedési
lehetőségek turizmusra gyakorolt hatását.
Valamint megtalálni a legfontosabb fejlesztési területeket annak céljából, hogy
gazdasági téren mindkét ország pozitív irányba haladjon a közlekedés turisztikai
kihasználtsága által. Kutatásaim eredményét az áttanulmányozott irodalom és saját
helyszíni bejárásom alapján állítottam össze.
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Dolgozatom fő célja a vizsgált vállalkozás, mint gazdasági szervezet részletes,
kifejezetten a Magyar Telekom Nyrt.-re jellemző példákon keresztüli ismertetése és
értékelése, mind a makro- mind a mikrokörnyezet szintjén.
A makro környezet elemzésére a PESTEL modellt alkalmaztam. A SWOT-analízis
segítségével meghatároztam a Társaság belső erősségeit és gyengeségeit, illetve külső
lehetőségeit és veszélyeit, melynek segítségével definiáltam a lehetséges stratégiai
irányvonalakat. A Porter-féle iparágelemzéssel célom a telekommunikációs
szolgáltatóipar feltérképezése volt az új belépők, a helyettesítő termékek, a
versenytársak, a vevők és a szállítók szempontjából. Végezetül a BCG-Mátrix
alkalmazásával feltártam a vállalkozás termékeinek piaci növekedési ütemét, illetve a
vállalat piaci részesedését az egyes termékek kapcsán.
A 4 vizsgálati módszer alapján javaslatokat, következtetéseket vontam le a vállalat
működésére és követendő stratégiájára vonatkozóan.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy még erre a piacvezető pozícióban lévő
vállalatra is nagy hatás gyakorolnak a makro- és mikrokörnyezeti tényezők pozitív és
negatív szempontból egyaránt, illetve működésére jellemző adottságok is
meghatározzák a piacon elfoglalt helyét. A kutatási eredményeket tekintve azt
gondolom, hogy a Magyar Telekom Nyrt. piaci pozíciója rendkívül magas, a
követendő stratégiájának irányvonala pozitív hatású, illetve az iparágban elfoglalt
helye megrendíthetetlen.
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HATÉKONYSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG VIZSGÁLATA EGY HAZAI
KISVÁLLALKOZÁSNÁL
An examination of activity and efficiency at a domestic small enterprise
Szerző:

Koncz Brigitta (Brigita Konczová), Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, Gazdálkodási és menedzsment, BA, IV. évfolyam
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Dolgozatom témája a változás- és válságmenedzselés, ill. annak folyamata egy hazai
kisvállalkozás esetében.
A változás- és válságmenedzselés napjainkban leginkább a 2008-as válságnak
köszönhetően vált a köztudat részévé. A világválság és következményei nagy hatással
vannak, úgy a nagyvállalatokra, mint a
kis- és középvállalkozásokra, ám eltérő
formában. Mindazonáltal változást, ill. válságot egy cég életében, nem csupán egy
világméretű jelenség okozhat vagy követelhet, hanem az adott cégre ható egyéb mikroés makroszintű változások is, melyek nem megfelelő módon vagy mélységben való
kezelése a cég életét veszélyeztetheti.
A témakört egy hazai kisvállalkozás, a Medilog Kft. esetén keresztül kísérlem meg
bemutatni, 2007-től 2010-ig terjedően vizsgálódom.
A Medilog Kft.-t 2002-ben alapították Budapesten. A cég közúti teherszállítással
foglalkozik. Tevékenysége Magyarországra összpontosul. Az elemzésem célja
egyrészt, hogy bemutassam, hogyan tud egy hazai kisvállalkozás egy világméretű
válság hatására is talpon maradni, valamint, hogy milyen módszerekkel kell
folyamatosan figyelni a vállalkozások működését. Célom továbbá, hogy bemutassam,
mely módszerekkel és mutatókkal állapíthatóak meg az esetleges bajok forrásai, és
bekövetkezésük esetén mely lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy minél gyorsabban és
eredményesebben tudjon az adott vállalkozás kilábalni belőle.
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FEROGAL KFT. MENEDZSMENTJE, FEJLŐDÉSE ÉS
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Life-cycle, Management and Competitiveness of FEROGAL Ltd. from the
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Gazdálkodási és menedzsment, BA, III. évfolyam
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Kar,

és

TDK dolgozatom témája egy kisvállalkozás életpályájának, fejlődésének elemzése,
melyet különböző vállalati életciklus modellek segítségével végeztem el.
Az általam választott cég kisvállalkozás, ezért összefoglaltam a kisvállalkozások fő
jellemzőit valamint magyarországi helyzetüket a ’90-es évektől kezdődően és az
Európai Unióba való csatlakozás után. A kisvállalkozások jellemzését az összegyűjtött
statisztikai adatok feldolgozásával végeztem el. Elkészítettem a hazai kisvállalkozások
SWOT analízisét, azaz milyen erősségeik és gyengeségeik vannak, valamint, hogy
milyen veszélyek és lehetőségek lelhetőek fel a környezetükben. Szakirodalmi
források alapján összefoglaltam a vállalkozások életútját és fejlődését leíró modelleket.
A vizsgált vállalkozás életútját, fejlődését az ismert életciklus modellek alapján
készítettem el.
Az életút elemzés mellett kiemelt célom volt a vizsgált kisvállalkozás
vidékfejlesztésben betöltött szerepét is bemutatni, hiszen az emberek hajlamosak
elfelejteni, hogy a nem agrárjellegű kisvállalkozások is ugyanolyan fontos részét
képezik a vidéknek, mint a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó üzemek. A
kisvállalkozások támogatásával elérhető lenne, hogy fejlődjenek és a fontosságuknak
megfelelő helyet töltsenek be a gazdasági életben.
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A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT VERSENYHELYZETÉNEK ÉS
ÜZLETPOLITIKÁJÁNAK STRATÉGIAI ELEMZÉSE
Competition and business policy analysis at Szent István Társulat
Szerző:

Orbán Eszter, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási
és menedzsment, BA, IV. évfolyam
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Pályamunkámban a verseny elméletét és gyakorlatát vetem össze, és megvizsgálom a
Szent István Társulatnál is.
Versenyezni bármilyen területen, bárkivel, bármiért lehet. Bármilyen összefüggésben
merül fel ez a fogalom, a legtöbbeknek egyet jelent: minél előkelőbb helyet elfoglalni.
Nincs ez másképp az üzleti világban sem. A versenyben maradáshoz, de sokszor a
túléléshez is az alaposan kidolgozott üzletpolitika elengedhetetlen.
Legyen szó egy modellről, egy stratégiai lépésről, egy alkalmazott módszertanról, egy
a cél – hatékonyan felvenni a versenyt, és a megszerzett pozíciót minél tovább
megtartani. Azonban a busás haszon érdekében sokan bármire képesek: tapasztalt
munkatárs elbocsátására, adófizetés kikerülésére – és tisztességtelen versenyre is.
De vajon csakis agresszív élre töréssel, ellehetetlenítéssel lehet harcba szállni?
Vizsgálatom e ponton kapcsolódik a Szent István Társulathoz. E szervezet életében
nem a profit a „mindenható”. Küldetése a „Jó és olcsó könyvek”, a kétezer éves
keresztény értékrend terjesztése az egyszerű emberek szolgálatában. A manapság
gombamód szaporodó, hirtelen feltörekvő, majd hirtelen hanyatló multinacionális
cégek dzsungelében érdekes és kihívó feladat vizsgálni egy több mint másfél
évszázados szervezet életútját és felelni a következőkre. Hogyan maradhat életben egy,
a megszokottól eltérő értékrendet képviselő cég a mai világban? Hogyan lehet első az
ember, a hit, a tisztesség a profittal szemben?
A profit és a küldetés ellentétes mivoltát, e két merőben különböző dolog harcát,
esetleg egyensúlyát vizsgálja a lelkész... Vagy épp egy közgazdász-jelölt.
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KIALAKÍTÁSA, MŰKÖDÉSE, ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK
VIZSGÁLATA
Examination of the establishment, operation and further development of the
controlling system of Malév Air Tours Ltd
Szerző:
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A controlling jelentősége napjainkban igen felértékelődött. A vezetők gyors és minél
hatékonyabb döntéshozatalához elengedhetetlen egy olyan háttér, amely biztosítja a
döntések megalapozottságát, ezt hivatott többek között kiszolgálni a controlling
rendszer.
A tanulmányomban vizsgálni fogom a controlling rendszer fejlődési szakaszait, kitérek
többek között arra, hogy a controlling rendszer bevezetésének és hatékony
működtetésének milyen akadályai vannak, milyen hasznosságot nyújt a vállalkozás
számára, továbbá a vezetői számvitel és a controlling közötti kapcsolatot.
A tanulmányom második részében azt vizsgálom, hogy a Malév Air Tours Kft-nél,
hogy működik a controlling rendszer, milyen hiányosságok illetve, milyen fejlesztési
lehetőségek vannak a cégnél. A szakirodalom által megismert módszereket mennyire
alkalmazta a társaság a controlling rendszer gyakorlati kialakításánál, továbbá
megfelel-e a jelenlegi controlling rendszer az elvárásoknak. A controlling jelentések
milyen adatokból táplálkoznak, megalapozott vezetői döntések meghozatalát segítik-e,
illetve szerepet játszanak-e a társaság stratégiai és operatív terveinek kialakítása során.
A rendszer által biztosított információk alkalmasak-e mélyreható terv-tény eltérések
elemzésére. Kerestem, továbbá a választ arra, hogy a controlling alapjai megfelelően
lettek-e kialakítva a számviteli rendszeren belül és mennyire támogatják a
döntéshozatalt. A controlling rendszerek fejleszthetőségét hasonlóság elemzéssel
fogom vizsgálni.
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Construction and use of quality mangement in the Schrack Seconet Ltd.
Szerző:
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Egyetemi éveim alatt mindig azok az aktuális témák keltették fel legjobban az
érdeklődésemet, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható módszereket jelentettek. A
minőségbiztosítás témaköre pontosan ilyen. Évtizedek óta foglalkoztatja a műszaki és
gazdasági szakembereket egyaránt, folyamatosan fejlődő tudományágat jelent
Az elején tisztáznom kell, hogy a dolgozat címe nem teljesen fedi le azt a területet,
amit ebben a dolgozatban vizsgálok, mert a minőségbiztosítás egy szűk területet jelent,
egy fejlődési lépcsőt a minőségmenedzsmentben. Bár a fogalmat használjuk a
későbbiek során én a minőségirányítás illetve a minőségmenedzsment fogalmakat
alkalmazom, mert jobban kifejezi a dolgozat tartalmát. A minőség témakörében nehéz
újdonságot létrehozni óriási szakirodalma és a világméretű filozófiája miatt, ezért
célom az volt, hogy a dolgozat irodalom-feldolgozása egy sokszínű összefoglalás
legyen a minőség témaköréről alapvetően fontos és számomra érdekes szempontok
alapján.
A Schrack Seconet Kft., amelynek működésén keresztül vizsgáltam a
minőségbiztosítási rendszert, rendelkezik a minőségirányítási szemlélettel és
mindennapos működése során alkalmazza is. A vállalat működési folyamatának
megismerésében Szekulits Szabolcs győri kirendeltség-vezető és a vállalat
minőségirányítási vezetője volt segítségemre.
A dolgozatban bemutatom a minőség témakörének sokszínűségét, fejlődési irányait,
majd ezt néhány közgazdasági modell és a vállalattól kapott információk alapján
levezetem a Schrack Seconet Kft. működésében. Vizsgálatom során felhasználtam a
vállalati fejlődés modelljét is annak érdekében, hogy bemutassam az életciklusok és a
minőség összefüggésének lehetőségeit.
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Állami Számvevőszék
Agrár Management Alapítvány
Cercop Kft.
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány
EMVA Kft.
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Haszon Lapkiadó Kft.
Innokend Kft.
K&H Biztosító Zrt.
Kollégiumi Kft.
Kontakt Alapítvány
Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány
Magyar Posta Zrt.
Mezőfalvai Mezőgazdasági Zrt.
Mindennapi pszichológia szaklap (www.mipszi.hu)
Oktatásért Közalapítvány
Ökrös és Társa Kft.
Szaktudás Kiadóház
Szent István Egyetem rektora
SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja
SZIE GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet
SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
SZIE GTK PTI Munkagazdaságtani Tanszék
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A tehetséggondozás és kutatóképzés
rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” projekt
• Tourism Bt. Tiszabercel
• TRACK&SURVEY Magyarország Kft.

komplex

A konferencia rendezéséhez és díjazásához minden támogató erkölcsi és anyagi
hozzájárulását köszönjük!
A kiadvány nyomdába adása után jelentkező támogatók listája a konferencián és a jövő évi kiadványban kerül
feltüntetésre!
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Tudományos Diákköri Konferencia
Dolgozatainak összefoglalói

Konferencia időpontja: 2011. november 23.
Konferencia helyszíne: SZIE Gödöllői Campus
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Program
2011. november 23.
1330

Megnyitó (Mérnökinformatikai Központ)
Dr. Pék Lajos, SZIE TDT elnök

1345

Szekcióülések
Gyártás és műszaki fejlesztés szekció
(helye: Mérnökinformatikai Központ, 27. terem)
Energetika és műszaki ökonómia szekció
(helye: Mérnökinformatikai Központ, 24. terem)

1830

Konferencia zárás, díjátadás

1900

Baráti találkozó
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Elnök:

Dr. Pálinkás István, főiskolai tanár

Tagok:

Antal Árpád
Dr. Kakuk Gyula
Dr. Keppler István
Dr. Nagy József,
Dr. Sebestyén Zoltán
Dr. Seres István,
Szentesi László

egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens

Titkár:

Szijártó Barnabás, PhD. hallgató

Helyszín:

Mérnökinformatikai Központ, 27. terem

Időpont:

2011. november 23. 13:45 óra
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KÜLÖNBÖZŐ SÚRLÓDÁSI TÉNYEZŐK HATÁSÁNÁL
Screw bandage analysis of changes in different clamping force effects of the
Friction factor

Szerző:

Apáti Sándor, Gépészmérnöki Kar, gépészmérnöki szak, Msc. I. évfolyam

Témavezetők:

Dr. Keresztes Róbert, egyetemi adjunktus, Gépészmérnöki Kar, Gépipari
Technológiai Intézet, Gépüzemfenntartás Tanszék
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Barányi István Ph.D hallgató

Dolgozatom témájául metrikus menetek szorítóerő változásának vizsgálatát
választottam. Azt, vizsgálom, hogy a csavarmenet és az anya között kenőanyagok
alkalmazásával, ha megváltoztatom a súrlódási tényezőt, akkor hogyan változik a létrehozható
szorítóerő. A csavarkötések meghúzási nyomatékának és a menet súrlódási viszonyainak
hatása nagyban befolyásolja a szorítóerő nagyságát ezeknél a kötéseknél. Azt vizsgálom,
hogy egy adott kötés esetében, adott nyomatékkal való meghúzása során, száraz és különböző
kenési állapotokban, hogyan változik a létrehozott szorítóerő. Az irodalom található többféle
módszer, amellyel a csavarkötések kötés szilárdságát lehet méretezni, és az itt található
összefüggések alapján ezek az értékek elméletben pontosan kiszámolhatók, de a gyakorlatban
alkalmazott módszerek esetében, azonban már nem ilyen egyértelmű a helyzet.
A munkám során különböző szilárdságú csavarokat vizsgálok, és mérem az általuk létrehozott
szorítóerőt. Olyan méréseket végzek, amellyel kizárólag a menet súrlódási viszonyait veszem
figyelembe. Az eredményeimet diagramban ábrázolva rögzítem, olyan formában, amivel a
szereléstechnológia gyakorlati alkalmazásához járulok hozzá.
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QUALITATIVELY VALUATION OF SURFACE THICKNESSES IN
THE AUTOMOBILE INDUSTRY

Szerző:

Ing. Štefan Álló, SPU Nitra

Témavezetők: Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Ing. Marián Orság
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Raising of technical levels, applied attributes, quality and reliability machine products
belong to general directions of economy. The material and from they produced ware are
during all their lifetime treat settings and functional straining, whereby request stability their
original attribute and appearance. Abbreviation pot-life and loss reliability be often caused
with devaluation surface of the material, primarily corrodible effects and wear.
The technology of the galvanically secreted metals and the alloy is known a long time,
and this from of creating coatings on the models with difficult shapes pending thin coatings
on the objects with the aim to protect the surface first of all against the corrosion. The basis
for this department creates electrochemical actions, and this changes the electrolysis parallel
in the galvanic articles.
The process is divided in to several groups, from those the most important is the
process of the grease removing and cleansing away the components. The grease removal takes
place on several levels and in several bathtubs, because before the single surface modification
is this process very important. After an ideal grease removal and cleaning the parts passes in
to the process to “activate” the surface of the parts, after that the parts can accept the material
Zn-Ni. The last of the processes is the drying, which runs through in the hot air, over 70 – 100
°C.
After the cool down we randomly picked out a component part, on which we
measured by X-ray machine Fischerscope XRAY XDL-B the thickness of the coating. The
points, on we maked the measurements, were they ostensible by customer, also the tolerance
bounds, in they the measured attributes should to set.
Following the methodologist, on the components we practiced 5 measurements on one
part, and one measurement on five parts. During the measurements we gained thicknesses
value of the coating from 11 till 13,4 micro-young, and from 9,1 till 11,1 micro-young.
The surface treatment is important not only for the automobile industry, but
everywhere, where the components needed to have a specific visage, protection against
external influence and protection against corrosion. After the measured values we can
establish, that the process of deposition of coatings used by the company satisfy the
customer’s request.

138

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
KÉSZÜLÉK ÉS MÓDSZER TÉRD-PROTÉZIS MINŐSÍTÉSÉHEZ
Device and method for knee prothesis qualification
Szerző:
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Témavezetők: Dr. M. Csizmadia Béla, egyetemi tanár;
Katona Gábor, egyetemi adjunktus

A térdízület az emberi ízületek közül a legösszetettebb. A térd behajlítása során
egyidejűleg többirányú mozgás és elfordulás lehetőségét biztosítja, - illetve kényszeríti
ki. Gépészeti szempontból a térdízület egy bonyolult mechanizmus. Ennek vizsgálatával
és mechanikai modelljének megalkotásával a SZIE Biomechanikai Kutatócsoport
hosszabb ideje foglalkozik. Az általuk is mért értékek alapján készítette el a SOTE
Ortopédiai Kutatócsoportja kísérleti térdprotézisét. Felmerült az igény egy, a protézis
által vezérelt mozgást meghatározó készülék tervezésére, amely alapján annak minősítése
is megvalósítható.
Alapvető műszaki probléma a protézis tervezésénél, hogy nem az érintkező
felületeket kell leképezni protézissel, hanem a protézis ugyanolyan mozgást kell
létrehozzon, mint amilyet az élő emberi térd. A protézis jóságának megítéléséhez ezt a
feltételt teljesítő készüléket kellett létrehozni.
A tudományos diákköri dolgozatomban egy új készüléket terveztem és
valósítottam meg. A szerkezet egyszerű mechanizmusokból épül fel. A cél az volt, hogy
a behajlítást létrehozó erők a tibia szabad mozgását ne akadályozzák, és a fellépő
erőhatások és mozgások mérhetőek legyenek a térd-protézis teljes, 120°-os behajlítási
tartományában.
A megtervezett készülék biztosítja a rotáció tengelyének beállíthatóságát is, hiszen
a cadaver térden végzett mérések azt tanúsítják, hogy az eredmények koordináta-rendszer
függőek. Mindezek alapján a készülék nem csak a vizsgálat alá vont protézis által
létrehozott mozgások mérésének elvégzésére, hanem a protézis minősítésére is alkalmas.

A mozgatást egy léptetőmotor segítségével hoztam létre. A térd
mozgáselemzéséhez (rotáció - abdukció) a készülék diszkrét mérési eredményeket
tud biztosítani, a nagy sorozatú mérések során is minimális hibahatár megengedése
mellett.
A protézis vizsgálatára szolgáló berendezés tervezését Solid Edge V20 nevű
tervező program segítségével végeztem el és a szükséges műhelyrajzokat is
elkészítettem. Létrehoztam a mozgás szimulációjának lehetőségét. Így már a
modellbe importált protézis-felszínen elvégezhetőek az előzetes mozgás
szimulációk, gyorsítva ezzel a protézisfejlesztő kutatómunka hatékonyságát és
csökkentve a költségeket.
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Dolgozatom témájául a stirling motorok béta típusának vizsgálatát választottam. Azt
vizsgálom, hogy hogyan lehet ennek a külsőégésű hőerőgépnek a hatásfokát emelni.
Megnézem a hőerőgépek termikus hatásfokának felső korlátját. Felsorolom és jellemzem a
stirling motorok fajtáit, áttekintem a stirling motorok történetét (előtérbe helyezem az eddigi
hatásfoknövelés eszközeit), elemzem előnyeit és hátrányait. Áttekintést adok a stirling
motorok konstrukciós szempontjairól, anyagmegválasztási lehetőségeiről, a sokáig
megoldhatatlannak tartott tökéletes tömítés megvalósíthatóságáról. Szólok alkalmazási
lehetőségéről és megkisérlem felvázolni jövőbeni szerepét két fő területen, a kapcsolt
hőerőművek területén (villamos energia termelés + hőtermelés), valamint a hibrid hajtású
járművekben való integrálására.
Munkám során megtervezek egy rombuszhajtóműves stirling motort, melyet úgy alakítok ki,
hogy kritikus alkatrészei cserélhetőek legyenek (regenerátor, hevítő). A kisérleti eszközbe
zömmel kereskedelmi forgalomba kapható alkatrészeket tervezek (tömítések, fogaskerekek,
dugattyúrudak, stb., valamint beszerezhető általános anyagokat használok fel, de szólok
kurrensebb anyagok alkalmazásának várható előnyeiről. A vizsgálathoz nélkülözhetetlen egy
diagnosztizáló rendszer, erről is részletesen szólok.
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Composite insulators are constructive elements of overhead lines(OHL) or
parts of apparat us specially built for mechanical support and electrical
insulation from the ground conductors and conductors on polessetting (Current
routes).
Our trial will require the mechanical load-time test which has to take place at
ambient temperatures to confirm the mechanical load specific to the insulator,
after applying a traction load of 0.7 of the specific mechanical load for 96 hours.
This includes:
-Tests on interfaces and rebar connections
-Load-time trial of the assembled core
-Testing of core material.
The purpose of these tests is to remove the manufacturing defect of the
composite insulators. Individual tests are run on each composite insulator given
for reception.
In concordance by the standard test method, we must design a test bench,
because the standard material testing machines can not work 96 hours
continuously.
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A hagyományos, elektrodinamikus gyorsulásérzékelők működési elve ugyanarra a
mechanikai modellre vezethető vissza. Az érzékelőkben irányonként egy egyszabadságfokú
lengőrendszer található, mely egy rugóra függesztett tömegből (szeizmikus tömeg) és egy
csillapító elemből áll. Ezeket az érzékelőket csupán az különbözteti meg egymástól, hogy a
tömeget kitérítő erővel arányos gyorsulást milyen módon mérik.
A TDK munka négy különböző működési elvű gyorsulásérzékelő vizsgálatát ismerteti.
Ezek közül az egyik egy saját tervezésű és kivitelezésű LapRugós Gyorsulásérzékelő (LRG).
A gyári gyorsulásérzékelők közt található egy kapacitív és egy induktív elven mérő
laboratóriumi érzékelő, valamint egy piezo-elektromos mérő-átalakító, mely egy komplett
SKF rezgésdiagnosztikai rendszer része.
A dolgozat az érzékelők laboratóriumi statikus és dinamikus összehasonlítását, valamint
géprezgések mérése közben történő összehasonlítását tartalmazza. Az érzékelők statikusan
kalibrálhatóak a gravitációs térben, és dinamikusan egy saját kivitelezésű elektrodinamikus
lengőasztal segítségével. A lengőasztallal megvalósított vizsgálatok során a műszert gerjesztő
tetszőleges frekvenciájú szinuszos rezgés egy hangszóró átalakított membránja által történik,
a mérés során pedig egy beépített transzmissziós optikai érzékelővel határozható meg a
membrán kitérésének nagysága. Az elmozdulás és a gerjesztő frekvencia ismeretében a
gyorsulás számítható.
A tervezett és legyártott LRG a laprugó gyorsulással arányos alakváltozását nyúlásmérő
bélyegek segítségével (Wheatstone-kapcsolás) érzékeli. Egyszerű mechanikai felépítése miatt
pontosan ismertek a dinamikai tulajdonságai, így a tesztelések és mérések eredményeit
könnyű belátni és visszaigazolni, ezzel szemben a gyári érzékelőknek csak az adatlapokon
szereplő paraméterei vannak megadva, amik eltérnek egymástól.
Az összehasonlítások eredményeként elmondható, hogy az LRG-vel a vizsgálatban
részt vevő érzékelők kiválthatóak, egyszerűbb kialakítása miatt pedig könnyebben
integrálható a vizsgálni kívánt gépalkatrészekbe.
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Egyre több sorozatban gyártott személygépjárművet átalakítanak át különböző célból
egyedi igényeknek megfelelően. Ezen igények egyik része csupán optikai változtatásokat
jelent, azonban a versenycélú átalakításoknál a műszaki tartalom is egyre lényegesebbé válik.
A nagyobb sebesség és a jobb irányíthatóság miatt a járművek motorját és futóművét
rendszeresen átalakítják. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy versenykörülmények között a
fékrendszer terhelése nagyságrendekkel nagyobb, mint a közúti forgalomban, ezért elsődleges
a megfelelő minőségű és teljesítményű fékrendszer beépítése. A fékrendszer átalakítása
érintheti a fékcsöveket, a féknyergeket, féktárcsákat és a rögzítő elemeket is. A féknyereg
cseréje azonban sokszor problémát okoz, hiszen korlátozott a beépítésre rendelkezésre álló
hely, illetve minden autótípus egyedi csonkállvánnyal rendelkezik, melyen mások a rögzítési
pontok. A nagyobb fékerőt biztosító speciális nyergeket jelenleg nehezen elérhetőek és szinte
csak külföldről lehet beszerezni őket. Ezek szállítása körülményes és drága, annak ellenére,
hogy terjesztésük világviszonylatban szervezett.
A jelenlegi magyar piaci igények kielégítésre egy partnercéggel egyedi forgácsolt
féknyeregcsalád tervezését és gyártását tűztük ki célul. Speciális nagyszilárdságú alumínium
tömbből megfelelő teherbírású és szilárdságú féknyereg gyártható, aminek az az előnye, hogy
nem kell (kis darabszámnál) költséges öntészeti technológiát bevonni a gyártási folyamatba.
A megmunkálási folyamatnál alapvető követelmény, hogy a létrehozott rendszer az apróbb
változtatásokat rugalmasan kezelje, ami azért fontos, mert az adott féknyeregnek pontosan
kell illeszkednie az adott személygépkocsi felni - futómű - kaszni hármasához. A tervezésnél
további szempont, hogy a gyártási folyamat minél könnyebb és gyorsabb legyen, ezért a
féknyereg alakját olyanra kell tervezni, amit a meglévő gépállománnyal optimálisan lehet
legyártani.
A féknyereg tervezést CAD rendszerben (SolidEDGE) kezdtem el, majd az egyes
geometriákat szimulációs szoftver (Ansys) segítségével elemeztem. A szimulációs szoftver
által optimalizált geometriából kísérleti féknyerget gyártottam. A gyártási folyamathoz
szükséges programot CAM szoftverrel (EdgeCAM) hoztam létre. A kísérleti féknyergen
különböző terhelések hatására vizsgáltam a deformációt, melynek segítségével identifikáltam
a szimulációs modellemet. Az identifikált szimulációs modell képes nagy pontossággal leírni
a valóságot és meghatározni a deformációt adott terhelési szinten a féknyereg bármely
pontján. Az identifikálás után az új paramétereket már fel tudtam használni a végleges
geometria megalkotásához. A geometriát úgy terveztem meg, hogy a piacon kapható
versenycélú fékbetéthez illeszkedjen. Kiegészítő szimulációkat végeztem, annak
meghatározására, hogy milyen hatással van a fékezés során létrejövő súrlódó erők a
fékbetétek várható kopására. Ennek alapján optimalizálható a dugattyúk átmérője és a
helyzete is.
Az általam létrehozott, és mérésekkel igazolt szimulációs modell segítségével, elkezdtem
az első prototípus tervezését, melyet valós versenykörülmények között fogunk tesztelni.
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Tény, hogy a Nap sugárzásának bolygónkat elérő energiája több ezerszerese jelenlegi
energiaigényünknek. Logikusnak hangzik tehát az, hogy energiaproblémáink megoldását a
napenergia hatékonyabb alkalmazásában is keressük, azért is, mert ez az energia mindenki
számára elérhető, ingyenes és nem károsítja a környezetet. A napenergia-hasznosítás
technológiai fejlesztésének - legyen szó fotovillamos vagy fototermikus hasznosításról - egyik
legfontosabb iránya az energiatárolás hatékonyságának növelése hatásfokjavítással illetve
beruházási költség csökkentésével. Dolgozatomban fototermikus hasznosítással összeköthető
hőtárolást, majd a tárolt hő felhasználhatóságát vizsgálom.
Első feladatom a tároló közegének kiválasztása volt. Hosszas vizsgálódást követően
választásom a glaubersóra esett. Ezt az anyagot már az 1950-es években is használták (Telkes
Mária, az MIT magyar származású professzora) hőenergia tárolásra. A fázisváltás
hőmérséklete ideális, 32,4 oC. A kísérleteik azonban csak részben voltak sikeresek. Az
alumínium tartályokból szivárgott a glaubersó, és semmilyen szabályzást nem alkalmaztak.
Ezek ismeretében kezdtem el vizsgálni a glaubersó termodinamikai tulajdonságait,
melyek a szakirodalomban igen hiányosak. A hőtani paraméterek többségét (olvadáspont,
fajhők, fázisátalakulási hő) méréssel határoztam meg. Kiderült, hogy a glaubersó fajhője a
hőmérséklet függvényében változik. Nagy meglepetést okozott, hogy az anyag a vizsgálataim
során a Telkes és társai által tapasztaltaktól eltérő módon viselkedett. Hűléskor sem az
olvadáspont hőmérsékletén, sem alacsonyabb hőmérsékleten nem jelentkezett a várt
fázisváltás, pedig éppen emiatt esett a választás erre az anyagra. Hosszas kísérletezés után
derült ki, hogy mozgási energia közlésére indul meg a fázisváltás. Vagyis kísérleteim szerint a
tárolt hő leadása kezdetének időpontja szabályozható, ami épületfűtési célú felhasználás
szempontjából nagyon kedvező.
Cserépkályha-modellt építettem, melynek meghatároztam hőtani paramétereit és
ebben is vizsgáltam a választott fázisváltó anyag viselkedését.
A dolgozat részletezi a glaubersó termikus tulajdonságainak meghatározására szolgáló
méréseket, a kapott eredményeket, bemutatja a cserépkályha-modellt, a segítségével nyert
következtetéseket és összegzi a tapasztalatokat.
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A Gépészmérnöki Kar két hallgatója előadásával bemutat egy különleges hattengelyes
szöghajtóművet és a hajtómű fejlesztési folyamatát.
A feladat egy olyan hattengelyes hajtómű tervezése volt, amelynél egy meghajtó
motor által a hajtómű egy tengelyén történik a nyomaték bevezetése, és a szöghajtómű többi
öt tengelyen történik a nyomaték leadása. A hajtóműháznak ezen kívül könnyűnek, merevnek
kell lenni és minimális forgácsolási megmunkálással készüljön.
Bemutatásra kerül, hogy milyen területeken kerülhet alkalmazásra. A korszerű ipar és
mezőgazdaság területén a robottechnikában, csomagológépeknél, stb. Mindezeket példákkal
is illusztráljuk.
Ismertetésre kerül a fejlesztési folyamat. Egészen az a alapoktól, a mechanikai
modellalkotástól egészen a paraméterek meghatározásán át a szöghajtómű 3 dimenziós
modelljeinek az elkészítéséig.
A szöghajtóműben található gépelemek fő paramétereinek a meghatározása korszerű
módszerekkel történt, ezen korszerű módszerek bemutatásra is kerülnek. A paraméterek
ismeretében számítógépen megtervezésre került a hattengelyes szöghajtómű.
A 3D modellek szemléltetése után említést teszünk a szöghajtómű házának
legyártásához az ajánlott korszerű öntészeti és forgácsolási módszerekről.
Végül ismertetjük a szöghajtómű műszaki paramétereit, karbantartási és beépítési,
üzemeltetési információit.
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A gumiabroncs állapotának ismerete fontos paramétereket nyújt a gépjármű
biztonságos üzemeltetéséhez. A gumiabroncsabroncs kopása, deformálódása információkat
szolgáltathat a futómű állapotáról. Ezen felül a gumiabroncs állapota jelentősen befolyásolja
a hajtóanyag fogyasztást és környezetvédelmi szempontokból is lényeges a kopás mértéke,
hiszen az idő előtt lecserélendő gumiabroncsok feleslegesen növelik a veszélyes hulladékok
mennyiségét.
Dolgozatomban először a fent említett szempontok megértéséhez szükséges irodalmi
áttekintést készítettem el a gumiabroncsok fejlődéséről, valamint néhány műszaki paraméter
bemutatásáról.
Szakirodalom felhasználásával célom egy olyan rendszer fejlesztése, kiépítése, amely
megfelelő pontossággal képes lemérni az abroncs felületi paramétereit, majd ezekből
matematikai módszerekkel hasznos információkat nyújtani a vizsgált gumiabroncs állapotára
vonatkozóan. A dolgozat keretében ennek a munkának a szoftver fejlesztői feladatait
végeztem el.
A kísérleti méréseket egy 3 dimenziós szkennerrel végeztem és az így kapott virtuális
modellt a MATLAB nevű szoftverrel elemeztem ki. Az általam kifejlesztett szoftver az
adatokat Microsoft Excel állományba is konvertálni tudja további elemzés céljára.
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A mai modern traktorok alapfelszereléséhez tartozik a hárompontos függesztő
rendszer. Melynek lehet mechanikus és hidraulikus vagy elektronikus és hidraulikus
szabályozása. Ezen kétféle szabályozás a függesztett eke helyzetszabályozását biztosítja
a következő módon:
- helyzet szerinti szabályozás (az eke beállított helyzetét tartja)
- húzóerő szerinti szabályozás )a beállított vonóerőt tartja)
- kevert szabályozás (a helyzeti és vonóerő szerinti szabályozás egyvelege).
Minden említett szabályozásnak van valamilyen előnye és természetesen hátránya,
már ami az eke tartásának pontosságát illeti. A helyzet szerinti szabályozás előnye az, hogy
tartja a beállított szántási mélységet változó vonóerő esetén is, de csak egyenes talajfelszinnél.
Egyenetlen felszinnél a szántási mélység szintén egyenetlen, főleg nagyobb ekéknél.
A húzóerő szerinti szabályozás előnye a szántási mélység tartása akár egyenetlen talajokon is,
de csak ha nem változik a húzóerő. Ezen egyenlotlen szántási mélységtartás ellentétes az
agronómiai követelményekkel a szántást illetően. Energetikai szempontból a húzóerő szerinti
szabályozás előnye a traktor egyenletes húzóerő tartása, ami az egységterületre átszámítva
hajtóanyag fogyasztáscsökkenést idéz elő. A kevert szabályozás egy univerzális rendszer,
amely változó terepviszonyoknál alkalmazható. Bizonyos fokig korrigálja az említett két
szabályozási rendszert, de a másik oldalon pedig integrálja az előnyiket. Mivel energetikai
szempontból a húzóerő szerinti szabályozás egyértelműen előnyosebb, s mivel egyenetlen
talajellenállás esetén egyenetlen a megmunkált talajmélység, ezért ez a rendszer bizonyos
elemzést igényel. Ezért ismernünk kell ezen szabályozás jellemzőjét, amely grafikusan
megadja a traktor hárompont függesztés alsó rúdjaiban a max. és min. húzóerőt a beállítási
kar helyzetének függvényében, továbbá ezen függvény szerint pedig kiszámítható a húzóerő
a talaj ellenállásának függvényében az adott körülményeknél.
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VIBRÁCIÓS ROSTA MŰKÖDÉSÉNEK MODELLEZÉSE DISZKRÉT
ELEMEK MÓDSZERÉVEL
Modeling of a vibrating screen’s operation using discrete element method
Szerző:
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Témavezető: Dr. Keppler István, egyetemi docens, Szent István Egyetem gépészmérnöki
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A különböző nagyságú szemcsék osztályozására főként a mezőgazdaságban, de egyéb
más iparágakban, például az építőiparban is szükség van. Ezt az osztályozást leggyakrabban
hengeres vagy vibrációs rostákkal végzik el.
A rostálás konkrét célja a szemcsék méret szerinti osztályozása vagy a szemcsék
megtisztítása a kisebb méretű szennyeződésektől. A rosta kialakításakor fontos a magok minél
hatékonyabb szétválogatása minél kevesebb energiafelhasználással. Az energiafelhasználás
csökkentése érdekében fontos meghatározni a rosta optimális lengésfrekvenciáját.
Előadásomban egy vibrációs rosta működének diszkrét elemes modellezésével
kapcsolatos munkámat kívánom bemutatni. A diszkrét elemek módszere célzottan a szemcsés
anyagok vizsgálatára az 1970-es években létrejött numerikus eljárás. Ez a módszer minden
egyes szemcse mozgását külön képes modellezni. Előadásomban kitérek a diszkrét elemes
modellezés általános kérdéseire valamint a rosta modellezésével kapcsolatos feladatokra.
A rosta optimális lengésfrekvenciájának meghatározására korábban végzett analitikus
számítások érvénességét kívánom ellenőrizni a diszkrét elemes módszer segítségével,
figyelembe véve a halmazhatást is.
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PC-S TÁMOGATÁSÚ REZGÉSDIAGNOSZTIKAI MŰSZER
KIALAKÍTÁSA
Computer aided vibration diagnostical instrument design
Szerző:

Bércesi Gábor, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, MSc I. évfolyam,
Bercesi.Gabor@hallgato.szie.hu

Témavezető: Dr. Petróczki Károly, egyetemi docens

A műszaki gyakorlatban, a diagnosztika területén egyre gyakoribb, hogy kisméretű,
kompakt, könnyen kezelhető, bizonyos adatfeldolgozást is lehetővé tevő műszerrel végzik a
vizsgálatot. A kéziműszerrel a technikus a gép mellett a mérés során azonnal egyértelmű
információt szerezhet annak állapotáról. További igényként jelentkezik az, hogy a műszer
képes legyen a fontos adatok tárolására, valamint tegye lehetővé az adatátvitelt egy személyi
számítógépbe. Az így nyert adatokat értékelve a diagnosztikai szakemberek, a gyakorlatban
jól használható előrejelzést tudnak adni a gép vagy részegység várható meghibásodására
vonatkozóan.
A dolgozat röviden tartalmazza a saját tervezésű rezisztív mérési elvű, laprugós
kialakítású gyorsulásérzékelő (LRG) kialakításának és vizsgálatának körülményeit és
eredményeit. Ezt kövezően egy, ehhez az érzékelőhöz tervezett és megvalósított
rezgésdiagnosztikai célokra alkalmazható, mikrovezérlővel kialakított mérőrendszer
megvalósításának lépéseit mutatja be.
A műszer kisméretű, könnyen kezelhető és integrált kijelzővel rendelkezik, ezért
autonóm működésre is képes. Beépített menürendszer segítségével többféle adat
megjelenítésére is alkalmas, amelyek közül a legfontosabb a rezgéssebesség négyzetes
középértéke. Ennek alapján, a vonatkozó szabványban foglalt határértékek figyelembe
vételével a vizsgált gép általános minősítésének kiírása. Későbbi feldolgozás céljára lehetőség
van az egyes mérési pontokon felvett értékeknek egy nem felejtő memóriában való tárolására
is. Ezenkívül nagysebességű számítógépes kommunikációs lehetőséggel is rendelkezik, így
egy célszoftver irányításával a mentett adatok letölthetők és tárolhatóak, de a készülék valós
idejű mérésadat-gyűjtőként is használható.
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AUTÓBUSZOK KOMPLEX ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
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Szerző:
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Témavezető:
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A tudományos diákköri dolgozat hagyományos dízel-, és alternatív etanol és biogáz
üzemű városi- elővárosi autóbuszokat vizsgál különböző szempontok alapján a fenntartható
közlekedés jegyében.
A dolgozat a rendelkezésre álló hazai- illetve nemzetközi szakirodalmat több
szempont szerint tekinti át, majd ezt követően ismerteti a kutatás során alkalmazott
módszereket, elemzéseket. Ezt követően a dolgozat elkészítéséhez szükséges adatokat és a
segítséget biztosító Scania Hungária Kft-t mutatja be röviden, továbbá ismerteti a Scania
OmniLink típusú városi-elővárosi autóbuszok főbb jellemzőit.
A TDK dolgozat érdemi részében azonos típusú, azonban eltérő üzemanyaggal hajtott
autóbuszokat vizsgál. Elsőként egy műszaki összehasonlítás ismerteti a különböző üzemű
buszok műszaki vonatkozásait. A kalkulációk során egységesen 10-10 db buszra és 5 éves
időtartamra vonatkoztatva lettek elvégezve a vizsgálatok. Ennek keretein belül a járművek
beruházási lehetőségeinek elemzése és versenyeztetése történt, valamint a buszok
karbantartási- és üzemeltetési költségei is számszerűsítve lettek. Ezt követően az autóbuszok
beruházás-gazdaságossági mutatóinak meghatározása és a megtérülési idejüknek a
kiszámítása található.
Az összehasonlítás és kalkulációk eredményei megmutatják, hogy napjainkban az
alternatív üzemanyaggal hajtott autóbuszok milyen esélyekkel indulnak hazánkban a
hagyományos dízelmotorral szerelt társaikhoz képest.
A tudományos diákköri dolgozat elkészítése során egy olyan modellszámítást készült
létrehozni, amely segítségével egy vagy akár több autóbusz beszerzése esetén meg lehet
határozni a legkedvezőbb beszerzési formát, az autóbuszok karbantartási- és üzemeltetési
költségeit, továbbá a buszok üzemeltetéséhez kapcsolódó különböző gazdaságossági
mutatókat is.
A TDK dolgozat elkészítése és a kapott eredmények - naprakész adatokra
támaszkodva - támpontot biztosítanak a hazai autóbusz állomány fejlesztéséhez, egy
környezetbarát, modern járműflotta beszerzése és üzemeltetése esetén.
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A mai épített környezetünkben egyre fontosabb a környezettudatos szemlélet. A
rohamosan fogyatkozó fosszilis energiahordózok mennyiségének csökkenésével és áraiknak a
növekedésével, kiemelt fontosságú lett az alternatív energia felhasználás lehetőségeinek
kiaknázása az épületeknél. Az ésszerű és hatékony energiagazdálkodás egyik mai lehetősége a
levegős hőszivattyús rendszerek alkalmazása. Ezekkel a technológiákkal jelentős energia és
költség takarítható meg és akár teljes mértékben felválthatják a hagyományos fűtési
rendszereket.
A hőszivattyús rendszer elvét 1852-ben az angol James Joule és William Thomson alkották
meg. Az első ipari hőszivattyú Zürichben jött létre 1938-ban, a zürichi városházát fűtötte. Tíz
évvel később, Heller László közreműködésével született meg az első kompresszoros
hőszivattyú. Fűtési hasznosítását először az 1974-es olajválság eredményezte a megugró
energia árak miatt. Az 1980-as évek vége felé a növekvő környezeti problémák miatt újra
felismerték a hőszivattyús rendszerekben rejlő potenciált. Napjainkban egyre jobban terjednek
hazánkban is e rendszerek, miután állami támogatás igénybevételével egyre kedvezőbb
kialakítani egy hőszivattyús rendszert.
Tudományos diákköri munkám során azt vizsgálom, hogyan történik egy hőszivattyús
rendszer kialakítása egy építési beruházás keretén belül. Összehasonlítom egy régi
hagyományos fűtési rendszerrel a hőszivattyús rendszer fontosabb előnyeit. Elsősorban
műszaki-, ökonómiai és menedzsment szempontok figyelembe vétele mellett történik az
összehasonlítás.
Dolgozatom megírásához kapcsolódóan a következő célkitűzéseket fogalmaztam meg:
•
•
•
•
•
•

A témához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalom áttekintése.
A vizsgálandó épület bemutatása.
A hőszivattyús rendszer megtervezése és bemutatása.
A rendszer működésének a vizsgálata.
Az elért eredmények ismertetése.
A következtetések levonása, javaslatok megfogalmazása.
Jelenlegi munkám témaindító dolgozat, ezért a témához tartozó hazai és külföldi

szakirodalom áttekintésére koncentrálok.
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AUTOMATIZÁLT NYÍRÓKÉSZÜLÉK TERVEZÉSE
SZEMCSEHALMAZOK MIKRO-MECHANIKAI JELLEMZŐINEK
MEGHATÁROZÁSÁRA
Design of an automated shear testing equipment for the determination of granular
assemblies’ micro-mechanical properties
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A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, valamint az építészet területén dolgozó
mérnökök gyakran találkoznak a szemcsés anyaghalmazok különleges mechanikai tulajdonságaiból
eredő problémákkal. A mechanikai viselkedés leírásának legfontosabb lépése a mérnöki gyakorlat
számára elfogadható pontosságú anyag- és tönkremeneteli jellemzők meghatározása.
Mechanikai vizsgálatok szempontjából a szemcsehalmazokra két anyagmodell állítható fel: a
halmazt felépítő egyes szemcsék közötti kapcsolatot meghatározó fizikai jellemzőket (mikro jellemzők)
leíró diszkrét elemes modell, és az egész – folytonos közegnek tekintett – szemcsehalmaz tulajdonságait
(makro jellemzők) leíró kontinuum modell. A mechanikai vizsgálatok problémája abból ered, hogy
amíg a makro jellemzők fizikai mérésekkel (nyíróvizsgálat, triaxiális vizsgálat) meghatározhatók, addig
a mikro jellemzők közvetlen méréssel egyáltalán nem vagy csak nehezen mérhetők.
A Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszéken működő kutatócsoport célja, hogy a tanszéken
kidolgozott eljárások alkalmazásával mezőgazdasági szemcsehalmazokon elvégzett nyírókísérletekkel
kimért makro jellemzők felhasználásával meghatározza annak mikro jellemzőit, egy a szakirodalomban
kalibrálásnak nevezett eljárás segítségével.
A dolgozat tartalmazza a kísérleti nyíróvizsgálatok során meghatározott paraméterek
felhasználásával elvégzésre került diszkrét elemes kalibrálás eredményeit, az eljárás használhatóságának
bizonyítására.
A nyíróvizsgálatok elvégzésének módszerét szabvány (EFCE) írja elő, tehát hiteles, publikálható
mikro-mechanikai paraméterek kiméréseket a szabványban előírtak szerint kell elvégezni. A szabvány
által előírt módszer egyik problémája, hogy a mérési eredmények függenek a mérőszemély
képességeitől és tapasztalatától.
A dolgozat célja, hogy bemutassa egy automatizált nyírókészülék tervezését, mely működése
megfelel a szabványban rögzített módszernek és függetlenné teszi a mérési eredményeket a
mérőszemélytől.
A dolgozat részletesen bemutatja a készülék mechanikus szerkezetének méretezését, elektromos
rendszerének logikai kialakítását és pneumatikus részegységének kiválasztását. Továbbá bemutatja a
berendezés vezérlésére és a mérő-adatgyűjtési feladat elvégzésére alkalmas program előállítását
LabView szoftver segítségével.
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A lean menedzsment nem egy eszköz, hanem egy filozófia, amely az utóbbi időben
egyre nagyobb teret hódít. A lean mint módszer első sorban, az iparban, azon belül is az
autóiparban terjedt el, de alkalmazható akár a szolgáltatásban is. A legtöbb szervezetben
kiaknázatlan lehetőségek rejlenek, ám azokat - a vezetők rossz beidegződései miatt - még nem
tárták fel. A problémák leküzdhetőek lennének, ha a menedzsment újragondolná és tervezné
az egyes folyamatokat a lean szemlélet segítségével.
A szemlélet alapkövét a Toyota rakta le, de a világ csak 1980-tól ismeri el létjogosultságát.
Sokan –hibásan– úgy tekintenek rá, mint egy költségcsökkentő projektre. Ezzel szemben a
lean bevezetése megköveteli a vezetőség elkötelezettségét, a hosszú távú szemléletváltást, a
folyamatok és az értékek újratervezését és a partnerekkel való szoros együttműködést.
Tudományos diákköri munkám során azt vizsgálom, hogy a kiválasztott hazai
autókereskedésekben és szervízekben milyen arányban alkalmazzák a lean menedzsment
egyes elemeit, mennyire eredményesen és hatékonyan teszik mindezt és hogyan javítható a
jelenlegi helyzet, elsősorban műszaki-, ökonómiai és menedzsment szempontok figyelembe
vétele mellett.
Dolgozatom megírásához kapcsolódóan a következő célkitűzéseket fogalmaztam meg:

•
•
•
•
•
•

A témához kapcsolódó külföldi- és hazai szakirodalom áttekintése.
A vizsgálandó márkaszervizek bemutatása.
A márkaszervizek jelenlegi helyzetének feltárása.
A fejlesztési lehetőségek vizsgálata.
Az elért eredmények ismertetése.
A következtetések levonása, javaslatok megfogalmazása.
Jelenlegi munkám témaindító dolgozat, ezért prioritást a témához tartozó külföldi- és

hazai szakirodalmi áttekintés élvez.
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Biogas typically refers to a gas produced by the biological breakdown of organic
matter in the absence of oxygen.
Biogas is produced by the anaerobic digestion or fermentation of biodegradable
materials such as biomass, manure, sewage, municipal waste, green waste, plant material, and
crops. Biogas comprises primarily methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) and may have
small amounts of hydrogen sulphide (H2S), moisture and siloxanes.
This biogas can be used directly as cooking fuel, in combined heat and power gas
engines, or upgraded to natural gas-quality bio-methane. The use of biogas as a fuel helps to
replace fossil fuels. The nutrient-rich digestate also produced can be used as fertilizer.
Analyzing the modular water purification station produced by the company S.C.
Adiss S.A. we want to develop a complementary module for obtaining biogas. In order to do
this we’ll partial modify the technology for purification of waste-waters.
Nowadays the treatment of residual waters is made trought aerobic treatment system.
After a primary decanting process, the water goes in another tank and follows the rest of the
process: oxidation and nitrification, de-nitrification and secondary decanting.
The purpose of this study is to analyze the opportunity of developing complementary
modules for modular water purification station. This module will use the sludges obtained
after the primary decanting in order to produce biogas.
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Navigation of small agricultural machinery alternative methods
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A pontos navigáció egy összetett folyamat, mely szükségessé teszi néhány navigációs
rendszer használatát, mivel már egy rendszer használata a pontosság szempontjából nem elég.
Ezek közül az egyik a relatív navigáció, amely érzékeli az irányított gép helyzetváltozását.
Mivel itt csak belső érzékelők vannak, így a navigációhiba nagysága folyamatosan nő –
odometria. Az abszolút navigációnál a helyzetmegállapítás a globális koordináta rendszerhez
viszonyítva határozható meg. A helyzetmeghatározáshoz referenciós pontokat használunk,
amelyeknek helyzete a koordináta rendszerben ismert.
Ezen munka az alternatív optikai módszerekkel foglalkozik az abszolút navigációs
módszerrel. Ezen módszert nem terheli hiba mint a relatív navigációs módszert.
A helyzetmeghatározás az operációs környezetben mindig egyenlő lesz, s a mi feladatunk
ennek a hibának a csökkentése.
Az első lehetőség a kép használata amibe ha belehelyezzük a navigációs
objektumokat, akkor az o detekciójukkal meghatározhatjuk a tőlük való távolságot. Mint
ideális alak a háromszög és a kör lehet. A helyzetváltoztatásnál változik a szög is ami alatt
a kamera az adott objektumot észleli. Ezen szög változása által a háromszög szintén
változtatja majd a méreteit. Itt hátrány a nehéz detekció és a kis szögváltozásra való
érzékenység. Ha a háromszöget helyettesítjük gömbbel, akkor az egész navigáció az
objektumoktól való távolságtól függ. Mivel a gömb minden oldalról ugyanolyan alakú, ezért
a mért távolság nem függ attól a szögtől ami alatt látja ezt a kamera. Ezért a négyszög alakú
terület meghatározására legalább 4 navigációs golyó szükséges. Ezen metódussal 20 m
távolságra ± 25 cm pontosságot értünk el. A mérés pontosságára nagy hatással vannak
a fénytulajdonságok (nappali vagy műfény).
Második alternatív metódus a lézer használata. A mobilis gép irányításának elve
a lézerfelületben van, amely bizonyos szögsebességgel forog. Ha a vizsgált terület sarkaiba
lézerdetektorokat teszünk, akkor a mobilis gép helyzetét a lézerfény szögváltozásából
határozzuk meg. A lézerfény áthalad az összes fénydetektoron, melyek elektronikus impulzust
küldenek az elektronikus irányítórendszerbe, s ez a két detektor közötti fényimpulzus
időkülönbsége alapján meghatározza a négy szöget. Ezek a szögek a gép helyzetének
egyértelmű koordinátái (x,y). Ezt kiszámíthatjuk matematikailag, vagy a térképről leolvasható
mint az említett szögek hozzárendelt kombinációja. Nagyon igényes azonban a detekció
gyorsasága, mivel a lézerfelület 1Hz frekvenciájú forgásánál, 20m karnál a fény sebessége
452,376 km.h-1 amikor az érzékelőn való áthaladás 10 µs.
Ezen rendszer kis gépeket irányítana mint pl. kaszáló, permetező stb. Mivel az optikus
rendszer abszulút navigáción alapul, ezért a relatív rendszer jó kiegészítője. A mi esetünkben
az odometria pontosságának javításáról van szó. Ezen cikk a „ Információs technológiák
alkalmazása az agrorendszer gazdasági és ebviromentális fenntarthatóságáért“ című
(Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti produkčného agrosystému) és ITMS 26220220014 kódú projekt része.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
A MEZŐGAZDASÁGI FÓLIÁK SZILÁRDSÁGÁNAK
ÉS TARTÓSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Determination of strength and durability of agricultural foils
Szerző: Varga Attila, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Msc I. évf.,
attilavarga.tdk@freemail.hu
Témavezető: Dr. Csatár Attila, egyetemi adjunktus

A dolgozat célja a mezőgazdasági tárolástechnikában alkalmazott többrétegű
csomagolófóliák szilárdsági jellemzőinek és azok változásainak meghatározása. Ezen fóliák
alakváltozási- és feszültségállapota állandó terhelés mellett is az idő függvényében változik.
Az ilyen jelenséget a reológia tárgyalja. Többek között a deformációsebességek és a
feszültségek kapcsolatát írja le, különböző külső körülmények (nyomás, hőmérséklet) között.
A dolgozat részletesen bemutatja a reológiai modellrendszereket, csoportokat, osztályozási
módokat.
A vizsgálatok során a szerző összefüggést keres a fent említett fóliák
szakítószilárdsága és a terhelési sebessége között. Elemzi a szakítószilárdság alakulását a
légkörből érkező káros UV sugárzás hatására. Ezzel párhuzamosan reológiai méréseket is
bemutat, amely célja egyrészt a jelenséget leíró megfelelő viszkoelasztikus anyagmodell
kiválasztása, másrészt a kiválasztott modellhez tartozó anyagállandók meghatározása.
A vizsgálatokhoz szükséges mintákat az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti
telephelyén, egy globál sugárzás mérő berendezés mellé helyezték ki, ahonnan 2011. júniusa
és szeptembere között két hetenként mintákat vettek.
A mechanikai vizsgálatok a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Anyagvizsgáló
Laboratóriumában készültek, az INSTRON 5581-es anyagvizsgáló gépen.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákkör
munkáját és konferenciáját támogatták 2010-ben
 ÉLBER Kft. – Kunszentmiklós
 FVM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET
 GÉPÉSZ TUNING KFT.

 A KORSZERŰ TECHNOLÓGIÁKÉRT ALAPÍTVÁNY
 MAGYAR TŰZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE
 MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
 QUATROPLAST KFT.
 SZIE GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR DÉKÁNJA
 SZIE GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA
 SZIE GÖDÖLLŐI KOLLÉGIUM IGAZGATÓJA
 SZIE DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA
 SZIE REKTORA
 PLASTIC CONTOUR Kft.
 TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS KUTATÓKÉPZÉS KOMPLEX
RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN” PROJEKT

A felsorolás csak azon támogatók nevét tartalmazza, akik a kiadvány nyomdába
adásáig jelentették be támogatási szándékukat.

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette
hallgatóink önképző, kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a
konferencia megrendezését.
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI
KAR

Tudományos Diákköri Konferencia
Dolgozatainak Összefoglalói

Konferencia időpontja: 2011. november 23.
Konferencia helyszíne: SZIE Gödöllői Campus
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Szekciók
•
•
•
•
•
•
•
•

Állattudományi Szekció (8 dolgozat)
Genetika és Biotechnológia Szekció (7 dolgozat)
Halgazdálkodási Szekció (9 dolgozat)
Környezetvédelmi és Környezettudományi (8 dolgozat)
Növénytudományi Szekció (6 dolgozat)
Növényvédelmi Szekció (9 dolgozat)
Ökológia és Természetvédelem (7 dolgozat)
Természetvédelem és Vadgazdálkodás (10 dolgozat)

Kari program
9:00

Ünnepélyes megnyitó (helye: MK Kari Tanácsterem)

9:30

Szekcióülések
Állattudományi Szekció (helye: MK Kari Tanácsterem)
Genetika és Biotechnológia Szekció (helye: VI. előadóterem)
Halgazdálkodási Szekció (helye: KTI Humánstúdió)
Környezetvédelmi és Környezettudományi Szekció (helye: Talajtani Oktatóterem)
Növénytudományi Szekció (helye: Növénytermesztési Intézet, Győrffy Béla terem)
Növényvédelmi Szekció (helye: Integrált növényvédelmi és gyomszabályozási
gyakorló)
Ökológia és Természetvédelem Szekció (helye: Növénytermesztési Intézet, Sipos
Sándor Terem)
Természetvédelem és Vadgazdálkodás (helye: VMI Bertóti István terem)

17:00 Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség (helye: MK Kari Tanácsterem)
18:00 Zárófogadás (helye: MK Kari Tanácsterem)
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Elnök:

Dr. Bárdos László egyetemi tanár

Titkár:

Dr. Pajor Ferenc egyetemi adjunktus

Tagok:
Dr. Kovács Alfréd egyetemi docens
Dr. Póti Péter egyetemi docens
Dr. Horvainé Dr. Szabó Mária egyetemi docens
Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens
Helye: MK Kari Tanácsterem
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MAGYAR ŐSHONOS TYÚKFAJTÁK MÁJÁNAK GLUTATION
REDOX ÉS LIPIDPERIXID TARTALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ
ELEMZÉSE
Comparisson of lipid peroxiede and glutathione redox parameters in liver of
Hungarian rare poultry breeds
Szerző:

Bachstetter Gergő, MKK, Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
MSc. II.
Témavezetők: Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár, MKK, Állattudományi Alapok Intézet,
Takarmányozástani Tanszék
Dr. Balogh Krisztián, tudományos munkatárs, MTA-KE Állattenyésztési és
Állathigiéniai Kutatócsoport
Vizsgálatom során célom volt, hogy felmérjem, mutatkoznak-e különbségek azonos
tartási és takarmányozási körülmények között az egyes hazai őshonos tyúkfajták májában a
glutation redox rendszer, valamint a lipidperoxidációs folyamatok egyes paramétereiben.
Munkám során két telephelyről (Gödöllő, Hódmezővásárhely) származó 12, valamint
18 hetes kakasok májait (n=10) vizsgáltam. A vizsgált genotípusok a következők voltak:
Gödöllő - kendermagos magyar tyúk, fekete erdélyi kopasznyakú tyúk, fehér erdélyi
kopasznyakú tyúk, fehér magyar tyúk, fogolyszínű magyar tyúk, sárga magyar tyúk,
kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk; Hódmezővásárhely - kendermagos erdélyi
kopasznyakú tyúk, kendermagos magyar tyúk. A kakasokat alternatív tartási körülmények
között tartották. A véletlenszerűen kiválasztott állatok exterminációját követően, post mortem
májmintákat vettünk, melyekből a biokémiai analízisek során meghatároztuk a
malondialdehid- (MDA), redukált glutation- (GSH) és fehérje-koncentrációt, valamint a
glutation-peroxidáz (GSHPx) aktivitását. Ezen túlmenően mértük a konjugált diének (CD)
mennyiségét. A kapott eredmények statisztikai értékeléséhez kétmintás t-p róbát,
varianciaanalízist (LSD-teszt), valamint rang-korrelációt végeztem. Vizsgáltam az életkornak
a paraméterekre gyakorolt hatását a különböző genotípusok esetében. Megállapítottam, hogy
a gödöllői állományból származó kendermagos magyar tyúk, fekete erdélyi kopasznyakú
tyúk, és fehér erdélyi kopasznyakú tyúkok májának GSH koncentrációja és GSHPx aktivitása
a 18. héten szignifikáns mértékben meghaladta a 12. heti értékeket. Fordított tendencia
jelentkezett ugyanakkor a konjugált diének mennyiségében, ahol a fajták 12. heti értékei
szignifikáns (p<0,001) mértékben elmaradtak a 18. héten mért értékektől. A
hódmezővásárhelyi kendermagos magyar tyúk és kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
állományban kizárólag a GSHPx aktivitás haladta meg a 18. héten szignifikáns mértékben a
12. heti értékeket. Felmértem, hogy az azonos tartási és takarmányozási körülmények között
tartott, azonos életkorú állatok májában a vizsgált paraméterekben mutatkoznak-e eltérések a
genotípusok között. A gödöllői állományból származó 7 genotípus esetében szignifikáns
különbség kizárólag a GSHPx aktivitásban és csak a 12. heti mintavételezésből származó
májminták esetében mutatkozott. Az enzimaktivitás a sárga magyar tyúk és a kendermagos
erdélyi kopasznyakú tyúk esetében szignifikáns mértékben meghaladta a többi vizsgált
genotípusban mért értékeket.
Eredményeim alapján megállapítható, hogy azonos tartási és takarmányozási
körülmények között tartott hazai őshonos tyúkfajták májának GSHPx aktivitása jelentős
mértékű eltérést mutat, mely kapcsolatban állhat egyéb termelési paraméterekkel is. A
különbségek hátterének pontos feltárása további (pl. géntérképezési) vizsgálatokat igényel.
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A TŐGY ÉS TŐGYBIMBÓ EGYES MORFOLÓGIAI
TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A KECSKETEJ NÉHÁNY
HIGIÉNIAI TULAJDONSÁGÁNAK ALAKULÁSÁRA
Effect of certain udder and teatmorphologic traits on some hygenic traitsof goat
milk
Szerző:

Bárány Tamás, MKK, Állattenyésztő mérnök III.

Témavezető:

Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus, MKK, Állattenyésztés-tudományi
Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék

Több hazai és külföldi szakember keresett összefüggéseket a tőgy és a tőgybimbó morfológiai
tulajdonságai és a tőgygyulladás között. A tőgygyulladás javítására irányuló nemesítő munka
egyik fontos része a tőgy és a tőgybimbó alakulásának vizsgálata és javítása. Ezért a legtöbb
szerző a szarvasmarha tőgy és tőgybimbó alakulását értékelte. A kecske fajban is fontos a
minőségi tejtermelés miatt a tőgy és tőgybimbók küllemi értékelése. A tőgy és tőgybimbó
morfológiai jellemzői közepesen, ill. jól öröklődnek (h2: 0,3-0,7), így a megfelelő tőgy és
tőgybimbó formára történő szelekció már 1-2 nemzedékkel is jelentős változást lehet elérni.
Ezért a tejelő fajták küllemi bírálati rendszereiben fontos tulajdonságcsoportot jelentenek a
tőgy és tőgybimbó tulajdonságok. Az 1-9 pontozási rendszerben az optimális tőgymélységet,
tőgyfüggesztést, elülső és hátulsó tőgyillesztést, valamint a tőgybimbó állást a 9 pont, az
optimális tőgybimbó hosszt és vastagságot az 5 pont jelöli.
Vizsgálatunk célja tőgy és tőgybimbó morfológiai tulajdonságok, valamint a tej higiéniai
tulajdonságai közötti összefüggések vizsgálata. A vizsgálatban 30, vegyes laktáció számú
magyar parlagi kecske vett részt. A vizsgálatokat egy Valkó közelében lévő árutermelő
kecsketenyészetben végeztük. Az állományt mélyalmos istállózott körülmények között
tartották. A vizsgálat során 1-9 közötti skálán pontoztuk a tőgymélységet, a tőgyfüggesztést,
az elülső és a hátulsó tőgy illesztést, valamint a tőgybimbó hosszt, vastagságot és állást. A
tőgybimbókat alakjuk szerint három csoportba osztottuk: hengeres (1. pont), tölcséres (3.
pont), valamint a kettő közötti átmeneti (2. pont). A kecsketej szomatikus sejtszám
meghatározása céljából a tejminták gyűjtése a morfológiai vizsgálatok során történt. A
tejvizsgálatok a reggeli és az esti fejésből származó mintákból történtek. Anyánként 40 ml
mintát gyűjtöttünk tartósító szerrel (bronopol és natamycin) ellátott tégelyekbe szomatikus
sejtszám meghatározás céljából. A minták vizsgálata az ÁT Kft laboratóriumában történt.
A tőgy és tőgybimbó alakulás szignifikánsan befolyásolja a kifejt tej szomatikus sejtszámát.
A mély befűződésű tőgyfüggesztéssel és sekély tőgymélységgel rendelkező, továbbá a
hengeres, közepes hosszúságú tőgybimbójú állatoktól várható alacsony szomatikus sejtszámú
tej.
Az eredményeink arra utalnak, hogy a megfelelő tőgy és tőgybimbó formára történő szelekció
lehetőséget ad a kecsketej minőségének javítására.
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TRANSZPOZON ALAPÚ TRANSZGENEZISSEL ELŐÁLLÍTOTT
TRANSZGÉNIKUS NYULAK GENETIKAI JELLEMZÉSE
Molecular analysis of transgenic rabbits generated by transposon mediated
transgenesis
Szerző:

Garai Éva Enikő, MKK, Mezőgazdasági Biotechnológus MSc. II.

Témavezető: Dr. Hiripi László, tudományos munkatárs, MBK, Genetikai Módosítás
Program Csoport
Az emlősállatok genetikai anyagának megváltoztatása fontos alap-, és alkalmazott
kutatásokat érintő feladat. Bizonyos emlősállatokban, a hagyományos transzgénikus módszer,
a DNS mikroinjektálás jó hatékonysággal működik. Más fajokban, mint például a
házinyúlban, a transzgenezis hatásfoka nagyon alacsony. Ugyanakkor bizonyos betegségek
modellezésére (például egyes szívbetegségek, érelmeszesedés) a transzgénikus nyulak
alkalmasabbak, mint az egér. Ezért fontos feladat a házinyúl esetében a transzgenezis
hatékonyságának növelése. Mivel a nyúl korai embrionális fejlődése speciális vonásokat
mutat, ezért az új generációs transzgénikus technikák bevezetése sem jelenthet biztos
megoldást. A lentivírus alapú transzgenezis, mely a modell- és háziállatok többségénél
hatékony módszer, a nyúl esetében öröklődési és expressziós problémákat mutat annak
ellenére, hogy az alapító egyedeket nagy hatékonysággal lehet létrehozni. Munkánk során a
legújabban alkalmazott transzpozon alapú transzgenezissel előállított transzgénikus nyulak
molekuláris jellemzését végeztük el.
A transzgenezis során egy halakból származó mesterségesen hatékonnyá tett
transzpozont, a Sleeping Beauty-t alkalmaztuk. Kísérleteinkben a YFP (yellow fluorescent
protein) riportergént egy virális eredetű mesterséges szabályozó régióval jutattuk egysejtes
állapotú nyúlzigótákba, a transzpozon hatékony közreműködésével. A promóter biztosítja
gyakorlatilag minden sejtben a fehérje kifejeződését. A megszületett alapítókból
transzgénikus vonalakat hoztunk létre. Feladatom a transzgénikus vonalakban a transzgén
öröklődésének, valamint a transzgénikus utódokban a gén kifejeződésének vizsgálata volt.
A transzgén öröklődését PCR alapú kimutatással vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy
az utódokba jó hatékonysággal adódik át a transzgén. Bár a várható mendeli arányoknál
kisebb a transzgénikus utódok száma, ez azzal magyarázható, hogy a létrehozott
transzgénikus alapító enyhén mozaikos (nem minden sejtje hordozza a transzgént).
Megállapítottuk, hogy azok az utódok, melyek pozitívnak bizonyulnak, minden
esetben ki is fejezik a transzgént, azaz nem találtunk semmilyen géncsendesítésre utaló jelet
ezzel a technológiával.
A transzgén szöveti megjelenését RT-PCR módszerrel vizsgáltuk RNS szinten,
valamint Western hibridizációval fehérje szinten. Az általunk vizsgált szövetek
mindegyikében sikerült kimutatni a transzgénről átíródó érett RNS-t valamint a fehérjét is.
Vizsgálataink bebizonyították, hogy a Sleeping Beauty transzpozon segítségével
alkalmazott transzgénikus technikával nemcsak eredményesen lehet transzgénikus nyulakat
létrehozni, de a bejuttatott gén jó hatékonysággal is öröklődik, és a transzgén megjelenése a
vártnak megfelelő mértékű és minőségű.
A továbbiakban vizsgálatainkat szeretnénk RNS szinten kiterjeszteni, és kvantitatív
módszerekkel is meghatározni az expressziós szinteket a YFP-re tervezett sepcifikus TaqMan
próbával.
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A vágótehén és vágóüsző termelői ára nőtt 2010 szeptember-október folyamán, és
meghaladta az elmúlt két év hasonló időszakának árszintjét. A magyar szarvasmarha
állomány a tavalyi évhez képest 3%-al csökkent, így jelenleg 685 ezer körülire tehető. Így
nem meglepő, hogy a gazdák kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél kevesebb
jószágot kelljen kiselejtezni az állományukból sántaság (claudicatio) miatt. A sántaság
következtében selejtezett állatok, gazdasági és ökonómiai jelentőssége és a szarvasmarha
mozgászavarainak gyakorlati problémái mellett – mozgás, ülés, állás stb. – a legnagyobb
gazdasági kiesést és kárt mégis az okozza, hogy a fájdalom okozta tejcsökkenés, illetve a
hízóba állított állatok súlygyarapodásának elmaradása jelentős visszaesést eredményez.
Hazánkban a tejelő tehenek selejtezésének több mint 24%-a sántaság következménye.
Széles körben elfogadott tény, hogy a hasznos élettartamot a mozgatószervek állapota – több
tényező mellett a láb és a lábvégek alakulása – is befolyásolja. Emiatt fontos a láb és lábvég
minőségének meghatározása, amelynek egyik alapja a csülökszaru keménységének mérése.
Ezért a dolgozat célja a szarvasmarhák csülkein mért talpszaru keménységének
meghatározása és az esetleges különbségek felderítése. Vizsgálatainkat Szegváron, a Puskin
Tej Kft. holstein-fríz tejelő tehenészetében „in vivo” végeztük. A méréseket a csülökápolás
folyamatába beillesztve, műanyag keménység mérésre használt Shore-D típusú mérőeszközt
használtunk, amely a keménységet egy 0-100-ig terjedő skálán határozza meg egy állandó
(50N) erővel terhelt 1,1mm átmérőjű, 30%-os nyílásszögű és 0,1mm csúcsátmérőjű csonka
kúp végződésű behatolótest benyomodásának mértékétől függően.
Vizsgálataink során a kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy csülökszabályozás után
a talpi szarun mért keménységi értékek esetében nem tapasztalható határozott tendencia,
aminek oka a nem minden esetben egységes módon végzett lábápolási munkák. Ezért a
módszertan megváltoztatására és a csülökszabályozás szarukeménységre gyakorolt hatásának
a felderítésére van szükség.
A mérések technikai és szakmai kivitelezésének problémáját nem lehet figyelmen
kívül hagyni, mert ezen a területen még nem alakult ki standardizált módszer, mivel hasonló
mérések eddig nem voltak jellemzőek. A mérések standartizáltsága elengedhetetlen, hiszen
alapjaiban határozzák meg az eredméynek egzakt, valós mivoltát.
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___________________________________________________________________________
Hosszútávon a tenyésztési célok, rövidtávon az elérni kívánt versenyeredmények
érdekében, olyan objektív teljesítménymérési adatokra van szükségünk, amelyekre
megbízhatóan alapozhatjuk a tréningezett ló edzéstervét, ezáltal optimálissá téve a
versenyekre való felkészülést. A szóban forgó mérések a lovak terheléses élettani vizsgálatát
jelentik.
A terheléses vizsgálatok fő célja az, hogy az adott állatoknál megállapítsuk azokat a
jelzőszámokat, amelyek a lovak számára megfelelő edzésprogram kialakításához
szükségesek.
Ebben a témakörben, napjainkban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a lovak
túledzettségi szindrómájának és annak felismerésének. Dolgozatomban a nemzetközi és a
hazai szakirodalmak, valamint saját mérések alapján tárom fel a túledzettség kérdéskörébe
tartozó legfrissebb ismereteket.
A túledzettség szindróma, egy olyan állapot, amikor a ló már sem hosszú-, sem
rövidtávon nem képes teljesítményét illetve terhelhetőségét növelni. Az állapot elérése, káros
következményei és hatásai miatt rövidíti a hosszú hasznos élettartamot.
Vizsgálataimban nemzetközi szakirodalmak alapján egy négyfázisú edzésprogramot
állítottam össze 12 azonos fajtájú, meghatározott korú és edzettségi állapotú ló számára. A
lovak 2 x 6-os csoportba osztva teljesítettek egy normál, illetve egy intenzív (túledzéses)
edzéstervet 20 héten keresztül. Kísérletemben a túledztettségi szindrómát 3 paraméter szívverésszám, légzésszám, és vér tejsav (laktát)- szintjének változása alapján jellemeztem.
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Nagy Zsolt, ügyvezető, NAGY GÉN Diagnosztika és Kutatási Kft.

A maine coont a legősibb, természetesen kialakult, észak-amerikai házimacskafajtának
tartják. Viszonylag nagy testű macskafajta, kedves természetével és szépségével a
magyarországi macskatulajdonosok körében is nagy népszerűségnek örvend.
Népszerűségéből adódóan viszonylag sok tenyésztő foglalkozik ezzel a fajtával. A tenyésztők
körében végzett felmérésünk alapján megállapítható, hogy a hazai populációban a feline
hypertrophiás cardiomyopathia előfordul.
A külföldi irodalmi adatokat áttekintve kiderült, hogy egy nagyon összetett
problémával állunk szemben. A hypertrophiás cardiomyopathia 1 következtében a súlya
megnő, oly módon, hogy a szívizom megvastagszik. Mivel a kamra fala befelé vastagszik, így
a szív lumene csökken.
A fHCM hátterében állhat taurin hiány, amely a mai korszerű macskatápok mellett nem
jellemző, illetve genetikai hátterű is lehet a betegség. A maine coon fajtában 2005-ben írták le
először a MYBPC 3 – myozinkötő C fehérje mutációját. Két pontmutációról tudunk ebben a
fajtában: A31P és A74T mutációról.
Egyes külföldi kutatások szerint a fajta 34%-nál jelen van az A31P mutáció. Ebből
következően, és mert hazai adatok nincsenek adott fajta fHCM érintettségéről, illetve a fent
említett mutációk gyakoriságáról, a kutatásunk fontos információt jelenthet a hazai tenyésztők
számára.
Kutatásunk célja egyrészt a hazai maine coon állomány fHCM mutáció hordozóságát
felmérni, másrészt biobankot hozni létre az eddig begyűjtött mintákból. Továbbá azon
egyedekről, amelyek a kutatásban részt vesznek származási, küllemi és szaporodásbiológiai
adatokkal is rendelkezünk. Ez utóbbiak statisztikai feldolgozása populáció szinten fontos
információt jelentenek a tenyésztők számára. A molekuláris genetikai vizsgálatok és a
statisztikai adatok együttes elemzésével a hazai populációról átfogóbb képet kapunk.
Az fHCM hordozók felderítésére szájnyálkahártya kaparékot gyűjtöttünk (n=199),
amelyből a DNS izolálása (ZR Genomic Isolation kit – Zymo) után real-PCR technikával
végeztük a mutációanalízis. A mintavétel során törekedtünk a véletlenszerűségre, hogy a
genetikai és környezeti hatások elkülöníthetők legyenek.
A DNS vizsgálatokat a NAGY GÉN Diagnosztika és Kutatási Kft. laboratóriumában
végezzük. Az adatok feldolgozása folyamatban van.
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Kísérletünkben oregánó-kivonat, illetve oregánó+rozmaring+fokhagyma kivonatok
együttes adagolásának hatását vizsgáltuk pulykákban az utónevelési időszakban.
Vizsgálati célkitűzésünk volt annak felmérése, hogy a fenti kezelések miként
befolyásolják a testtömeg-gyarapodás mértékét és az elhullás arányát. Vizsgáltuk továbbá,
hogy a kivonatok hatására miként változnak a glutation redox rendszer állapotát jelző egyes
paraméterek, továbbá a hús minőségét meghatározó pH, vezetőképesség, szín és
porhanyósság értékek és a vágás során meghatározható kihozatali mutatók.
Az állatok – a gyártó ajánlását követve – minden héten 3 nap részesültek a kezelésben,
amit 4 nap szünet követett. A kivonatokat ivóvízben adagolva juttattuk az állatok
szervezetébe. A testtömeg-gyarapodás mértékét a nevelési időszakban többnyire egyenletes
időközönként rögzítettük, az elhullásokat folyamatosan feljegyeztük. A nevelés során és a
vágás alkalmával vérmintákat vettünk, a vágáskor ezt máj-mintavétellel egészítettük ki, mely
szövetekből a glutation redox rendszer általunk vizsgált paramétereit mértük meg
(malondialdehid-tartalom MDA, redukált glutation tartalom GSH, glutation-peroxidáz enzim
aktivitása GSHPx). A vágás alkalmával mértük az úti apadó mértékét, a vágási és a
daraboláskor mérhető kihozatali mutatókat. A vágást követő 45. percben mértük a comb és a
mell hús pH-ját és vezetőképességét, a 24. órában pedig a mell húson a pH-t,
vezetőképességet és a színt, továbbá vizsgáltuk a mell hús porhanyósságát és ezzel
összefüggésben a sütési és hűlési veszteséget.
A telepen rögzített testtömeg mérésekből világosan látszik, hogy a kontroll csoport
testtömege volt a legmagasabb, azonban ezen állatok esetében volt legmagasabb az elhullás
mértéke. A telepi méréseket a vágóhídon elvégzettek is igazolták az élő- és az előhűtés előtti
és utáni grilltömeg esetében. Azonban a kihozatali mutatók százalékos értékei alapján a
vegyes (oregánó+rozmaring+fokhagyma) kivonatot fogyasztó állatok jobban teljesítettek.
A glutation redox rendszer tekintetében elmondható, hogy ezen folyamatok sem
maradtak érintetlenül a kezelések során.
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A dolgozat célja bemutatni a haszongalamb tenyésztés hazai helyzetét, azon belül
pedig a king galambfajta tenyésztésének sajátosságait, különös tekintettel azokra az értékmérő
tulajdonságokra, melyek a húsgalambok hasznosítása szempontjából meghatározóak. A
dolgozat rá kíván világítani a húsgalamb tenyésztés kisüzemi lehetőségeire, előnyeire,
hátrányaira, különös tekintettel az értékesítésre, és az ebből származó jövedelem mértékére.
A családom king galambokat tart, ezzel lehetőségem nyílt arra, hogy a saját
állományunk adatait feldolgozzam. A tenyészet a king fajta kiállítási típusú egyedekből áll,
tekintettel arra, hogy ezek egyben hobbiállatok is. Az egész állományból nyolc pár került
kiválasztásra. A szülőpárokról kigyűjtöttem (n=16): a szín; ivar; születés éve; toll, szemírisz,
szegyűrű, bőr, karom és csőr színe; vérmérséklet, valamint az élősúly. A tojástermelésre
vonatkozóan: a letojás dátuma, letojt tojások száma, kikelt tojások száma, terméketlenség oka.
Az ivadékokról (n=60) gyűjtött adatok: mely fészekaljból származik; a kelés dátuma; a toll,
szemírisz, szegyűrű, bőr, karom és csőr színe; vérmérséklet; élősúly; 30 napos grillfertig súly.
A négy hetes vágósúly a fiókák 30 napos korában, házi vágás után került megmérésre. Az
adatgyűjtés 6 egymást ciklusra vonatkozik. Az eredmények statisztikai értékeléséhez az SPSS
16.0 programcsomagot használtam. Az adatokból általános statisztikai leírást készítettem. A
vizsgálati eredmények összehasonlításához homogenitás vizsgálatot, és varianciaanalízist
végeztem. Az átlagok összehasonlítására Tukey, illetve Tamhane tesztet végeztem. Az egyes
paraméterek összefüggéseinek igazolására korreláció- és regresszió analízist alkalmaztam.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a költőpároknak (P<0,024) szignifikáns
hatása van a két tojásrakás közötti intervallum hosszára, míg a tojás számára, a költés
idejének hosszára és a kelési %-ra nincs. Továbbá, hogy a genotípus igazolt hatása nem az
életkorral indokolható. A költőpár vérmérsékleti típusának hatásvizsgálata világított rá arra,
hogy amíg a tojó vérmérsékleti típusa a fiókák számára és a kelési % alakulására hat, addig a
hímek vérmérsékleti típusa a fiókák száma mellett a két tojásrakás közötti intervallum
hosszára is hatással van. A galambok maguk alakítanak költőpárt, így érdekes eredmény, hogy
a költőpárok vérmérsékleti típusa között szoros, pozitív korreláció van (rxy=0,736; P<0,0001).
A varianciaanalízis igazolta, hogy a költőpárok életkora hat ivadékaik hústermelő
képességére, minél idősebb a tojó és a hím, annál nagyobb a fiókák 30 napos élő- és grillfertig
súlya (P♀1=0,022, P♀2=0,008; P♂1<0,000, P♂2=0,004). A tojók vérmérsékleti típusa ugyancsak
hat mindkét vizsgált paraméterre (P♀1=0,001, P♀2=0,0001), míg a hímeké csak a grillfertig
súlyra (P♂2=0,006). Az ivadékok élősúlyára és vágási súlyára saját vérmérsékleti típusuk is
szignifikáns hatással van (P1=0,015, P2=0,001).
Összefoglalásként megállapítható, hogy a költőpárok életkora, átlagos élősúlya és
fiókáik hústermelő képessége között egyenes arányosság áll fenn, és a szelíd vérmérséklet
kedvező mind a szaporasággal, mind a hústermelő képességgel összefüggő tulajdonságok
fenotípusos értékeire.
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A Gyújtoványfű (Linaria) fajok morfológiai bélyegüket tekintve nagyon hasonlóak,
sok esetben lehetetlen különbséget tenni az egyes fajok között. Ezek alapján az esetleges
hibrid fajok morfológiai megkülönböztetése is nagy gondot okozhat a botanikusok és
taxonómusok számára, illetve a meghatározásuk is nehézségekbe ütközhet. A probléma nem
csak ebben rejlik, hanem, hogy a vizsgált fajok közül a Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria
biebersteinii) védett hazánkban. Egy másik faj, a rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria
genistifolia) pedig az invazív növények csoportját gazdagítja. Mindegyik Linaria fajra
jellemző, hogy nagyon könnyen képes hibridizálni más gyújtoványfüvekkel, ami tovább
növeli a genetikai változatosságot. Ezen tények alapján az elkülönítésük bonyolult,
rendszertani helyzetük bizonytalan, melyet különböző cikkek, és megjelent írások is
bizonyítanak. Célszerűnek láttuk, ezek genetikai vizsgálatát, így segítve a természetvédelmet
és a taxonómiát. Négy különböző gyújtoványfű félét vontunk be kísérleteinkbe. Ezek a
közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), a rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria
genistifolia), a keskenylevelű gyújtoványfű (Linaria angustissima) és a védett Biebersteingyújtoványfű (Linaria biebersteinii). Az egyes fajok elkülönítését különböző, más fajok
filogenetikai kapcsolatának meghatározása során már sikerrel alkalmazott genetikai markerek
segítségével kezdtük meg.
Célunk, hogy olyan DNS alapú markereket találjunk, amelyek alkalmasak a vizsgált
fajok egyértelmű elkülönítésére és a későbbiek során a lehetséges hibrid változatok
azonosítására. Ezekhez a vizsgálatokhoz első lépésben ISSR és RAPD technikát
alkalmaztunk. Mind két technika alkalmas a genetikai különbözőség és a rokonsági
kapcsolatok megállapítására. Annak érdekében, hogy alátámasszuk a felvetett problémákat és
a már kapott eredményeket, további genetikai markereket fogunk alkalmazni és tesztelni.
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Dr. Galli Zsolt, Syngenta
Napjainkban az egyik legfontosabb fogyasztókat befolyásoló minőségi jellemző a szín,
ezért a színes zöldségek és gyümölcsök iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A pigmentált
növényi szöveteknek jótékony hatásuk van az ember egészségére. A lila karfiol magas
antocianin tartalma miatt gyulladáscsökkentő hatású, védelmet nyújt a szív- és érrendszeri
betegségekkel szemben, segítséget nyújt a rák és egyéb krónikus betegségek leküzdéséhez.
A lila gén (Pr) mutációja karfiolban abnormális, szövet-specifikus antocianin
felhalmozódást okoz, melynek eredménye egy érdekes és egyedülálló lila mutáns fenotípus. A
nagy mennyiségű antocianin termelésért egy transzpozon inszerció által kiváltott mutáció a
felelős. A mutációt Harbinger DNS transzpozon okozza, amely a Pr gén upstream szabályozó
szakaszába épül be. Az intenzív karfiolrózsa színeződésnek köszönhetően a lila karfiol
mutáns egyedek szemmel könnyedén elkülöníthetők a többi karfiol fajtától, azonban a
heterozigóta és homozigóta egyedek között nem lehet különbséget tenni.
A gén - melyben a mutáció történt - és a beépült transzpozon genomi szekvenciájának
egy része rendelkezésünkre állt, így terveztünk két promóter specifikus és egy transzpozon
specifikus primert. A semi-domináns lila génhez kapcsolt molekuláris markerek segítségével
már korai fenológiai fázisban is végezhető szelekció a lila karfiol egyedek között.
A tervezett három primer együttes alkalmazása egy PCR reakcióban megkönnyíti a
mutáció heterozigóta és homozigóta formáinak elkülönítését. A primerek alkalmasak még a
lila genotípus elkülönítésére is a többi karfiol fajtától, függetlenül a növény fejlettségi
stádiumától.
A kodomináns molekuláris markerekkel könnyen detektálható a semi-domináns lila
gén jelenléte vagy hiánya karfiolban, továbbá a karfiolnemesítők számára megkönnyíti a
szelekciót heterozigóta vagy homozigóta lila mutánsokra nézve, valamint további információt
kapnak a genotípusról a fenotípusos megfigyelések mellett.
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Genetic discrimination of grape berry colour variants autochthonous in
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A színmutáció a szőlő bogyó héjában gyakori esemény és az egyik legfontosabb
tulajdonság, amit alkalmaznak a szelekcióban és a szaporításban. A több évezredes
szőlőkultúra eredményeként számtalan színváltozat alakult ki: fehér, piros, kék, fekete,
szürke, rózsaszín.
A szőlő génforrások megőrzése és termesztésben való felhasználása megköveteli az
egyes fajták pontos azonosítását és jellemzését. Jelenleg a fajták leírása morfológiai bélyegek
és mikroszatellit (SSR) ujjlenyomatuk alapján történik. Mind az európai, mind a
magyarországi termesztett és gyűjteményekben őrzött fajták közül találhatunk olyanokat,
amelyek azonos SSR ujjlenyomattal rendelkeznek és csak a bogyók színében különböznek.
Németh Márton morfológiai tulajdonságok alapján a szőlőfajtákat concultába (fajtacsoport)
sorolta. Egy concultában különböző bogyószínű fajták találhatók, melyek rügymutációval
alakultak ki a kék alapfajtából. Azonban morfológiai jellegeik alapján olyan fajták is egy
concultába kerültek, melyek nem rügymutáció eredményei és nincsenek rokoni kapcsolatban.
Növényekben az antociánok bioszintézisét különböző gének és transzkripciós
faktorok, ún. Myb-gének szabályozzák. A fehér szőlőfajták bogyóhéja nem tartalmaz
antociánokat, mivel a Gret-1 retrotranszpozon inszertálódott az antocián bioszintézisét
szabályozó VvmybA1 transzkripciós faktor promoterébe.
Célom, hogy eddig mikroszatellit vizsgálatokkal még el nem különíthető Kárpát
medencei fajtákat különböztessek meg az anthocián bioszintézis szabályozásában szerepet
játszó Myb transzkripciós faktorok szekvenciájára tervezett, valamint retrotranszpozon alapú
markerekkel.
A VvmybA1 lokusz genetikai variabilitásának vizsgálatával a „Lisztes”, a „Furmint”
és a „Muskotály” concultán belül a színes bogyójúakat sikerült elkülönítenem a fehér
fajtáktól. Megállapítottam továbbá, hogy „Lisztes piros”, a „Piros furmint” és a „Piros
muskotály” fajták a fehér bogyójúakból alakultak ki. A „Bakator”, a „Gohér” és a
„Barátcsuha” conculták esetében feltételezem, hogy az eltérő bogyószín más genetikai
különbség eredménye. Ennek alátámasztására más gének és szabályozó elemek
szekvenciaszintű összehasonlítását fogom elvégezni.
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A fokozottan védett erdélyi hérics (Adonis transsylvanicus, Simonovich; Adonis x
hybrida Wolff) taxonómiai hovatartozása a mai napig vitatott a botanikusok körében. Ez a
Kárpát-medencei reliktumendemizmusnak tekinthető fajt morfológiai tulajdonságok alapján
egy hibrid fajnak tartják. Feltételezések szerint a tavaszi hérics (Adonis vernalis L.) és a
volgamenti hérics (Adonis volgensis Stev) állandósult fajhibridje.
Az erdélyi héricset 1971-ben, elsőként nyilvánítottak védetté Magyarországon. 1935ben fedezték fel a Csorvás-Orosháza vasúti töltés oldalában. Akkoriban volgamenti héricsként
azonosították a fajt.
Az 1970-es években, genetikai vizsgálatokra alapozva a csorvási állományhoz morfológiailag
leginkább hasonlító, Kolozsvár közelében élő állományát nem Adonis volgensis-nek, hanem
Adonis transsylvanicus,(Simonovich) -ként írták le. Ma, a legújabb Simon-féle
növényhatározóban már Adonis x hybrida Wolff néven szerepel.
A mai napig még senki nem végzett a csorvási állományon olyan genetikai és
molekuláris biológiai vizsgálatokat, amelyek tisztázhatnák a faj taxonómiai hovatartozását.
Vizsgálatunk során szeretném bebizonyítani, vagy megcáfolni azt, hogy az erdélyi hérics
valóban a fent említett két hérics faj állandósult fajhibridje, vagy esetleg egy teljesen
független faj.
A hérics fajokon napjainkig kevés genetikai vizsgálatokat végeztek, de egyes
irodalmak szerint a különböző hérics fajok között polimorfizmus mutatható ki, valamint a
kloroplasztiszban kódolt rps16 génben nagyfokú átrendeződéseket lehet megfigyelni. Ez
irányította figyelmünket az rps16 génre.
A három faj genetikai elkülönítésére többféle markert teszteltünk, amelyek közül az
előbb említett, rps16 gént találtuk legalkalmasabbnak.
A szekvenálást követően bioinformatikai elemzést végeztünk és ezt a kloroplasztisz
szekvenciát ún. CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) markerré alakítottuk
A DNS hossza a tavaszi héricsben 928 bp, az erdélyi héricsben 922 bp, a volgamenti
héricsben pedig 934 bp bizonyult. A szekvenciák bioinformatikai elemzésével 6 bp deléciót
mutattunk ki az erdélyi héricsben a tavaszi héricshez képest, míg az volgamenti héricshez
viszonytva 12 bp deléciót.
A DraI restrikciós enzim csak a tavaszi héricsből származó rps16 fragmentumot emészti, míg
a VspI (AseI) restrikciós enzim pedig csak az erdélyi héricsből és a volgamenti héricsből
származó rps16 fragmentumot emésztette.
Számos variabilis régió van még, ami alapján nem tudjuk megállapítani, hogy az
erdélyi hérics valóban hibrid e vagy sem. A jövőben még számos új sejtmagi és kloroplasztisz
kódoló és nem kódoló szekvenciákat fogunk vizsgálni. Azonban az általunk kifejlesztett
marker alkalmasnak bizonyult a vizsgált hérics fajok elkülönítésére és azonosítására is.
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A lucerna (Medicago sativa L.) magas fehérjetartalmú pillangós virágú száras
takarmánynövény. A kiváló biológiai értékű fehérjén kívül gazdag még mészben, egyéb
ásványi anyagokban és különféle vitaminokban is. Bár keményítő és cukortartalma alacsony,
de emészthető nyersrost tartalma miatt fontos a kérődzők takarmányozásában. A lucernát az
állati takarmányozásban sokféle formában hasznosítják: silózva, zölden, szénaként,
zöldlisztként, granulátumként illetve abraktakarmányok részeként. Világszerte több mint 20
millió hektáron vetik, Magyarországon hozzávetőlegesen 200.000 hektár a vetésterülete.
Vizsgálatunk célja spectinomycin rezisztens mutánsok izolálása és jellemzése
RegenSY lucerna vonalból. A spectinomycin a kloroplasztisz fehérjeszintézisének gátlása
miatt a vad típusú növények kifehéredését okozza, míg a mutáns egyedek az antibiotikum
jelenlétében is zöldek maradnak. A kloroplasztiszok endoszimbiózis következtében kialakult
növényi sejt organellumok, melyek nem mendeli öröklésmentet mutatnak. Sejtenként számuk
több száz is lehet. A kloroplasztisz saját DNS-t tartalmaz, amely a kromoszómális DNS-től
eltérően bakteriális jellegű. Míg a növények többségére a kloroplasztiszok anyai öröklődése
jellemző, addig a fajok kb. ötödében apai vagy biparentális öröklődés is előfordul.
A mutáns vonalak izolálása szövettenyészetben történt. Kiindulás anyagaink
üvegházban nevelt, vegetatívan szaporított növények teljesen kifejlett, ép, fiatal levelei voltak.
A leveleket sterilezés után, hormonokat és spectinomycint tartalmazó táptalajon tartottuk a
szomatikus embriógenezis megindulásáig. A spectinomycines táptalajon lévő kalluszokon
megjelent spectinomycin rezisztens, zöld embriókból hormonmentes, de antibiotikumot
tartalmazó táptalajon növényeket regeneráltunk. Négy kísérlet során 1560 explantból 9
mutáns vonalat kaptunk, ebből 5 vonalat vizsgáltunk meg részletesen.
A regeneráltatott spectinomycin rezisztens és vad típusú kontrol növények leveleiből
DNS-t izoláltunk, megfelelő primerekkel a 16S RNS-t kódoló gént amplifikáltuk és a PCR
terméket ezután megszekvenáltattuk. A vad típusú és mutáns DNS szekvenciák
összehasonlításával azonosítottuk a mutációkat, amelyek a 16S RNS-t kódoló gén konzervált
régiójában helyezkedtek el. Négy vonal esetében a gén ugyanazon pozíciójában egy G-C
báziscsere történt, míg az ötödik vonalban ettől eltérő pozícióban egy C-A báziscsere történt.
A mutációk azonosítása után a szekvenciák analízisével megállapítottuk, hogy a 4
vonal esetében, ahol G-C báziscsere történt, lehetséges a mutáció azonosítása restrikciós
fragment hossz analízissel. Ez gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszi a vonalak azonosítását
és alkalmazását a továbbiakban.
Az általunk izolált kloroplasztisz mutáns vonalak a vad típusú RegenSY vonaltól sem
morfológiai, sem funkcionális tulajdonságokban nem tértek el. Az azonosított és jellemzett
mutációk markerekként alkalmazhatók lucerna kloroplasztisz öröklésmenet vizsgálatában és
szabadföldi pollen-terjedési kísérletekben.
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A világszintű élelmezésében a rizs elfoglalt helye igen előkelő, így modell növényként
való vizsgálata az alternatív, környezetbiztonságosabb eljárást jelentő kloroplasztisz
transzformációs rendszerben részmegoldást jelenthet a demográfiai növekedés okozta
élelmiszerhiány visszaszorításában. A kloroplasztisz prokarióta eredetű, önálló genommal
rendelkező, ezáltal önálló szaporodásra és fehérje szintézisre képes, fotoszintetizáló
organellum. Transzformációját egyelőre csak közvetlen géntranszfer módszerekkel lehet
végezni. Az első plasztisz transzformáns dohány növényt 1990-ben állították elő (Svab et al.).
Baktérium jellegének köszönhetően számos előnnyel rendelkezik a sejtmaghoz képest.
Egy sejtben 20-100 kloroplasztisz található, egy plasztiszon belül pedig 50-100 kópia, mely
összesen 1000-10000 kópia sejtenként. Ennek köszönhetően nagyobb mennyiségű fehérje
expresszió elérése lehetséges, szemben a nukleárisan módosított növények
fehérjetermelésével, mely gazdasági szempontból nagy előny. A kloroplasztiszban működő
homológ rekombináció révén helyspecifikus beépülésre van lehetőség. A géncsendesítés
problémája nem léphet fel az organellum prokarióta eredete miatt. Környezetbiztonsági
szempontból a legfontosabb előnye, hogy a pollen transzmisszió („génszökés”), lehetősége
nem áll fent a kloroplasztisz anyai öröklődésének következtében.
Munkánk során GENEBOOSTER™ génbelövő készüléket használtunk, melynek első
példánya 1990-ben készült el Gödöllőn, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban.
Kísérleteink az Oryza sativa, L. sp. japonica cv. Taipei 309 és az Oryza sativa, L. cv. Kyrara
fajtákkal lettek beállítva. Az alábbi explantumok összehasonlító vizsgálatát végeztük el: érett
magból differenciált magkalluszok, érett magból preparált szkutellumok és szkutellum
tenyészetből indított finom embriogén sejtszuszpenziók. A génbelövést a pMSK49 vektor
konstrukcióval végeztük el, mely tartalmazza az aadA (aminoglycoside 3’adenylyltransferase) és gfp (green fluorescent protein) géneket. A plazmid specifikusan
beépített rizs plasztisz genom szakaszokkal („targeting” régió) rendelkezik. Az aadA több
antibiotikum rezisztenciát kódol, melyből mi a Streptomycin rezisztenciát használjuk
szelektáláshoz, 100 mg/l mennyiségben a táptalajhoz adva, minden explantum vizsgálata
esetén.
A regenerációs kísérletek folyamatban vannak. A szelekciós táptalajon kapott zöld
regeneránsok gfp expresszióját fluoreszcens mikroszkóp alatt vizsgáljuk. Az ígéretesnek vélt
növények molekuláris vizsgálatát szintén elkezdtük, azok transzplasztómikus vagy mutáns
eredetének bizonyítására. PCR-analízist végzünk az aadA, és gfp génekre tervezett specifikus
primerpárokkal.
A sikeres modell kísérleteket követően a foszfinotricin hatóanyagot tartalmazó Basta
(Finálé) gyomirtószer rezisztenciát okozó fehérje (foszfinotricin acetiltranszferáz) génjének
(bar gén) beépítését tervezzük. A rizsben, mint modellnövényben kapott eredmények (pl.
herbicid rezisztencia kialakítása) várhatóan adaptálhatóak lennének az egyéb gabonafélék
esetében is.
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Az előző században találtak Közép-Ázsiában olyan csemegeszőlő fajtákat,
melyek rezisztensek a lisztharmatra. Ez a tulajdonság nem jellemző a bortermő
szőlőre, így felmerült a kérdés, vajon ezek a fajták tényleg a Vitis vinifera fajhoz
tartoznak, vagy vad Vitis fajokkal történt keresztezések eredményei.
Az ilyen keresztezések során nemcsak rezisztenciát, hanem egyéb, esetleg
kedvezőtlen tulajdonságot kódoló géneket is átviszünk a kultúrfajba, ezért fontos a
származás, a szülők meghatározása. A többszörös faj- és fajtahibridek azonosítása
gyakorlatilag lehetetlen ampelográfiai módszerekkel, DNS szintű bizonyítás
szükséges. A Vitis fajok elkülönítésére nem alkalmasak a széleskörben használt
mikroszatellit markerek, mivel azok fajon belül is nagyfokú variabilitást mutatnak.
Célunk egy olyan PCR alapú markerrendszer kidolgozása volt, mely rutinszerű
használatával könnyen elkülöníthető a Vitis vinifera faj a Vitaceae család egyéb
tagjaitól.
Sikerült találnunk egy, a bogyó antocián bioszintézisben szerepet játszó génnel
(Vvmyb) kapcsolt markert (20D18CB9), amely kismértékű hossz polimorfizmust
mutatott agaróz gélen történő elválasztását követően a V. vinifera és vad Vitis fajok
között. A PCR termékek pontos méretét automata lézer fluorométerrel határoztuk meg.
Ez a módszer alkalmasnak bizonyult a Vitis vinifera és a vad Vitis fajok egyértelmű
DNS szintű elkülönítésére.
Jövőbe tekintő célkitűzésünk további markerek kidolgozása a vad fajok
egymástól történő elkülönítésére, a szekvencia szintű eltérések feltárása, valamint a
polimorfizmus okainak és hatásainak elemzése.

181

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

HALGAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ

Elnök:
Társ-Elnök:

Titkár:

Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár
Dr. Urbányi Béla egyetemi docens

Dr. Bokor Zoltán tudományos segédmunkatárs

Tagok:
Dr. Horváth Lászó, egyetemi tanár, MTA doktora
Dr. Woynárovich András, FAO szakértő
Hoitsy György, ügyvezető
Helye: KTI Humánstúdió

183

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
TRANSZGENIKUS ZEBRADÁNIÓ /DANIO RERIO/ VONAL
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A kommunális szennyvizekkel, ipari és mezőgazdasági tevékenységgel a
környezetünkbe jutó ösztrogén hatású anyagok a természetes ösztrogének analógjaiként
működve komoly veszélyt jelentenek az élő szervezetek hormonháztartására. Ennek okán
egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen anyagok kimutatására és hatásának vizsgálatára
alkalmas modellrendszerek iránt. A kutatók figyelme részben a költségek csökkentése
érdekében, részben az egyre szigorodó állatvédelmi előírások miatt az emlős modellek helyett
egyre inkább az egyéb gerincesek felé irányul.
A zebradánió /Danio rerio/ fejlődésbiológiai és genetikai szempontból is az egyik
legjobban ismert halfaj. Széleskörűen alkalmazzák ilyen jellegű vizsgálatok alanyaként, de
toxikológiai célú felhasználása is elterjedt. Mivel a zebradánió embriók áttetszőek, a
fluoreszcens fehérjéket expresszáló transzgenikus vonalak lárváiban a jelölt célszervek jól
tanulmányozhatók.
A halakban, az emlősökhöz hasonlóan az egyik fő toxikológiai célszerv a máj. A
transzgenikus vonal létrehozásához a májspecifikus expressziót mutató gének közül a
vitellogenin-1 gént választottuk. Ennek promótere ösztrogén hatású anyagokkal indukálható,
így a máj fejlődésére ható szennyezőanyagok hatásainak vizsgálatán kívül az ösztrogén hatású
anyagok kimutatására is alkalmas transzgenikus vonal hozható létre a segítségével.
A gén működését szabályozó régiót az Ensembl adatbázisban lévő genomi, illetve
cDNS szekvenciák segítségével elemeztük. A feltételezett transzkripciós start helyet
megelőző promóter régiót és upstream szabályozó szekvenciákat tartalmazó fragmentet,
valamint a cián fluoreszcens fehérjét /CFP/ kódoló génszakaszt egy kétlépéses, helyspecifikus
rekombináció elvén működő, Tol2 transzpozon alapú Gateway klónozó rendszerbe építettük.
Az így előállított konstrukciót 1-2 sejtes zebradániókba injektáljuk. Az injektált embriókat
100 ng/l 17-β-ösztradiollal kezeljük, negatív kontrollként a zebradániós rendszer haltartó vizét
használjuk. A termékenyítéstől számított 5. napon mikroszkóp alatt a cián fluoreszcens
fehérjének megfelelő szűrőn keresztül vizsgáljuk a konstrukció működését, azaz a
fluoreszcens jel megjelenését és annak helyét.
A májban fluoreszcens fehérjét kifejező egyedek felnevelésével a későbbiekben egy ösztrogén
hatású anyagok vizsgálatára alkalmas transzgenikus vonal alakítható ki, amelyben bizonyos
ösztrogénkoncentráció fölött fluoreszcens jel detektálható a májban. Ha a vonal megfelelően
érzékenynek bizonyul, alkalmas lehet környezeti minták szűrésére is.
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A TDK dolgozat témája a Szarvas-Fish Kft. által üzemeltetett intenzív telepről elfolyó
víz kezelésére létesített tó-wetland rendszer működésének bemutatása.
A dolgozat célja a Magyarországon kevésbé ismert, és még kevésbé alkalmazott
épített vizes ökoszisztémák bemutatása, víztisztító képességük magyarázata, az
egyedülállónak tekinthető hazai példán keresztül. A dolgozat összefoglalja a rendszer
jellegéhez mérten meglehetősen rövid üzemelési tapasztalatokat, melyek jól példázzák, hogy
a wetland-rendszer ellátja tervezett feladatát, ugyanakkor az idő előrehaladtával hatékonysága
tovább fokozódhat.
A cél megvalósításának színhelye a gazdasági társaság tukai, afrikai harcsa termelésre
specializálódott telepe. A halnevelő egységet elhagyó víz szerves anyagokkal, nitrogén- és
foszforvegyületekkel terhelt. Bár a befogadóba vezetett víz a hatósági előírásoknak korábban
is megfelelt, a vízterhelési díjak és környezetkíméleti szempontok tükrében a cég egy
természetközeli tisztítórendszer kialakítását tűzte ki célul. A rendszer egy 2.000 m2-es
előülepítőből, egy 36.000 m2-es és egy 10.000 m2-es tóegységből, valamint egy 5.000 m2-es
felszíni átfolyású wetland-ből áll, átlagos napi terhelése 350 m3 elfolyó víz. Feltöltése 2010.
júniusában fejeződött be, a víztisztító rendszerben a biológiai folyamatok már 2 hónapon
belül beindultak.
A wetland rendszer hatékonynak bizonyult a víz kémiai és biológiai oxigénigényének,
lebegőanyag-, nitrogén- és foszfortartalmának csökkentésében, valamint a korábban
inhomogén vízminőség-adatok kiegyenlítésében. Az átlagos eltávolítási hatásfok (a wetlandbe belépő és a befogadóba vezetett vízminőség adatok függvénye) a különböző paraméterek
esetén: BOI5 60%, Összes lebegőanyag 64%, ammónia-nitrogén 34%, összes nitrogén 41%,
összes foszfor 26%.

186

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
ZEARALENON ÖSZTROGÉN HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
ZEBRADÁNIÓN (DANIO RERIO)
Examination of the estrogenic effects of zearalenon on zebrafish
Szerző:

Holes Annamária, MKK, Környezetmérnök MSc. I.

Témavezetők: Bakos Katalin, tanszéki mérnök, MKK Környezet- és Tájgazdálkodási
Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
Dr. Kovács Balázs, tudományos főmunkatárs, MKK Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
A civilizáció fejlődésével és az ezzel járó fokozódó környezetszennyezéssel számos
ösztrogén hatású szennyezőanyag(gyógyszermaradványok, növényvédőszerek, ipari
melléktermékek vagy természetes fito- vagy mikoösztrogének) kerül a környezetbe. Ezek az
anyagok a szervezetbe jutva a természetes ösztrogének analógjaiként működve súlyosan
megzavarnak számos élettani folyamatot (ivarérés, fejlődés, szaporodás), és veszélyt
jelenthetnek az élővilágra, ezért kimutatásuk és hatásuk vizsgálata nagy jelentőséggel bír.
A zearalenon egy Fusarium gomba fajok által termelt ösztrogén hatású mikotoxin. A
szennyezett gabonák révén jelentős gazdasági károkat okoz, illetve a talajba, a talajvízbe
jutva, vagy a gabonafélék feldolgozása során élelmiszeripari melléktermékekbe, szennyvízbe
kerülve az ezekkel érintkező szervezeteket veszélyezteti. A zearalenon előfordulását
takarmányokban és élelmiszerekben széles körűen tanulmányozták, azonban környezeti
hatásainak vizsgálata még folyamatban van.
Az ösztrogén hatású anyagok vizsgálata során használt egyik legismertebb biomarker
a vitellogenin fehérje, amelynek termelődése szigorúan ösztrogénfüggő.
Kísérleteink célja különböző koncentrációjú zearalenon oldatok vitellogenin
termelődésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt zebradánióban (Danio rerio). A
vizsgálatokhoz egy duplex real-time PCR módszert dolgoztunk ki, amellyel a vitellogenin és
egy belső kontrollgén, a β-aktin kifejeződésének mértéke egyidejűleg vizsgálható, így relatív
kvantifikációt tesz lehetővé.
Az Ensembl adatbázisban fellelhető genomi illetve cDNS szekvenciákat alapul véve
megterveztük a vitellogenin és a belső kontroll gén kimutatásához szükséges primereket és
Taqman próbát. A próbákat eltérő fluoreszcens jelöléssel láttuk el és optimalizáltuk a PCR
körülményeket.
Mivel az ösztrogén az ivarérett nőstényekben természetes körülmények között is jelen
van, a vizsgálatok során felnőtt hím egyedeket és lárvákat használtunk. A felnőtt halakat 21
napig, a lárvákat 4 napos korig kezeltük 1 mg/l, 10 µg/l és 0,1 µg/l zearalenonnal. Pozitív
kontrollként 100 ng/l 17-β-ösztradiolt, negatív kontrollként a zebradániós rendszer haltartó
vizét használtuk. A kezelt egyedekből RNS-t izoláltunk, majd reverz transzkripcióval cDNS-t
hoztunk létre, amelyet a kidolgozott real-time PCR reakcióban vizsgáltunk. Megállapítottuk,
hogy a legkisebb koncentrációban használt zearalenon is indukálja a vitellogenin
kifejeződését és a hatás koncentrációfüggő a kezelt egyedekben. A kidolgozott real-time PCR
módszer a későbbiekben lehetőséget nyújthat környezeti minták ösztrogén (vitellogenin
expresszióra gyakorolt) hatásának vizsgálatára is.
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Az ipar és a mezőgazdaság fejlődésével egyre többféle vegyi anyag jut a környezetbe,
amelyek között számos nagy mennyiségben kijutó, a hormonháztartást megzavaró ösztrogén
hatású anyag is található. A kikerülő szennyezőanyagok veszélyeztetik az érintkező élő
szervezeteket, ezért kimutatásuk és hatásuk vizsgálata nagy jelentőséggel bír.
A vér és érrendszer a legfontosabb toxikológiai célszervek közé tartoznak,
mélyrehatóbb morfológiai vizsgálatuk csaknem minden esetben (kivéve vérvétel) a kísérleti
állatok feláldozásával jár. A laboratóriumi állatokon végzett kísérletek tervezésekor azonban
egyre inkább követelmény a vizsgálatok helyettesítése, csökkentése és finomítása (3R
stratégia).
A zebradánió (Danio rerio) évtizedek óta az egyik legáltalánosabban használt
laboratóriumi modellállat. Embrióit és lárváit a táplálkozó kor eléréséig az Európai Unióban
hatályos állatvédelmi szabályok nem tekintik élő állatnak. Mivel ebben a stádiumban a lárvák
még átlátszóak, a fluoreszcens fehérjét kifejező transzgenikus vonalakban a jelölt célszervek
jól láthatóak, így lehetővé teszik azok in vivo vizsgálatát ugyanazon egyedben eltérő
időpontokban, az állat feláldozása nélkül.
Vizsgálataink során célunk ösztrogén hatású anyagok vizsgálata volt a vérben és az
érrendszerben zöld (GFP) és vörös (RFP) fluoreszcens fehérjét kifejező transzgenikus
zebradánió vonalakon.
Az embriókat 4 napon át különböző koncentrációjú ösztrogén, atrazin és biszfenol-a
oldatokkal kezeltük. Naponta vizsgáltuk az életben maradást, a kelést és a fénymikroszkóp
alatt megfigyelhető fejlődési rendellenességeket. A 4. napon fluoreszcens mikroszkóp alatt a
vér- és érrendszerben megfigyelhető elváltozásokat is detektáltuk. Az elváltozásokat
fényképeken rögzítettük.
Kimutattuk, hogy a kezelt lárvákban a vizsgált anyagok hatására számos elváltozás
alakul ki az érrendszer fejlődésében és a keringésben (erek összenövése, hiánya, rendellenes
szívműködés, vérsejtek szétszóródása a testben). Igazoltuk, hogy a transzgenikus zebradánió
vonalak valóban jól alkalmazhatóak toxikológiai vizsgálatokhoz és kitűnő alternatívát
jelenthetnek a költségesebb vizsgálatok előkísérleteihez, vagy azok kiváltásához.
Segítségükkel lehetőség nyílik olyan fejlődési rendellenességek megfigyelésére is, amelyek a
vad típusú lárvák vizsgálatával in vivo rejtve maradnak.
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A XVIII.-XIX. századi folyószabályozások következtében a természeti környezet
nagymértékben megváltozott. Az árterület jelentősen csökkent, ami az ívóhelyek és ezzel a
halszaporulat csökkenését is magával vonta. A mocsarak nagy részét lecsapolták, így az
ezekre a vizekre jellemző, korábban tömegesen előforduló halfajok, így a széles kárász
(Carassius carassius) állományai is megritkultak, amit az ezüstkárász (Carassius gibelio)
agresszív terjedése csak fokozott.
A széles kárász szerepel az IUCN Vörös Listáján, populációi pedig a felmérések
alapján csökkenő tendenciát mutatnak. A környező országokban; Horvátországban,
Ausztriában, Szlovákiában, Szerbiában és Romániában teljes körű védettséget élvez.
Populációinak megőrzéséhez azonban – a védettségen túl – élőhelyeinek védelmére és
rehabilitációjára, valamint a meggyengült populációk telepítéssekkel való megerősítésére van
szükség. Kísérleteinkben a faj indukált szaporítási technológiának fejlesztése révén a
telepítések sikeréhez szeretnénk hozzájárulni. Jelen dolgozatomban különböző hőmérséklet és
kezelések hatását vizsgáltam széles kárász embrió és lárvafejlődésére.
A kísérletet Gödöllőn, a Szent István Egyetem, Halgazdálkodási tanszékén végeztem.
Az ikrás és tejes példányokat ponty hipofízissel oltottam. (ikrások 6mg/testtömeg kg, tejesek
3mg/testtömeg kg) Két féle termékenyítést alkalmaztam. Az egyiknél természetszerű
szaporodást másoltam le, míg a másikban Woynárovich-féle termékenyítő oldattal
duzzasztottam az ikrákat, majd tanninos oldattal az ikrák végleges tapadását is
megszüntettem. A termékenyítés végeztével az ikrákat petri csészékbe helyeztem, azokat
pedig öt, már előre előkészített hőmérsékleti tartományon inkubáltam (21,5°C, 23°C, 25°C,
28°C, illetve 30°C-on). Követtem az embriófejlődés ütemét és korábban szerzett adatsorokkal
vetettem össze a kapott eredményeket. Főbb megfigyelésem alapján a széles kárász kezelt
ikraátmérője nagyobb volt, mint természetes úton termékenyült társaiké, ami szorosan
összefüggött a frissen kelt lárvamérettel is. A hőmérséklet emelésével a kelési idő arányosan
csökkent, a kezelt ikrákban az embriók több időt töltöttek el. Eredményeink alapján az
keltetési hőmérséklet a széles kárász esetén a 23°C illetve a 25°C között volt.
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A keltetőházi halszaporítás során a stressz csökkentésére különböző bódító eljárásokat
alkalmaznak. Fontos, hogy a mérlegelés, oltás és fejés alatt az anyahalak bódult állapotban
legyenek. Éber állapotban mozoghatnak, ami a halak sérülésének lehetőségét növeli és a
szaporítás eredményességét csökkentheti. A bódult állapot eléréséhez különböző szereket
alkalmaznak, azonban eltérő hatások figyelhetőek meg közöttük, mind a hatékonyságot, mind
pedig az élettani változásokat illetően.
A korábbi években számos bódítószer alkalmazásáról számolt be a szakirodalom.
Munkánk során a korlátozott lehetőségek miatt csak a hazai gyakorlatban legnépszerűbb két
készítményt volt módunkban összehasonlítani, a természetes szegfűszegolajat és a szintetikus
etilénglikol-monofenilétert, vagy más néven 2-fenoxi-etanolt. A készítményeket másodnyaras
pontyivadékon teszteltük.
A vizsgálatokat a Balaton-Agrár Zrt. halgazdaságában, Fonyódon végeztük. A
szegfűszegolajos bódítást háromféle koncentrációban, -25, 50, 100 mg/l- teszteltük.
A 2-fenoxi-etanol esetében két koncentrációt -300 mg/l és 600 mg/l- hasonlítottunk össze. Az
utolsó összehasonlító vizsgálatunk arról szólt, hogy kiderüljön valóban hatékonyabb
bódításnál a szegfűszegolaj, ha alkoholban feloldjuk előtte? A narkózishoz és a normál állapot
visszaállásához szükséges időtartamok hosszát kétmintás t-próbával, vagy többszörös
középérték-összehasonlító eljárással hasonlítottuk össze..
A szegfűszegolajos bódításnál az 50mg/l-es koncentráció, míg a 2-fenoxi-etanolnál a
600 mg/l-es koncentráció felelt meg az altatási elvárásoknak.
A statisztikai összevetés szerint mind a narkotikus állapot eléréséhez, mind a
regenerálódáshoz szükséges idő hosszabbnak bizonyult a szegfűszegolaj esetében. Ennek
ellenére ezen szer gyakorlati alkalmazását javasoljuk. A narkotikus állapot eléréséhez és a
regenerálódáshoz szükséges két, illetve három perc jól illeszkedik a keltetőházi
munkamenetbe. A szegfűszegolaj esetében a hatékony dózis tized akkora, mint a 2-fenoxietanol esetében. A szegfűszegolaj a 2-fenoxi-etanollal ellentétben természetes alapú,
egyenletes narkózist biztosít és a felhasználó számára is teljesen biztonságos.
A szegfűszegolaj alkoholos feloldása estén a narkotikus állapot eléréséhez szükséges
idő szignifikánsan rövidebbnek bizonyult és a normál állapot visszaállásához szükséges
időtartam hossza szintén rövidebb volt. Szemben a hazai gyakorlattal a szer előzetes
feloldását javasoljuk 95%-os etanolban 1:10 arányban. Ez fokozza az oldékonyságot és
egyenletesebb elkeveredést biztosít, így kevesebb hatóanyagra van szükség.
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A NANOEZÜST HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ZEBRADÁNIÓN
(DANIO RERIO)
Effects of silver nanoparticles on zebrafish (Danio rerio)
Szerző:
Pelyhe Csilla, MKK, Ökotoxikológus MSc. II.
Témavezetők: Dr. Csenki Zsolt Imre, tanszéki mérnök, MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék
Dr. Hegyi Árpád, tudományos segédmunkatárs, MKK KTI Halgazdálkodási T.
Bakos Katalin, tanszéki mérnök, MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék
A vízipenészek okozta megbetegedések (Saprolegniosis) a legrégebben ismert
halbetegségek közé tartoznak, amelyek elsősorban, a mesterséges ikrakeltetés során okoznak
jelentős problémákat a haltenyésztésben. A leggyakrabban alkalmazott vízipenész elleni szer
a malachitzöld, valamint a formalin. Mivel ezek az anyagok erősen toxikus hatásúak, az
Európai Unió egyértelműen törekszik a betiltásukra, azonban ma még nincs olyan szer, ami
kiválthatná használatukat. Helyettesítésükre megfontolandó alternatíva lehet a különböző
nanoanyagok (elsősorban a nanoezüst) alkalmazása, azonban ennek a hosszú távú környezeti
hatásáról még keveset tudunk. Egy a nanoanyagokra kidolgozott sikeres ikrakeltetési eljárás
kifejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges ezen ismeretek megszerzése.
A fentiek miatt munkánk során célul tűztük ki a nanoezüst hosszútávú hatásának
vizsgálatát az anyahalak szervezetére. Vizsgáltuk továbbá, hogy milyen hatásokat fejt ki
anyailag az utódokra a hosszútávú kezelés, illetve hogy van-e barrier hatása az ikrahéjnak a
nanoezüst szemcsékkel szemben.
A hosszútávú vizsgálat során félstatikus rendszerben, 5 héten keresztül tartottunk vad
típusú (AB) zebradánió nőstényeket 0,5 mg/L és 1 mg/L koncentrációjú nanoezüst oldatban.
A nőstényeket hetente ívattuk, majd vizsgáltuk az így nyert ikrák számát, termékenyülési
arányát, valamint a fejlődő embriók morfológiai elváltozásait. A vizsgálat végén szövettani
metszeteket készítettünk az ikrásokból, majd a toxikológiai szempontból fontos szerveken
kerestük a kezelés hatására bekövetkező elváltozásokat.
A kísérlet második részében vese, idegrendszer és vér-vérér transzgenikus zebradániók
héjazott és héjazatlan ikráit kezeltük 5, 10, 20, 50 és 100 mg/L-es nanoezüst
koncentrációkkal. A kezelés végén fénymikroszkóppal vizsgáltuk az embriók morfológiai
elváltozásait, fluoreszcens mikroszkóppal pedig az adott szervben fellépő esetleges
torzulásokat.
Eredményeink alapján elmondható, hogy az 5 hét alatt a nanoezüst kitettség nem
gyakorolt szignifikáns csökkenést az ikraszámra és a termékenyülési arányra, valamint
jelentős morfológiai elváltozásokat sem okozott az embriókban. A vizsgálat során a kezelt
nőstények érzékenységében nagyfokú egyedi eltéréseket tapasztaltunk. A szövettani
vizsgálatok során különböző mértékű elváltozásokat figyeltünk meg. Az ikrák vizsgálata
során arra a következtetésre jutottunk, hogy az ikrahéj bizonyos szinten megvédi a fejlődő
embriókat a nanoezüst hatásaitól. A transzgenikus embriók vizsgálata során megállapítottuk,
hogy az idegrendszer fejlődésére nem gyakorol negatív hatást a nanoezüst, azonban a vese
fejlődésében és különösen a vérerekben és a vérképző szervekben jelentős elváltozásokat
tapasztaltunk.
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HALIVADÉK-NEVELÉS KEZDŐ FÁZISÁNAK FEJLESZTÉSI
LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA PONTYON (CYPRINUS CARPIO L.)
Potential development of the beginning stage of fish fry rearing in carp
(Cyprinus carpio L.)
Szerző:

Tulipán Tibor, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök IV.

Témavezető: Dr. Bokor Zoltán, tudományos segédmunkatárs, MKK-KTI HALT
Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens, MKK-KTI HALT

A tógazdasági haltenyésztés és az indukált szaporítás terén Magyarország kiemelkedő
tradíciókkal rendelkezik A ponty lárva a hagyományos tógazdasági termelési technológia
szerint, a kelés után néhány nappal, a táplálkozás megkezdését követően, kihelyezésre kerül
az előnevelő tavakba. Ilyenkor a táplálkozó ivadékok még lassabban mozognak, ki vannak
szolgáltatva a környezet viszontagságainak,- és a ragadozóknak.
A kísérlet során egy, az átlagos nevelési technikától eltérő egyhetes keltetőházi
előnevelési periódust vizsgálunk, mely során a pontyivadékok kellően megerősödhetnek,
vitálisabbak lesznek, így a kihelyezés után jobb megmaradásra lehet számítani.
A különböző szakirodalmakban olvashatók a keltetőházi takarmányozás lehetőségei,
de nem esik említés a speciális ivadék tápokról. Kísérleteink során ilyen ivadék tápokat is
alkalmaztunk és vizsgáltuk a lárvák növekedését.
A kísérletet, a MAHAL dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaságában végeztem. Az
ivadékot lárvatartó ballonban (V=200 liter) tartottuk a kísérlet során. Az egyhetes előnevelés
után a kísérleti halakat külön előnevelő tóba helyeztük.
További vizsgálataink során összevetettük a hagyományos előnevelő tavakban
tapasztalt megmaradási eredményeket, az általunk vizsgált keltetőházi, intenzívebb ún.
szuperzsenge megmaradásával. Vizsgálatainkat kiegészítettük alapfokú költségelemzéssel is.
A kísérleti ivadékokat 0,3hektáros előnevelő tóba helyeztük ki, a szakirodalmi adatoknak
megfelelő állománysűrűséggel (120ezer/ha), így 36 ezer szuperzsenge került kihelyezésre. A
kihelyezéstől (július közepe) számított egy hónapig megfelelő mennyiségű természetes
táplálék állt rendelkezésre, így kiegészítő takarmányozásra nem volt szükség. Augusztus
közepétől kezdve a megfogyatkozott természetes táplálék kiegészítésére naponta 7,5 kg
előnevelő tápot etettünk.
Indokolt volt a vizsgálati időszak alatt madárhálóval védeni az előnevelő tavat. A nagy
állománysűrűség miatt szükség szerint növelni kellett az oldott oxigén mennyiségét a vízben,
ezt 2 db, egyenként 200 W teljesítményű Turbo Jet tólevegőztetővel oldottuk meg.
Az eredmények azt mutatták, hogy a kísérleti halak jobban viselték a kihelyezés utáni
viszonyokat, ez a megmaradásban is megmutatkozott (80%). Az állományt egyöntetű méret
jellemezte, 2,5 dkg átlagsúllyal, a legkisebb súlyú 1,5 dkg, míg a legnagyobb 3,2 dkg volt.
A jó megmaradás indokolja a technológia alkalmazását, nagymértékben lecsökkenti a
tömeges elhullás esélyét.
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KÍSÉRLETES VIZSGÁLATOK MALACHITZÖLD KIVÁLTÁSÁRA
KÖRNYZETBARÁT KÉSZÍTMÉNYEKKEL A HALIKRA
INKUBÁCIÓJA SORÁN
Experimantal testing in the incubation of fish eggs to replace malachit green by
environmentally-friendly preparations
Szerző:

Varga Andrea, MKK, Természetvédelmi mérnök III.

Témavezetők:

Dr. Bokor Zoltán, tudományos segédmunkatárs, MKK-KTI
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Hazánk vezető szerepet játszott az indukált halszaporítás technológiájának
kidolgozásában és elterjesztésében a világon. Halaink mesterséges szaporítása évtizedek óta
jól működő technológiai lépések alapján történik a keltetőházakban. Itt ún. Zuger-üveges
rendszert használnak, melynek lényege, hogy a szaporítás során nyert nagymennyiségű
fejlődő ikrát, a hallárvák keléséig üvegedényekben inkubálják. Ezekben a rendszerekben
különböző ikrakárosítók, köztük a vízi penészgombák (Saprolegnia spp.) is megjelennek. A
nem megtermékenyült ikrákon jó táptalajt találnak, és igen gyorsan felszaporodnak. A
kialakult gombafonalakhoz élő, megtermékenyített ikraszemek is hozzá ragadnak, és azokat is
behálózza a penész. Az összetapadt ikraszemek oxigénellátottsága nem egyenletes, így az
embrió fejlődésének további szakaszaira jellemző növekvő oxigénigényt nem lehet
kielégíteni, amely az embriók elhalásához, vagy torz keléséhez vezet. A vízipenész ezekkel a
folyamatokkal hatalmas károkat okozhat, ezért az ikraszemeket kezelni kell gombaölő szerrel.
A napi gyakorlatban számos olyan szintetikus szert alkalmaznak, amely sem a fejlődő lárva,
sem az ember egészsége szempontjából nem kedvezőek. A leggyakrabban alkalmazott
vízpenész elleni szer a malachitzöld, valamint a formalin. Az Európai Parlament és a Tanács
1907/2006/EK rendelet 31. cikke alapján készített biztonsági adatlapok szerint, mindkét szer a
halakra és vízi szervezetekre erősen mérgező, mutagén hatású anyag, de karcinogén hatásuk
korlátozott mértékben bizonyítható. Ezért fontos környezetkímélő alternatív megoldásokat
találni a már betiltott szerek kiváltására. Az egyik ilyen alternatíva lehet az EKO – PHARMA
Kft. által gyártott Ekvarin termékcsalád.
Kísérleteim során arra próbáltam választ keresni, hogy az Ekvarin különböző
koncentrációinak van-e hatása a vízipenészre, a kelés minőségére, összehasonlítva a
malachitzöld hatékonyságával. Kísérleteimet jászkeszeg (Leuciscus idus), ponty (Cyprinus
carpio), ill. zebradánió (Danio rerio) fajokon végeztem el. Ez utóbbi faj hazánkban csak
díszhalként található meg, azonban a halakon végzett kutatások világszerte igen jelentős és
közkedvelt modellállatává nőtte ki magát az utóbbi évtizedekben. A kísérleteket a SZIE
MKK-KTI Halgazdálkodási Tanszékén hajtottam végre. A kísérletben 2 különböző ekvarin
koncentrációt és a malachitzöldet hasonlítottam össze.
A kapott eredmények jellemzően a malachitzöld hatékonyságát támasztják alá, és az
Ekvarin termékcsalád további fejlesztését igénylik.
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BTEX VEGYÜLETEKKEL SZENNYEZETT, HIPOXIKUS TALAJVÍZ
AKTÍV MIKROBA KÖZÖSSÉGÉNEK HOSSZÚTÁVÚ
MONITORINGJA
One year monitoring of microbial community dinamics and C23O dioxygenase
gene expression in a hypoxic, BTEX contaminated groundwater.
Szerző:

Farkas Milán MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc. II.

Témavezetők:
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A kőolaj és származékai számos olyan komponenst tartalmaznak, amelyek károsak az
emberi egészségre karcinogén, teratogén és mutagén hatásuk miatt. Szennyezés esetén
szénhidrogének közvetlenül vagy a földtani közegen keresztül elérhetik a felszín alatti vizet,
majd azzal együtt mozogva nagy távolságokra is eljuthatnak, elszennyezve az addig tiszta
területeket. Amennyiben a kárhely és a szennyezés tulajdonságai lehetővé teszik, a
bioremediációs technológiák alkalmazása környezetkímélő és költséghatékony megoldás
lehet a szénhidrogén szennyezések felszámolására.
A bioremediációs eljárásokat aerob körülmények között már sikeresen alkalmazzák,
azonban az oxigénlimitált közegekben zajló lebontási folyamatok technológiai alkalmazása
még kiforratlan, használatuk további kutatásokat igényel. Ennek megfelelően célunk egy
BTEX vegyületekkel szennyezett, hipoxikus talajvíz aktív mikroba közösségének, valamint
az aromás vegyületek lebontásában szerepet játszó katekol 2,3-dioxigenáz funkciógének
vizsgálata volt. A talajvízminták egy délnyugat magyarországi kárhelyről származtak, ahol a
szennyezést egy korábbi benzinkút földalatti tárolótartályainak a szivárgása okozta. A
mintavételezés a szennyezési csóva közepén fekvő monitoring kútból 2010. és 2011. májusa
között havonta, összesen 13 alkalommal történt. Annak érdekében, hogy az aktív mikroba
közösséget vizsgálhassuk, a talajvízmintákból RNS-t izoláltunk. A mikroba közösség
összetételét, illetve dinamikáját molekuláris mikrobiológiai módszerek (T-RFLP és
molekuláris klónozás) segítségével vizsgáltuk. Munkánk fontos részét képezte a katekol 2,3dioxigenáz gének aktivitásának kimutatása, hiszen így képet kaphattunk arról, hogy a
hipoxikus közegben mely kulcsenzimek játszanak szerepet az aromás szénhidrogének
lebontásában.
Eredményeink azt mutatták, hogy a szennyezett, hipoxikus talajvízben a vizsgálati
időtartam egésze alatt a β-Proteobaktériumok dominanciája volt megfigyelhető. Amíg
azonban a monitoring első negyedévében a Comamonadaceae családba tartozó Albidiferax,
Rhodoferax nemzetség tagjai alkották a közösség nagy részét, addig 2010. augusztusa után a
Rhodocyclaceae családba tartozó Azoarcus és Thauera nemzetség tagjai váltak uralkodóvá.
Ez utóbbi nemzetségekbe tartozó baktériumokról ismert, hogy anoxikus közegekben
meghatározó szerepet játszanak az aromás szennyezőanyagok lebontásában. A katekol 2,3dioxigenáz gének aktivitásának vizsgálata rámutatott, hogy elsősorban azok a gének voltak
aktívak, amelyek az extradiol dioxigenázok I.2.C alcsaládjába tartozó enzimeket kódolnak.
Ezek, a működésükhöz egyébként molekuláris oxigént igénylő enzimek, a hipoxikus
körülményekhez adaptálódtak, így oxigénlimitált közegben is képesek az aromás gyűrű
hasítására. Eredményeink azt mutatják, hogy ezek az enzimek, illetve az azokat kódoló
mikrobák szignifikáns szerepet játszanak a BTEX vegyületek lebontásában a vizsgált
kárhelyen.
Kutatómunkánkat a GOP-1.1.1-09/1-2010-0224 pályázat támogatásával végeztük.
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ATRAZIN BIOLÓGIAI LEBONTÁSÁRA ALKALMAS
BAKTÉRIUMTÖRZSEK IMMOBILIZÁCIÓJA
Immobilization of bacterial strains suitable for degrading atrazine
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Az emberiség környezetre gyakorolt hatása az újkori igények és technológiák
bővülésével egyre nagyobb jelentőséggel bír. A környezet védelme a különböző
szennyezőanyagok nagymértékű kijuttatásával - mely folyamatban jelentős szerepet játszanak
a növényvédőszerek - egyre fontosabb és nehezebb feladattá válik. A Föld szárazföldjeinek
30%-a (melynek közel harmada szántó), Magyarország területének több mint 60%-a
mezőgazdasági művelés alá vont terület, melyet legalább évente egyszer kezelnek valamilyen
peszticiddel. Intenzív alkalmazásuk során számos vegyületről igazolódott be, hogy a
környezetben perzisztensek, így rendszeresen előfordulnak a felszíni és felszín alatti
vizekben, földtani közegben, illetve felhalmozódhatnak a táplálékláncban. Használatuk
következményeként a peszticidekkel szemben ellenálló fajok száma emelkedik, ezen kívül
gyakran felelősek akut és krónikus mérgezések, egészségügyi problémák kialakulásáért.
Évről-évre egyre több vegyületről bizonyosodik be mutagén, karcinogén, teratogén, illetve
hormonháztartást zavaró hatása, így e vegyületek kiemelt figyelmet kapnak egészségügyi és
környezetvédelmi szempontból.
Vizsgálataimat a növényvédőszerek közül a szimmetrikus triazinok csoportjába
tartozó atrazinra összpontosítottam. Az atrazin felhasználása csaknem ötven éves múltra
tekint vissza. Miután több tanulmány és kutatás alátámasztotta, hogy a környezetbe kerülve a
lebomlási folyamatoknak igen ellenálló, endokrin rendszert zavaró hatású a vegyület, az
Európai Unió 2004-ben visszavonta felhasználásának engedélyét, azonban számos országban,
többek között az USA-ban még mindig több tízezer tonna hatóanyagot juttatnak ki évente.
A környezetbe jutó növényvédőszerek, mint szennyezőanyagok környezetkímélő
eltávolításának lehetséges módja a biológiai kármentesítés, ennek keretében 1970-es évektől
folynak kutatások a mikroorganizmusok atrazin bontó képességének megállapítására.
Munkánk célja az atrazin biológiai degradációjának vizsgálata volt. Kísérleteinkben
olyan mikrobákat használtunk, melyek metabolikus aktivitása, valamint a fizikai-kémiai
behatásokkal szembeni védettsége immobilizációs technikával fokozható. A rendelkezésünkre
álló, korábban már faj szinten identifikált 34 baktériumtörzsből hat esetében detektáltunk 50%
feletti lebontó képességet (négynél három párhuzamos mérés, két törzsnél pedig egy beállítás
eredményeként). A bontási aktivitást kevert tenyészetekben is teszteltük, a legjobb
hatásfokkal bíró törzspárt polivinil-alkohol alapú mátrixban immobilizáltuk. Az így bezárt
sejtekkel oszloptöltetet készítettünk és átfolyó rendszerben vizsgáltuk az atrazin
degradációját. A továbbiakban a töltet fejlesztése, valamint a keletkező bomlástermékek
vizsgálata javasolt.
A kutatás a Baross Gábor Program (HALEDC09, REG-KM-09-2-2009-0066) pályázat
támogatásával készült.
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AKTINOMICÉTA TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM TERMELŐ
KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Testing of antibiotic-producting ability of Actinomycete strains
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Harkai Péter, PhD hallgató, MKK KTI, Környezetvédelmi és
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Egyes gombafajok (pl. Aspergillus spp., Fusarium spp.) által másodlagos
anyagcseretermékként termelt mikotoxinok okozta megbetegedések napjainkban is sok
gondot okoznak. A gabonaféléken betakarítás előtt és után is termelődhetnek, majd
élelmiszeripari termékekkel – tekintettel arra, hogy a fizikai és kémiai hatásokkal szemben
ellenálló vegyületek - az emberi és állati szervezetbe juthatnak. Ezek a méreganyagok
különféle mérgezési tüneteket okozhatnak, de krónikus megbetegedések hátterében is
megbújhatnak. Több közülük lehet mutagén, karcinogén vagy hormonháztartást zavaró vegyi
anyag (EDC - endocrine disrupting chemicals). Egyes antibiotikumokról ismeretes, hogy
preventíven alkalmazva meggátolják a fuzárium gomba fertőzését. A jelenséget, mely során
egy mikroszervezet akadályoz egy másikat szaporodásban, már több mint 120 éve leírták. Az
azóta eltelt évtizedek alatt több száz antibiotikumot izoláltak. Ezek többségét Streptomyces
(aktinomicéta) fajok termelik. Rendkívül széles spektrumban állítanak elő antibiotikumokat,
antifungiális, antivirális és rák ellenes anyagok forrásaiként is szerepelnek, valamint ipari
enzimforrásként (hidrolázok, transzferázok, észterázok) is jelentősek. Az aktinomicéták
biotechnológiai szempontból talán az egyik legfontosabb prokarióta csoportot képezik,
humán- és állatgyógyászati, illetve nem orvosi célú előállításukra jelentős iparág épült ki.
Ismeretes, hogy az antibiotikumok terápiás célú alkalmazása során gyakran rezisztens
kórokozó törzsek szelektálódnak, valamint az azokat termelő mikroorganizmusok
elveszíthetik antibiotikus aktivitásukat. Ezen tapasztalatok miatt új, aktív törzsek szelektálása,
illetve az általuk termelt antibiotikumok hatásspektrum szerinti választékának szélesítése
jelentős kutatás-fejlesztési feladat.
Munkám célja az volt, hogy a Szent István Egyetem Környezetvédelmi és
Környezetbiztonsági Tanszék aktinomicéta törzsgyűjteményének antibiotikum termelő
képességét vizsgáljam. A preparátumok 30-40 évesek, és mindössze egyetlen példányban
álltak rendelkezésemre. A 400 tételből eddig 110 törzset sikeresen revitalizáltunk. A
klasszikus mikrobiológiai vizsgáltok után kiválogatott törzsek molekuláris biológiai úton
történő meghatározását is elvégeztük: a törzsek szubmerz tenyészetéből DNS izolálás és PCR
után Sänger-féle láncterminációs módszerrel 16S rDNS teljes szekvencia analízist végeztünk.
Az identifikáció után a Streptomyces törzsek antibiotikus (antibakteriális és antifungális)
aktivitását keresztcsíkolásos módszerrel vizsgáltuk. 56 törzsből 29-nél detektáltunk mérhető
gátlási zónákat. Ezek közül 26 törzs esetében az antibiotikum termelést agar diffúziós teszttel
ellenőriztük, ennek eredményeként 10 törzset különítettünk el, amely szubmerz tenyészetben
képes volt antimikrobiális anyag előállítására. Mindkét vizsgálat során 6
tesztmikroorganizmust (3 gomba- és 3 baktériumfajt) alkalmaztunk. Javasolt a gyűjtemény
további tagjainak tenyésztésbe vonása, valamint antibiotikum termelő képességük vizsgálata a
fent ismertetett módszerekkel.
Ez a kutatás az NKTH TECH_08-A3/2-2008-0385 (OM-00234/2008) MYCOSTOP és
a KMOP 1.1.1.-07/1-2008-0002 projekt támogatásával készült.
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FELSZÍNI VIZEK MIKROBIOTÁJÁNAK ANTIBIOTIKUM
ÉRZÉKENYSÉGE
The antibiotic susceptibility of microorganisms isolated from surface waters
Szerző:
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Dr. Hegyi Árpád, tudományos segédmunkatárs, MKK KTI, Halgazdálkodási
Tanszék
A felszíni vizek nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is
hordoznak, jövedelemszerzési és ráfordítási lehetőségeket kínálnak. Nyílt vízfelületük
következtében azonban a direkt és indirekt antropogén hatások nagy mértékben
befolyásolhatják minőségüket, állapotukat.
Ilyen hatást jelenthet a mezőgazdasági termelésben, így a halgazdálkodásban is, egyre
nagyobb mértékűvé váló antibiotikum használat, melynek káros következményei közül az
egyik legjelentősebb, az egyre növekvő antibiotikum rezisztencia kialakulása a természetes
mikroba-populációkban. A folyamat elsősorban a patogén baktériumokkal szembeni hatékony
védekezést nehezíti.
Ezek alapján kutatásunk céljául tűztük ki a halgazdálkodásba vont felszíni vizek
mikrobiológiai állapotának felmérését. A reprezentativitás miatt olyan halastavi gazdaságokat
választottunk, amelyek eltérő takarmányozási módszerrel és intenzitással jellemezhetőek, így
a vizsgálatokat egy természetes vízfolyáson, három halastavon (hagyományos abrakos
takarmányozás, intenzív, teljes értékű tápos takarmányozás, tisztított szennyvízbevezetés) és
két horgásztavon (mérsékelt és intenzív mennyiségű etetőanyag kijuttatás) végeztük el. A
területeken mértük az általános vízkémiai és fizikai paramétereket, illetve a mikrobiológiai
analízis céljából mintavételezés is történt. A vízmintákon az alábbi vizsgálatokat végeztük
• Összes élősejt szám, illetve az általános tápközegben végzett tenyésztést követően a
mintát jellemző telepek izolálása, telepmorfológiai leírások, majd 16S rDNS alapú
molekuláris genetikai identifikáció.
• Opportunista patogén mikroszervezetek detektálása (P. aeruginosa, Acinetobacter
fajok kimutatása).
• Antibiotikum rezisztencia vizsgálatok E-teszt módszerrel, 10 hatóanyagra nézve.
Munkánk során 28 baktériumtörzset izoláltunk, melyek molekuláris genetikai módszerrel
történő azonosítás alapján számos nemzetség (így pl. a Pseudomonas, Acinetobacter,
Acidovorax, Chryseobacterium, Bacillus) képviselői. Jellemző tulajdonságaikat, illetve
esetleges hatásaikat a vizek bakteriológiai állapotára és a halgazdálkodás sikerességére
szakirodalmi adatok alapján értékeltük.
Az eredmények alapján az eltérő származási helyről izolált P. aeruginosa és Acinetobacter
törzsek eltérő mértékben érzékenyek a vizsgált antibiotikumokra, illetve többszörösen
rezisztens törzseket is azonosítottunk. Megállapítható, hogy a tisztított szennyvíz bevezetése
negatív irányban befolyásolja a vízminőséget és növelheti a humán patogén mikroszervezetek
kimutathatóságát.
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Napjainkban egyes fakultatív patogén kórokozók mind nagyobb közegészségügyi
problémát jelentenek, mivel nem csupán klinikai körülmények között, hanem a környezetben
is általánosan elterjedtek. Humán egészségügyi vonatkozásban jelentőségüket fokozza az
antibiotikum rezisztencia kialakulása és terjedése, mely esetükben multirezisztenciához
vezethet. Számos opportunista kórokozó ugyanakkor szénhidrogénbontásra képes, a
kármentesítés alatt álló területeken könnyen felszaporodhat, így szénhidrogénekkel
szennyezett kárhelyeken lokális közegészségügyi problémát jelenthet.
Munkánk során figyelmünket az Acinetobacter nemzetség tagjainak részletes
vizsgálatára fordítottuk, mivel az utóbbi években mind gyakrabban számolnak be a
multirezisztencia fokozódásáról klinikai környezetben izolált képviselőik között. A
környezetvédelem számára ugyanakkor széleskörű szénhidrogén bontó képességük is ismert.
Célunk elsősorban egy környezeti eredetű izolátumokat tartalmazó törzsgyűjtemény
létrehozása és bővítése volt, melyet szénhidrogénnel szennyezett felszín alatti vízminták
feldolgozásával, majd a mintákból nyert tiszta tenyészetek hagyományos mikrobiológiai és
molekuláris genetikai (16S rDNS) alapokon nyugvó fajazonosításával értünk el.
A környezeti eredetű törzsek antibiotikum rezisztenciájáról a szakirodalomban igen
kevés információt találtunk, így további célunk volt a szénhidrogénnel szennyezett
területekről származó Acinetobacter izolátumok antibiotikum rezisztencia profiljának
megállapítása kvantitatív E-teszt módszerrel.
Munkánk során igazolni kívántuk a biodegradációs képességekre vonatkozó
szakirodalmi adatokat, így célkitűzéseink között szerepelt az izolátumok szénhidrogénbontási vizsgálatainak elvégezése gravimetriás módszerrel, illetve az alifás és aromás
szénhidrogének bontását meghatározó egyes génszakaszok kimutatásával.
Kísérleteink során 17 kárhelyről származó, 82, szénhidrogénnel szennyezett
környezeti minta vizsgálata alapján, egy többlépcsős izolálási módszeregyüttes kialakításával
és alkalmazásával sikeresen gyarapítottuk törzsgyűjteményünket a vizsgálni kívánt nemzetség
képviselőivel, így összesen 16, környezeti eredetű Acinetobacter (elsősorban A.
calcoaceticus) faj állt rendelkezésünkre a további vizsgálati irányok végrehajtásához.
Munkánk eredményeképpen megállapítottuk, hogy a környezeti eredetű izolátumoknál –
klinikai társaikhoz hasonlóan – többszörös antibiotikum rezisztencia (multirezisztencia)
detektálható, valamint több esetben a rezisztencia fokozódására utaló jelek tapasztalhatóak,
melyek potenciális környezetegészségügyi veszélyt jelezhetnek. Az esetenként kiváló
szénhidrogén-bontási és jó adaptációs képességekkel jellemezhető Acinetobacter fajok a
szénhidrogénnel szennyezett környezetben megjelenhetnek, patogén jellegük és antibiotikum
rezisztenciájuk révén pedig veszélyeztethetik az emberi egészséget.
A TDK munka GOP-1.1.1.-09/1-2010-0224 pályázat támogatásával készült.
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A zearalenon (ZEA) hazai viszonyok között az egyik legjelentősebb mikotoxin,
amelyet a Fusarium nemzetség fajai másodlagos anyagcseretermékként termelnek. Erős
ösztrogénhatásának köszönhetően szaporodásbiológiai és ivarzási problémákat okoz.
Kiemelten fontos a mikotoxinok, esetünkben a ZEA vizsgálatára alkalmas monitoring
rendszer kialakítása, illetve annak kiküszöbölésére alkalmas módszerek kidolgozása. A
mikotoxinok detoxifikálásának egyik perspektivikus ágát képezik a biotranszformációs
módszerek, amelyek során mikroszervezetek vagy enzimek segítségével történik a toxin
lebontása. A biotranszformációs módszerek biológiai hatáselemzése növekvő jelentőséggel
bír, amióta az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2010-es közleményében
felhívta a figyelmet arra, hogy a takarmányok mikotoxin-szennyezettségének csökkentésére
irányuló eljárások során nemcsak a mikotoxinok, hanem az eljárás során esetlegesen
keletkező metabolitok, bomlási termékek biológiai hatását is vizsgálni kell.
A ZEA biodegradációján alapuló vizsgálataink célja olyan mikroorganizmusok
kiválasztása volt, amelyek nagy hatásfokkal képesek a ZEA bontására káros biológiai hatást
mutató termékek nélkül. Munkánk során egy biolumineszcencián alapuló bioriporter rendszert
adaptáltunk ZEA bontási kísérletekhez. A biológiai hatás vizsgálatára a Saccharomyces
cerevisiae BLYES törzset alkalmaztuk, amely megváltoztatott génszerkezetéből adódóan
biolumineszcencia intenzitást mutat hormonhatású anyag észlelése esetén. Ezt kiegészítve a
citotoxicitás mérésére konstitutív kontrollként használtuk fel ugyanezen módosított élesztőfaj
BLYR törzsét, amely toxicitást tapasztalva fénykibocsátás gátlást mutat. A biodegradáció
teljes folyamata alatt biológiai hatáselemzéssel követtük nyomon a mintákban bekövetkező
hormon- és citotoxikus hatás változását, illetve a biodegradációs eljárás végén
eredményeinket kémiai analitikai (HPLC) és immunanalitikai (ELISA) tesztekkel is
igazoltuk.
Az alkalmazott komplex értékelési rendszerrel sikerült kiválasztanunk a
legmegfelelőbb mikroszervezeteket, amelyek maradék ösztrogén és citotoxikus hatás nélkül
képesek a ZEA bontására. A legígéretesebb törzsek a Rhodococcus és a Streptomyces
nemzetséghez tartoztak. Mindezek mellett vizsgálataink rávilágítottak, hogy nagyarányú
toxinbontás mellett is tapasztalható maradék hormonhatás, amely hangsúlyozza az ilyen és
ehhez hasonló biotesztek fontosságát a biodegradációs eljárások során.
Következtetésként megállapítható, hogy a kialakított komplex vizsgálati rendszerrel
megbízhatóan kiválaszthatóak a legkiemelkedőbb bontási potenciált mutató biztonságos
törzsek, akár több száz mikrobából álló törzsgyűjtemény esetén. Ezen felül új lehetőséget nyit
a metabolizmuskutatás területén, hiszen egy kialakított mutagenezis könyvtár screenelése
könnyedén kivitelezhető a biodegradációs eljáráshoz adaptált élesztő alapú rendszerrel.
Köszönetnyílvánítás
Ezt a munkát az Baross Gábor Program-2009. (REG_KM_KFI_09) támogatta. A szerzők köszönetüket fejezik ki
J. Sanseverinonak és G. Saylernek a BLYES és BLYR tesztszervezetekért (The University of Tennessee,
Knoxwille, Tennessee).
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Zn sorption of soil as influenced by crude glicerol application
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Az EU által támogatott környezetbarát technológiák közé tartozik a biodízelgyártás. A
növényi olaj (repce, napraforgó, sütőolaj) lúgkatalizált átészterezésével állítják elő, melynek
során a zsírsavak metil észtere, a biodízel képződik. Az üzemanyag gyártási technológiája
során közel 10% szennyezett glicerin képződik. A mellékterméket különböző tisztítási és
átalakítási technológiák után számtalan módon hasznosítják. Mezőgazdasági felhasználását
illetően alkalmazzák komposztokban, hígtrágyához keverve, takarmányként való
felhasználására is vannak próbálkozások, azonban talajba történő közvetlen keverését ez idáig
kevesen vizsgálták. Felhasználását megnehezíti, hogy a glicerin mellett tartalmazhat jelentős
mennyiségben kálium-hidroxidot (KOH), ami jelentős pH változást okozhat a talajban. A
talajok kémhatása viszont jelentősen befolyásolja talajban található nehézfémek viselkedését.
A legtöbb nehézfém mobilitásának növekedését eredményezi a talaj pH-jának csökkenése.
Munkám célja volt megvizsgálni, hogy a glicerin melléktermék talajba keverése
hogyan befolyásolja egy esszenciális mikroelem, a cink (Zn) szorpciós képességét.
Magyarországi talajokon gyakran okoz a cinkhiány problémát, viszont nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a Zn környezetvédelmi vonatkozását sem, vagyis hogy a talajban lévő zink
hogyan mobilizálódik a vizsgált anyag hatására.
Ezért Zn adszorpciós és forróvízes extrakciós (HWP) vizsgálatokat végeztünk glicerin
melléktermékkel (1%) kezelt talajokon. A folyamat leírására Langmuir izotermát illetve
elsőrendű kinetikai egyenletet alkalmaztunk, melyeknek paramétereiből következtetéseket
vontunk le a cink adszorpciós és deszorpciós viselkedésével kapcsolatban. Megvizsgáltuk
továbbá a talajok pH változását a szorpciós folyamatok során.
Vizsgálatainkat Putnokról származó gyengén savanyú talajjal végeztük. A kísérlet
során 4 hétig tartó talajinkubációt végeztünk glicerinnel illetve ismert mennyiségű cinkkel. A
kezelések (3 ismétlésben) a következők voltak: (I) 1%-os glicerin melléktermékkel kezelt, (II)
1%-os glicerin melléktermék + Zn terhelés (500mgZn/kg), (III) kontroll (glicerin 0, Zn 0),
(IV) Zn terhelés (500mgZn/kg).
A vizsgálatból levonható következtetés: A melléktermékkel kezelt talajok kevesebb
cinket kötnek meg lehetővé téve a cink jobb hozzáférhetőségét a növények számára.
Mindeközben a talaj cinkre vonatkoztatott tompítóképessége, pufferkapacitása nem változik
jelentősen. A glicerin, mint deszorpciós folyamatokat módosító tényező a vizsgálatban úgy
jelentkezik, hogy azok a talajok, amelyek glicerinnel voltak kezelve lassabban, idővel
elhúzódva adják le a megkötött cinket. A vizsgált anyag pozitív hatással van a talaj pH –jára,
oly módon, hogy cinkkel kezelt talajon, melléktermék jelenlétében a talaj kémhatása kevésbé
savanyú, mint melléktermék nélkül.
Kutató munkánkat a TECH-09-A4-2009-0133, BDREVAM2 „Fenntartható biodízel
technológia és hozzáadott értékű melléktermékek” című pályázat keretén belül végeztük.
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TALAJBÓL FELSZABADULÓ CO2 KINETIKAI VIZSGÁLATA
Kinetic examination of CO2 emission from soil
Szerző:

Wilk Tímea, MKK, Környezetmérnök BSc. IV.

Témavezető: Kovács Attila, PhD hallgató, MKK, Környezettudományi Intézet, Talajtani és
Agrokémiai Tanszék
A biodízel gyártás legnagyobb mennyiségben keletkező mellékterméke az
átészterezéskor keletkező glicerin. Ez a glicerin szennyezésként tartalmazza a növényi
tápanyagokat, a magból származó nem zsiradék szerves anyagokat (fehérjéket,
szénhidrátokat), és az átészterezés során alkalmazott metilalkoholt és a folyamat katalizátorát
a kálium-hidroxidot.
A glicerin hagyományos felhasználója a kozmetikai ipar. A keletkező glicerin ilyen
irányú felhasználását nem csupán a költséges tisztítási eljárás akadályozza, hanem a keletkező
glicerin mennyisége is jelentősen meghaladja az ilyen irányú igényeket. Ezért fontos
megvizsgálni mindazokat a lehetőségeket, amelyekben ez a melléktermék mind gazdaságilag,
mind ökológiailag hasznos lehet. A lehetséges felhasználási módok (takarmányadalék,
biogáz-gyártás, növényi tápanyag-gazdálkodás stb.) közül a SzIE MKK Környezettudományi
Intézetében a növényi tápanyag-gazdálkodásban való felhasználhatóságát vizsgálják ennek az
ipari mellékterméknek. Ehhez a kutatáshoz kapcsolódtam én diákkörösként.
A kutatás eddigi eredményeképpen kiderült, hogy a talajba kerülő glicerintartalmú
melléktermék, miközben hosszú távon kedvező hatást fejt ki a talaj felvehető
tápanyagkészletére, a szervesanyag-készletére és a mikrobiális aktivitásra, rövid távon
kedvezőtlen jelenségeket is okoz. Ez a csírázás gátló hatás, a talaj felvehető
nitrogénkészletének átmeneti megkötése. Ezek a változások a talaj mikrobiális aktivitásának
megfigyelésével nyomon követhetők. A talaj mikrobiális aktivitásának jellemzésére gyakran a
mikroszervezetek által végzett lebontó folyamatok során keletkező széndioxid mennyiség
vizsgálatát alkalmazzák. A talajban lejátszódó folyamatok a mikroszervezetek számára
kedvező körülmények kialakulása, illetve azok átalakulása során rendkívül felgyorsulhatnak.
Ezek nyomon-követésére célszerű a széndioxid-termelődés folyamatos mérésének lehetőségét
megteremteni. Ehhez új, számítógépes adatgyüjtéssel összekapcsolt folyamatos mérőműszer
kifejlesztésén dolgoznak a SzIE MKK Környezettudományi Intézetében. Én a berendezés
tesztelési, kalibrálási munkájába kapcsolódtam be.
A berendezés érzékelői zárt edények kupakján elhelyezett érzékeny nyomásmérő
szenzorok, melyek által mért értékek közvetlenül a számítógépbe kerülnek adatgyűjtés és
feldolgozás céljából. A mennyiségi kalibráláshoz ismert mennyiségű széndioxid karbonátból
savval való felszabadítását alkalmaztam. A kinetikai vizsgálatokhoz nagy mésztartalmú
talajképző kőzetekből szintén savval való széndioxid felszabadulás ütemét és annak változását
vizsgáltam. Összehasonlítási céllal ezeket a vizsgálatokat a talajvizsgálatok során alkalmazott
Scheibler féle gázbürettás kalciméterrel is elvégeztem. Ez utóbbi esetében a rutinvizsgálattól
eltérően a széndioxid mennyiség időbeli változását vizsgáltam gázbüretta folyadékszintjének
folyamatos megfigyelésével.
Megállapítottam, hogy mindkét berendezés csak a rövid ideig tartó folyamatok
vizsgálatára alkalmas, de hosszú távú - napokig tartó - folyamatok követésére, - még a nem
kellően hermetikus zárásuk miatt, - nem alkalmasak. Méréseim eredményeképpen megindult
a berendezés tökéletesítése.
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SZAPORÍTÁSI MÓD ÉS ÖNTÖZÉS HATÁSA A VÖRÖSHAGYMÁRA
Effect of propagation method and irrigation of Onion (Allium cepa L.)
Szerző:

Csordás Márton, MKK, Kertészmérnök IV.

Témavezető:

Dr. Ombódi Attila, egyetemi docens, MKK Kertészeti Technológiai Intézet

Napjainkban egyre inkább törekednek az intenzív zöldségtermesztési technológiák
alkalmazására, mivel a népesség számának növekedésével, többek között a növénytermesztés
területét is próbálják minimalizálni úgy, hogy közben a termés mennyisége növekedjen. Ezt, a
csökkenő területen, csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha az egységnyi területre eső
termést növeljük. Ehhez az egyik alapkövetelmény az öntözés és a termesztéstechnológiához
igazodó szaporítási mód. Ez a két paraméter az alapfeltételei közé tartozik az intenzív
szabadföldi zöldségtermesztésnek. Az öntözés szükségszerűsége megcáfolhatatlan hazánk
klimatikus viszonyai mellett, tehát indokolt az alkalmazása, még egy ilyen, nem kimondottan
vízigényes növénynél is, mint a vöröshagyma. Éppen ezért választottam dolgozatom céljául a
szaporítási mód és az öntözés hatását vöröshagymára.
Tanulmányom elérése érdekében két szabadföldi kísérletet végeztem el a Gödöllői
Agrárközpont Közhasznú Non- profit kft. Kertészeti Tanüzemében (GAK Kft.). A
kísérleteket 2010 és 2011-ben végeztem. Mindkét kísérletben két szaporítási móddal, két
vöröshagyma fajtát vizsgáltam, öntözött és öntözetlen körülmények között, ilyen módon 2X2
kezelés volt, amit figyelembe vettem: az öntözés és a szaporítás módja. A vetett fajta a
Mundo, a duggatott pedig a Centurion volt, 40-50 tő/m2 tősűrűséggel, ikersorokba rendezve.
Mind a 4 kezelést 4 ismétlésben állítottuk be. Egy ismétlés 0,75 cm széles és 27 m hosszú
volt, azaz 20,25 m2 területű, és mivel 16 ikersor volt összesen, így a kísérlet összterülete 324
m2 volt. A kísérletek során mértük a talaj nedvességtartalmát és a lombfelszín hőmérsékletet.
Ősszel, a betakarítás után osztályoztuk a hagymákat, piacképes (40 mm feletti), nem
piacképes (40 mm alatti) és a 2010-es vetett hagyma esetében a zöldszáras kategóriákba. Ezt
követően a piacképes hagymák közül ismétlésenként 2X1 kg mintát eljuttatunk a KÉKI-nek
és az OÉTI-nek, beltartalmi vizsgálatra. A beltartalmi vizsgálatot, idő hiányában, csak a 2010es kísérletre tekintve vizsgáltuk.
A vizsgálatok eredményeit feldolgoztuk és kiértékeltük. Az öntözési kezelések
szignifikáns hatással voltak a termésmennyiségre, még a kiemelkedő csapadékmennyiségű
2010-es évben is, hiszen a termésátlag 33%-kal nagyobb lett az öntözetlen kontrollhoz képest.
Az idei, 2011-es évben pedig 60,05%-kal növelte az átlagtömeget, ami azt jelenti, hogy több
mint 1,5-szeresére növelte a produktumot. A szaporítás módja és az öntözés között azonban
már nem volt kimutatható különbség, szignifikáns differencia. A beltartalmi értékek esetében
sem volt minden értékre szignifikáns hatással az öntözés, bár számottevően nem rontotta a
tulajdonságokat, de az öntözetlen állományokban nagyobb hamu- és polifenol-tartalom
alakult ki.
Az adatokat kiértékelve, arra a megállapításra jutottam, hogy az öntözés
mindenképpen szignifikánsan növelte a hagymafej átlagtömegeket, ezáltal a termésátlagot is.
A szaporítás módjáról elmondható, hogy a duggatott hagyma csekélyebb mértékben növelte
az átlagtömeget, egységnyi öntözés hatására, mint a vetett hagyma, ám e különbség nem
mutatott szignifikáns eltérést. Az egyértelműen kirajzolódott, hogy a beltartalmi mutatók
esetében, a dughagymás állomány jobb eredményeket produkált, mind öntözött, mind
öntözetlen körülmények között. Összességében elmondható, hogy az öntözés mindenképpen
szükségszerű hazai körülmények között, a szaporítás módja pedig a termesztési célnak
megfelelően választandó meg.
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ÖKOLÓGIAI ÉS KONVENCIONÁLIS TERMESZTÉSŰ PARADICSOM
EGYES BELTARTALMI ÖSSZETEVŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA
Comparative examination of tomatoes’ content which stem from organic and
conventional plant
Szerző:
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Témavezetők: Csúrné Dr. Varga Adrienne, egyetemi adjunktus, MKK, KTI, Agrárkörnyezetgazdálkodási Tanszék
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Táplálkozástudományi Intézet
Az ökológiai termesztésű zöldségek, gyümölcsök a vegyszermentesség mellett
ízükben, zamatukban, egyes beltartalmi összetevőikben sokszor kedvezőbbek, mint a
konvencionális termékek. Nagy számú nemzetközi összehasonlító vizsgálat igazolja az eltérő
gazdálkodási módból származó termékek minőségi különbségeit. Dolgozatomban a
rendelkezésre álló irodalmak alapján foglalkoztam az egyes növények beltartalmi értékeit
összehasonlító vizsgálatok összesítésével. A beltartalmi vizsgálatokhoz az öko
paradicsomokat a SZIE babatvölgyi Biokertészeti Tanüzeméből, a konvencionális
paradicsomokat a SZIE Kertészeti Technológiai Tanszékének kísérleti telepéről vettem,
amelyek vizsgálatát az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben (OÉTI)
végeztem.
Vizsgálataimban arra kerestem a választ, van-e különbség az ökológiai és
konvencionális termelésű paradicsom egyes értékes összetevői között (likopin, polifenol,
szénhidrát, savtartalom, C-vitamin). Megalapozott-e az irodalmi feltevés, hogy az öko
paradicsomok gazdagabbak fitovegyületekben és néhány értékes összetevőben? Az
eredmények alapján ebben a kísérletben a konvencionális termesztésű paradicsomban
nagyobb likopin-tartalmat lehetett kimutatni, amelynek valószínű oka, hogy a vizsgált
paradicsom fajták magas likopin tartalomra nemesített, konvencionális termesztésben
használatos fajták. A polifenol mennyisége az ökológiai termesztésű paradicsomokban
szignifikánsan nagyobb volt. A szénhidrát és a cukorösszetétel a konvencionális
paradicsomban mutatott kedvezőbb értéket, ez a paradicsomok mintavételkor tapasztalt eltérő
érettségi állapotával is magyarázható. Fontosnak tartom folytatni a vizsgálatokat, hogy
megalapozottabb hazai képet kaphassunk az öko- és konvencionális termesztésű termékek
beltartalmi értékeiről.
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SZABADFÖLDI TÁMRENDSZERES PARADICSOM ÁLLOMÁNY
LEVÉLFELÜLET INDEXÉNEK, FÉNYVISZONYAINAK, ÉS
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Examination of canopy structure, light conditions and stomatal conductance in
open field tomato with high wire system
Szerző:

Kalácska Barnabás MKK, A.M.

Témavezető: Dr. Pék Zoltán, MKK, Kertészeti Technológia Intézet
Dolgozatomban az egyik legszebb bogyós gyümölcsű zöldség, a paradicsom
szabadföldi támrendszeres termesztésű állományban bekövetkező fényviszonyokat vizsgáltam
a gödöllői GAK KHT kísérleti telepén, 2008 nyarán. Méréseim célja az összefüggések
keresése volt egy olyan növény termesztése során, amely Magyarországon jelentős. A
megfelelő mennyiségű termés előállításához, biztosítottuk az intenzív termesztést jellemző
körülményeket, a támrendszert, a folyamatos tápoldatozást, és fitotechnikai munkákat,
valamint a növényvédelmet.
A mérések során adatokat gyűjtöttem a támrendszerben szereplő fényviszonyokról, és
az állomány fényhasznosításáról. A méréseket a termesztés kezdetétől közel a végéig
végeztem. Megfigyeltem miként indul meg a növekedés, és a fürtszintek kialakulása az
asztali, és a cseresznye típusú paradicsom fajtatípusok esetén. Megfigyeltem és rögzítettem a
két csoport fürtszintjeinek fejlődését, és azok fényviszonyainak változását. Kimutattam a két
csoport fejlődésbeli eltéréseit, és arra a következtetésre jutottam, hogy a két csoport között
fejlődési erélyben szignifikáns különbségek vannak az érés megkezdése után, holott annak
kezdetéig fejlődésüknek üteme, és intenzitása csaknem azonos volt.
A regresszió analízis, az egymás után kialakuló fürtszintek és a LAI között szoros
(R2=0,73) összefüggés mutatott, tehát a fürtszintek számával előre haladva csökken a mért
LAI értéke is, mivel negatív arányosság áll fenn közöttük (y=0,0885x2-1,354x+6,3578).
Vizsgáltam a levélfelület index és a fotoszintetikusan aktív sugárzás arányait az
állományon belül, és megállapítottam, hogy a kettő között szintén fordított arányosság van,
melyet egy hatvány függvénnyel (y=623,98x-0,5947) sikerült legszorosabban (R2=0,48)
jellemezni.
A sztómakonduktancia fürtszintenként emelkedő tendenciát mutat, az asztali és
cseresznye paradicsomok között szignifikáns eltérés viszont nem volt kimutatható. A PAR és
a sztómakonduktancia között, kimutatható legszorosabb összefüggés (R2=0,18) egy
harmadfokú függvénnyel (y=-5×10-08x3-0,0002x2+0,555x+221,27) jellemezhető de az
összefüggés erőssége, inkább azt valószínűsíti, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy tekintettel
a sztómakonduktancia jelenség összetettségére, a mért adatok alapján messzemenő
következtetéseket vonjunk le.
További mérésekből számított LAI, illetve PAR adatokkal viszont valószínűleg
lehetővé válik a szabadföldi támrendszeres paradicsom lombozatának belső fényviszonyait
leíró modell megalkotása.
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A KÁLIUM MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSAI ŐSZI BÚZÁRA (TRITICUM
AESTIVUM) SZÁNTÓFÖLDI KÍSÉRLETBEN
The effects of potassium fertilization in winter wheat (Triticum aestivum) field
trial
Szerző:
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Témavezető:

Dr. Füleky György, egyetemi tanár, MKK, Környezettudományi
Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék

Az őszi a búza a világon a második legnagyobb mennyiségben termelt gabonaféle,
ezért rendkívül fontos vizsgálni e növény tápanyagfelvételét és termésének alakulását
műtrágyázás hatására.
A kísérletet a Nemzetkőzi Kálium Intézet (International Potash Institute)
megbízásából folytattam. A kísérletet a Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézetének
szárítópusztai tanüzemében rozsdabarna erdőtalajon végeztem. A kísérletben 9 kezelést
(abszolút kontroll, 2 nitrogén szint 75%-os és 100%-os, illetve szintenként 4-4 kálium adag
0%, 50%, 100%, 150%) 8 ismétlésben alkalmaztam kettéosztott parcellákon, melyeknél csak
a parcella egyik felére juttattam ki káliumot. Ezen belül a 4-4 ismétlésben burgonya és
kukorica elővetemény hatását is vizsgáltam az őszi búzára. A kísérlet adatait két- illetve
háromtényezős varianciaanalízissel dolgoztam fel.
Munkámban az alábbi kérdésekre kerestem a választ:
1. Hogyan befolyásolják a kezelések és az elővetemények az őszi búza fejlettségét?
2. Hogyan befolyásolják a kezelések és az elővetemények az őszi búza nitrogén-,
foszfor, kálium-, magnézium és kalciumfelvételét öt nóduszos állapotban?
3. Hogyan befolyásolják a kezelések és az előveteménynek az őszi búza
szemtermésének mennyiségét?
Eredményeim:
1. Az őszi búza fejlettségét szignifikánsan befolyásolja az elővetemény, még pedig a
burgonya bizonyult jobb előveteménynek.
2. Az őszi búza nitrogénből és káliumból szignifikánsan többet vett fel azon
részparcellákban, ahol volt káliumtrágyázás.
3. Magnézium és kalcium felvételt nem befolyásolta sem a káliumtrágyázás sem az
elővetemény, kivéve a legmagasabb kálium adagoknál, ahol a kalcium és kálium
antagonizmusa volt megfigyelhető.
4. A búza szemtermését befolyásolta az elővetemény és a káliumtrágyázás is. Ahol
káliumtrágyázást végeztem ott szignifikánsan nagyobb volt a szemtermés átlaga.
Illetve burgonya után szignifikánsan többet termett a búza, mint kukorica után.
5. Az abszolút kontrollhoz képest a trágyázott parcellákban, a magnézium kivételével
összes vizsgált paraméter szignifikánsan magasabb volt.
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TALAJTAKARÁS ÉS A TAKARÓFÓLIA SZÍNÉNEK HATÁSA A
FEJES SALÁTÁRA
The effect of using mulch and the colour of plastich mulch on lettuce
Szerző:

Nagy Éva, MKK, Kertészmérnök IV.

Témavezető: Dr. Ombódi Attila, egyetemi docens, MKK Kertészeti Technológiai Intézet
A hazai friss piaci célú zöldségtermesztésben egyre nagyobb a szerepe az intenzív
technológiai elemek használatának. Ezen technológiai elemek közül a talajtakarás az, amely a
legtöbb környezeti tényezőt befolyásolja, hatása van a talaj és részben a levegő
hőmérsékletére, a talaj nedvességtartalmára, a visszavert fény mennyiségére és annak
összetételére. Ezért is tekintik többen az intenzív szabadföldi termesztés technológia
alapkövének. A talajtakarás hatása erősen klímafüggő, ezért gyakorlati alkalmazásában nagy
szerepet játszanak az adott régióban végzett kutatások. Világszinten a saláta talajtakarásos
termesztése már egyáltalán nem számít ismeretlen technológiának, de tudomásunk szerint
hazánkban még nem végeztek ez irányú kísérleteket. Ezért választottam dolgozatom
célkitűzéséül a talajtakarás fejes saláta szabadföldi termesztésére gyakorolt hatását
magyarországi körülmények között. A cél elérése érdekében három szabadföldi kísérletet
végeztem el a Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Non- profit kft. Kertészeti Tanüzemében.
Mindhárom kísérletben ugyanazt a fejes saláta hibridet a Jolito-t használtam, 30 x 30 cm-es
térállásban. A takaratlan kontroll mellett kezelésenként különböző reflektivitású talajtakaró
anyagokat alkalmaztam. A tavaszi kísérletben, alumínium fóliát, fehér polipropilén (PP)
agroszövetet és fekete PP talajtakaró fátyolfóliát; nyáron feketén fehér polietilént (PE), ezüst
PE-t, fekete PE-t és fekete PP fátyolfóliát; míg ősszel feketén fehér polietilént (PE),
alumínium fóliát, fekete PE-t és fekete PP fátyolfóliát alkalmaztunk. Minden kezelést négy
ismétlésben állítottunk be. A kísérletek során termorekorderekkel rögzítettük a talaj- és a
léghőmérsékletet, mértük a lombfelszín hőmérsékletet, a talaj nedvességtartalmát és a levelek
SPAD értékét. Az egy menetes betakarítást követően vizsgáltuk a saláták bruttó és tisztítás
utáni nettó fejtömegét, a tisztítási veszteséget és a szárazanyag-tartalmat.
A kezelések szignifikáns hatással voltak a talajhőmérsékletre. A reflektív fóliák
némelyike (alumínium, fehér/feket PE) 0,5-1°C al csökkentette a talaj hőmérsékletét. A fekete
PE fólia növelte a talajhőmérsékletet a nyári kísérletben 2,5 °C kal a takaratlan kontrolhoz
képest. Mindhárom kísérletben a léghőmérséklet kisebb mértékben változott, mint a
talajhőmérséklet a kezelések függvényében, szignifikáns mértékű különbségek nem alakultak
ki. Lombfelszínhőmérséklet, a talajnedvesség és a SPAD értékek esetében sem alakultak ki
lényegi különbségek a kezelések között. A tavaszi kísérletben a fehér PP és az alumínium
fólia szignifikánsan kisebb bruttó fejtömegeket eredményezett, míg a nyári és az őszi
kísérletekben nem voltak lényegi különbségek a kezelések között. Mindhárom kísérletben a
takarófólia használata jelentősen lecsökkentette a tisztítási veszteségeket, így a takaratlan
állományok nettó fejtömege szignifikánsan kisebb, mint a többi kezelésé.
Az adatok értékelése után megállapítottam, hogy az egyes kísérleteken belül a
talajhőmérséklet és a bruttó fejtömegek alakulása között nem volt egyértelmű összefüggés. A
három kísérletet együtt vizsgálva egyértelmű, hogy a magasabb talajhőmérséklet értékek,
nagyobb fejtömeget eredményeztek. A kísérletek alatti csapadékmennyiség és a tisztítási
veszteség alakulása között nem találtam összefüggést, viszont az egyértelműen
megmutatkozott, hogy a termesztési időszaktól függetlenül a takaratlan kontroll tisztítási
vesztesége szignifikánsan nagyobb volt a takart kezelésekénél. Ennek a hatásnak volt
köszönhető, hogy a takarófóliák alkalmazása nagyobb piacképes fejtömeget eredményezett,
de a fólia színe és típusa nem volt lényegi hatással e paraméter alakulására.
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VÍZI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK IN SITU VIZSGÁLATA, A SZÉNDIOXID FLUXUSOK IDŐBELI DINAMIKÁJÁRA FÓKUSZÁLVA
In situ study of aquatic plant associations, with special consideration of the
temporal dynamics of CO2 fluxes
Szerző:
Témavezető:

Valkó Dániel, MKK, Mezőgazdasági mérnök
Dr. Czóbel Szilárd, egyetemi adjunktus, MKK, KTI, Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszék

A hazai és a nemzetközi kutatásokban is egyre nagyobb figyelmet kapnak a gyors
dinamikájú életközösségek. Ilyen típusú életstratégiát képvisel a vízi ökoszisztémákban
jellemző úszó- és lebegő vízi növényzet. Ezek a hazánkban is elterjedt növénytársulások akár
jelentős térszíneken is meghatározhatják a vegetáció jellegét. Meglepő módon az ilyen
asszociációk állományszintű CO2 megkötő képességéről kevés ismerettel rendelkezünk. A
hazai és nemzetközi szakirodalomban kevés adat található a vízi növények CO2-fluxusáról,
döntően metodikai okok miatt. A publikációk többsége egyedszintű, vagy ökoszisztéma
léptékű adatokat tartalmaz, de a jellemzően mozaikos vegetáció állományszintű méréseire
csak kevés adat áll rendelkezésre. Tudomásom szerint vízi növényzet egy egész vegetációs
időszakot felölelő állományszintű, kamrás vizsgálatát eddig még sehol nem végeztek, ezért
eredményeim novum jellegűnek tekinthetők.
Kutatásom célja az egyre csökkenő számban megtalálható Salvinio-Spirodeletum,
Trapetum natantis és a Nymphaeetum albo-luteae növénytársulások védett fajok dominálta
állományainak CO2 fluxus vizsgálata. A kétheti/havi gyakoriságú mérésekkel párhuzamos
rögzítettem a vizsgált állományok cönológiai adatait, a mikrometeorológiai paramétereket,
valamint a társulások domináns fajainál produkció-becslést és pigment meghatározást is
végeztem.
A méréseket a Tiszafüredi-holtágban végeztem 2009. májustól novemberig. Az
állományszintű CO2-fluxus mérésekhez (NEE) speciális úszó kamrát és infravörös
gázanalizátort használtam. A kamra által fedett részek növényfajainak százalékos borítását
becsültem, míg a meteorológiai adatok gyűjtéséhez kézi ceptométert (PAR), szélsebesség-,
lég- és vízhőmérséklet-mérőt használtam. A terepen begyűjtött mintákból értékeltem ki a
biomassza és pigment adatokat (klorofill-a, klorofill-b, xantofill, karotinoidok) a rucaörömre,
a fehér tündérrózsára és a sulyomra.
Mindhárom vizsgált típusnál CO2 megkötést mértem az összes mérési időszakban,
melyek közül a júniusi mérések szignifikánsan nagyobb szénmegkötést mutattak. Az
állományszintű CO2-fluxusok és a vizsgált abiotikus tényezők (PAR, lég- és vízhőmérséklet)
között a tündérrózsa és a sulyom állományaiban szoros korrelációt tapasztaltam, mely a
Trapetum esetén maximális erősségű összefüggést adott az NEE és a vízhőmérséklet között.
A pigment adatoknál felületegységre vonatkoztatva kisebb fajszintű eltéréseket tapasztaltam,
mint tömegre vetítve, továbbá az utóbbi esetben a rucaöröm értékei jellemzően a
legnagyobbak, míg a tündérrózsáé a legkisebbek voltak, amit a mezofillumok eltérő
szerkezete indokolhat.
A mért fluxus adatok és azok időbeli változása referenciaként is felhasználható a
kutatás novum jellege miatt. Eredményeim pedig alkalmazhatóak ezen növényfajok további hasonló jellegű közösségek esetén összehasonlító - ökológiai és ökofiziológiai vizsgálataihoz,
illetve a vízi növényközösségek lokális és globális szénforgalomban betöltött szerepének
becsléséhez.
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INDUKTOROK HATÁSA ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA
GOMBÁVAL OLTOTT NAPRAFORGÓ NÖVÉNYNÉL
The effect of inductorson sunflower plants inoculated by arbuscular mycorrhiza
Szerző:
Témavezető:

Albert Réka, MKK, Növényorvos Msc. II.
Dudásné Dr. Posta Katalin, egyetemi docens, MKK,
Növényvédelmi Intézet Mikrobiológia és Környezettoxikológia Csoport

A napraforgó fontos élelmiszeripari alapanyag, és termesztésekor igen fontos az
ökológiai növényvédelem biztosítása. A napraforgó kórokozói közül egyik legnagyobb
problémát a napraforgó-peronoszpóra (Plasmopara halstedii) jelenti, melyet hazánkban 1949ben írtak le. 2010-ben azonban megjelent a napraforgó-peronoszpórának egy új rassza,
amelyre a jelenleg forgalomba lévő napraforgó vonalak nem ellenállóak, ezért az új
védekezési lehetőségek iránt egyre nagyobb igény mutatkozik.
Munkám célja volt, hogy két növényi induktor hatását tanulmányozzam arbuszkuláris
mikorrhiza gomba jelenlétekor illetve hiányában.
A mikorrhizának nevezzük a speciális talajgombák és növényi gyökerek között
kialakuló szimbiotikus kapcsolatot, mely a növény tápelemfelvételének a fokozása mellett
segít a stressz hatások (tápelemhiány, szárazság,) kivédésében is. Mindemellett a mikorrhiza
indukált rezisztencia (MIR) hozzájárulhat a növény védekezési mechanizmusának a
fokozódásához. Dolgozatomban két eltérő kémiai felépítésű induktor (polifenol-oxidáz, PPO
és a gvajakol-peroxidáz, POX) mikorrhiza kolonizációra, és növényi polifenol-oxidáz (PPO)
valamint gvajakol-peroxidáz (POX) enzim aktivitásra kifejtett hatását vizsgálom.
Eredményeim segíthetnek majd abban, hogy új, mikorrhiza oltáson alapuló, kombinált
kezelések segítsenek indukált rezisztencia kialakításában, melyek költségtakarékos de
ugyanakkor megfelelő védelmet nyújtsanak a kórokozókkal szemben.
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A PAPRIKA POSTHARVEST GOMBABETEGSÉGEINEK GÁTLÁSA
GYÓGYNÖVÉNYKIVONATOK SEGÍTSÉGÉVEL
Application of herbal extracts for controlling post harvest diseases in pepper
(Capsicum annuum)
Szerző:
Témavezetők:
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Dr. Turóczi György, egyetemi docens, Növényvédelmi Intézet
Paksi András, intézeti mérnök, Kertészeti Technológiai Intézet;
Az ENSZ népesség-előrejelzése szerint a föld lakossága 2050-re eléri a 9,2
milliárdot. Ez sokféle kihívást fog jelenteni, közülük a mezőgazdaságot érintő kérdés az
élelmiszerválság. E probléma megoldására számos terv született, középpontjukban az
élelmiszer előállítás folyamatának intenzifikálása állt, de egyik sem mutatott rá a már
megtermelt javak védelmének fontosságára. Pedig becslések szerint a világon betakarított
kertészeti termékek mennyiségének közel egyharmada semmisül meg a betakarítástól a
fogyasztóig tartó út során. Ez a termésveszteség akár 50%-kal is csökkenthető lenne
megfelelő postharvest technológiák alkalmazásával.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk következtében az utóbbi években számos
növényvédőszer engedélyét vonták vissza. Így a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt
kaphatnak az alternatív, fogyasztó- és környezetbarát technológiák.
A paprika hungarikumaink egyike, sőt világviszonylatban is jelentős zöldségféle. A
világon a friss fogyasztásra szánt paprika termőterülete 1,8 millió hektár körül alakul. Az
összes termelés mintegy 28 millió tonna.
Ezért célunk volt, hogy megvizsgáljuk a Capsicum annuum „Cecei” típusú paprika
postharvest vegyszermentes védelmének lehetőségét illóolajok alkalmazásával, az Alternaria
alternata a Fusarium solani, a Botrytis cinerea és a Penicillium expansum ellen.
Kereskedelmi forgalomban lévő paprikaterméseken tüneteket produkáló kórokozók
beazonosítása révén valamint szakirodalmi áttekintés alapján megállapítottuk, hogy a paprikát
a tárolás során leggyakrabban az előbb felsorolt betegségek károsítják.
Három –az élelmiszeriparban is használt illóolaj – a kakukkfű- (Thymus vulgaris L) a
citrom- (Citrus limon) és a rozmaring- (Rosmarinus officinalis) hatását vizsgáltuk a fent
említett négy gombafaj paprikatermésekről származó izolátumai ellen, in vitro kísérletekben.
Az in vitro kísérlet során paradicsomos táptalajok egyik felére a vizsgált gombákból
kivágott 6 mm átmérőjű korongot helyeztünk, másik felére 50µl tömény illóolajat
pipettáztunk. A kifejlődött telep méretét felvételezve határoztuk meg a gátlás mértékét.
In vitro mind a három illóolaj szignifikánsan gátolta az Alternaria alternata és a
Fusarium solani telepeinek növekedését. A két kórokozó ellen leghatásosabbnak a
kakukkfűolaj bizonyult. A Botrytis cinerea esetében a citromolaj telepátmérőjének nagysága
meghaladta a kontrollét, viszont a rozmaringolaj 100%-os gátló hatást mutatott. A Penicillium
expansum igen agresszívnak mutatkozott, a kakukkfűolaj mégis szignifikánsan gátolta a
telepek átmérőjének növekedését.
Az in vivo kísérletben a jól zárható tárolóedényekben lévő terméseket sebzésen
keresztül fertőztük, majd egy kisméretű petricsészét helyeztünk a paprikák közé. A
petricsészébe szűrőpapír került, melyre az illóolajokat pipettáztuk. Az egyes gombákra nézve
a legnagyobb gátló hatással bíró illóolajok mennyiségét térfogatarányosan számoltuk ki, így
0,5; 1; és 2 ml illóolajjal kezeltük a paprikákat. A méréseket háromnaponta végezzük, a
kísérlet időtartama tizenkét nap. A kontroll és a kezelt terméseken megjelenő betegség
tüneteit mutató telepek nagyságát fogjuk összehasonlítani.
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AZ INDUKÁLT REZISZTENCIA VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓ
BETEGSÉGEKKEL SZEMBEN
Induced resistance against sunflower diseases
Szerző:

Baglyas Gellért, MKK, Növényorvos szak II.

Témavezető: Dr. Bán Rita, egyetemi docens, MKK Növényvédelmi Intézet
A napraforgó hazánk egyik legfontosabb olajnövénye. Termesztési technológiájának
egyik sarkalatos pontja a betegségekkel szembeni védekezés. Mivel a vegetációs idő alatt sok
kórokozó fenyegetheti ezért fontos, hogy környezetkímélő, de mégis hatékony megoldást
találjunk az ellenük való küzdelem során.
Erre kínál újszerű lehetőséget az indukált rezisztencia, amelynek az az alapja, hogy a
növényeket immunaktivátorral kezeljük és a bennük lezajló biokémiai folyamatok
következtében ellenállóbbá válnak a különböző kórokozókkal szemben. Kísérletemben három
ilyen növényi aktivátor (egy mikorrhiza gomba és két kémiai indukátor: Bion és BABA)
hatását vizsgáltam szántóföldi körülmények között és hasonlítottam össze egy tradicionálisan
használt gombaölő szerrel (Pictor SC).
Vizsgálataimat 2011-ben végeztem családi gazdaságunkban, Dányban. PR63E82
napraforgó hibridet vetettem. A parcellák kialakítása vetés után két héttel történt,
kezelésenként 20-20 növényt vizsgáltam három ismétlésben. Az első kezelést 6-8 levélpáros
állapotban, míg a másodikat a virágzás első napjaiban végeztem el. A három induktort
önmagukban, vagy a fungiciddel kombinálva használtam. A kísérlet során az összes
természetes módon jelentkező fertőződést vizsgáltam öt felvételezés alkalmával.
Eredményeim alapján az indukátorok közül a diaportés szár és tányér rothadás ellen a
Bion és BABA önmagukban nem voltak hatásosak, azonban Pictorral kombinálva nagyon jól
visszaszorították a betegséget. A Bion + Pictor kombináció ugyanolyan hatékonynak
bizonyult, mint a kétszeres gombaölő szeres kezelés. A mikorrhizával történő kezelés
önmagában is, és Pictorral kombinálva is eredményes volt. Ilyen egyértelmű indukátor hatás a
többi betegség esetében nem volt kimutatható a kontrollhoz képest, azonban a hagyományos
kezeléssel szemben az aktivátorok több betegség ellen jobbnak bizonyultak.
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BIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK HATÉKONYSÁGA SCLEROTINIA
SCLEROTIORUMMAL SZEMBEN ZÖLDSÉGNÖVÉNYEKNÉL
Efficacy of biological products against Sclerotinia sclerotiorum in vegetable
cultures
Szerző:
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Témavezető: Dr. Turóczi György egyetemi docens, MKK, Növényvédelmi intézet
A Sclerotinia sclerotiorum különösen veszélyes kórokozó, előfordulása több, mint 350
kétszikű növényfajon ismert. A legnagyobb pusztításokat szántóföldön a napraforgóban és a
repcében okozza. Termesztő-berendezésekben is komoly veszteségeket idéz elő.
Legfogékonyabb zöldségfélék: az uborka, saláta, paradicsom és a paprika.
Az ellene való védekezés egyik legfőbb problémája, hogy kitartó képletei, a
szkleróciumok a talajban éveken át életképesek. A kórokozóval szemben rezisztens fajták
még nincsenek, és a kémiai védekezés sem megoldott. Ezért a biológiai védekezés jelenthet
megoldást a fertőzés csökkentésében. Két módja ismert: egyik a növényi szervek és a növény
egyes részeinek felületi védelme bizonyos antagonista szervezetekkel. A feltétele, hogy az
antagonistának előbb kell megjelennie a fertőzés helyén, mint a kórokozónak, valamint
hosszabb ideig dominánsnak kell lennie a kórokozóval szemben. Másik lehetőség a
mikoparazitizmus felhasználása.
A Sclerotinia sclerotiorum kórokozó ellen három biológiai készítmény hatékonyságát
vizsgáltam uborkánál, reteknél és salátánál. Minden faj esetében két-két fajtával dolgoztam.
Üvegházi tenyészedényes fertőzést, mesterséges kezelést Poliversummal, Trifenderrel és két
dózisban (1% és 10%) Algunure-ral – vetőmagkezelés és beöntözés formájában - végeztem.
Értékelés során meghatároztam a növények kelését és a kezdeti növekedésüket.
Megállapítottam, hogy a Sander uborkafajtánál a Trifenderes vetőmagkezelés illetve
az Alginure-os kezelések segítették a növények csírázását, a fertőzés elkerülését. A nem
fertőzött növények kelésére serkető hatással voltak a készítményekkel való beöntözések. Az
Ira uborkafajtánál a Trifenderes vetőmagkezelés eredményes volt, ezzel szemben az 1%-os
Alginure-os és a Poliverzumos vetőmagkezelés és beöntözés nem segítette a fertőzés
elkerülését.
Rowa retekfajtánál az Alginure-os kezelések és a Poliverzumos vetőmagkezelés és beöntözés
volt serkető hatással a növények csírázására. A Trifenderes kezelés nem volt eredményes.
Lucia retekfajtát a Poliverzumos vetőmagkezelés és a 10%-os Alginure-os vetőmagkezelés és
beöntözés védte meg a Sclerotinia sclerotiorum fertőzéstől, 1%-os Alginure-os kezelések nem
voltak eredményesek.
Królowa Majowych salátafajta esetében az Alginure-os kezelések segítették a vetőmagok
kelését, a Poliverzumos kezelés nem volt hatásos.
Samba salátafajtának a Trifenderes vetőmagkezelés és beöntözés segített a fertőzés
elkerülésében, a többi kezelés nem volt eredményes.
Az uborkafajták és a salátafajták esetében a Trifenderes, míg retekfajtáknál az
Alginure-os eljárások voltak a leghatékonyabbak a Sclerotinia sclerotiorummal való fertőzés
elkerülésében.
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TRIPSZEK (THRIPS SSP.) ÉS RAGADOZÓ VIRÁGPOLOSKÁK (ORIUS
SSP.) ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA PAPRIKAHAJTATÁSBAN
Investigation of apperance of Thrips ssp. and Orius ssp. in green pepper forcing
cultures
Szerző:

Gódor Fruzsina Ágnes, MKK, Kertészmérnök IV.

Témavezető: Kassai Tamás, mestertanár, MKK, Kertészeti Technológiai Intézet
A növényházi kártevők elleni biológiai védekezés módszerét kezdetben a gyakori
vegyszerhasználat következtében a célszervezetekben kialakult rezisztencia miatt
alkalmazták. Manapság a környezettudatos gazdálkodás és az egészséges élelmiszer
előállításának előtérbe kerülésével rendkívüli fontosságot nyert a környezet- és
fogyasztóvédelmi szempontok szem előtt tartása. A hajtató felületek folyamatos
növekedésével és a környezetkímélő gazdálkodás elterjedésével gyakorlatban is egyre
többször figyelhető meg a természetes ellenségek használata. Zöldséghajtatásban is a
növényvédelmi fejlesztések iránya az integrált növényvédelem (IPM) felé mutat, mely
elsősorban a károsítók természetes ellenségeinek alkalmazását foglalja magába.
Magyarországon a legnagyobb felületen hajtatott zöldségnövény a paprika, melynek
hajtatása során a legnagyobb jelentőségű kártevő a nyugati virágtripsz (Frankliniella
occidentalis). A tripsz rendkívül polifág faj, táplálkozása nyomán károsítja a növény minden
részét, a termés jelentős mértékben veszít értékéből, e mellett az ún. másodlagos kártétele is
jelentős, ugyanis a paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) hatékony vektora. Ezen kívül
tripsz által károsított termést nem lehet exportálni.
A tripszek elleni biológiai növényvédelemben alkalmazott természetes ellenségek
közül a virágpoloskák (Orius ssp.) bizonyultak a leghatékonyabbnak. Ezek a fajok alkotják a
tripszek elleni védekezés gerincét.
Dolgozatom célja a kártevő (Thrips ssp.) és a természetes ellenség (Orius ssp.)
populációdinamikájának nyomon követése, a mért és számított adatok alapján
következtetések levonása a ragadozó szervezet hatékonyságára, valamint a különböző fajok
térbeli és időbeli eloszlására.
A Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Non-profit Kft. Kertészeti Tanüzeme adott
helyszínt a kísérletnek. A kísérletben szereplő fajta neve: Etele F1 (Cecei típusú, TV paprika).
A virágokban megbújó virágpoloskák és tripszek egyedszámának változását követtem
nyomon 6 héten át (2010.07.26.-2010.09.03.), a hét öt munkanapján (hétfőtől péntekig),
naponta hét alkalommal (0700 – 1900, minden páratlan órában). Ez 210 mérést jelentett,
minden esetben 5 ismétlésben 10 virágot vizsgáltam meg, összesen 10500 darabot. Az időbeli
eloszlás mellett virágpoloskák esetében a fóliasátoron belüli térbeli eloszlást is vizsgáltam, az
adatok gyűjtése során összesen 2167 Orius laevigatus imágót és 2119 lárvát számoltam meg.
E mellett az állományban 30 percenként mértem a hőmérsékletet (°C) és a relatív
páratartalmat (RH%).
A 6 hetes időszakra vonatkozó tripsz és virágpoloska egyedszámok kiértékelése
alapján elmondható, hogy a ragadozók betelepítése után néhány héttel a tripszek száma
jelentős mértékben lecsökkent, majd a vizsgálat végéig a kártételi szint alatt maradt. A
rovarok egyedszámának napszakos változása alapján mindkét faj esetében megállapítható
olyan időpont, amikor legnagyobb számban fordultak elő a paprika virágában. A tripszek
egyedszáma 13 órakor, míg virágpoloskák száma 19 órakor érte el a legmagasabb értékeket.
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A TALAJCSAPDA ÉS A „LITTER BAG” MÓDSZER
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÍZELTLÁBÚAK FELVÉTELEZÉSÉRE
KUKORICÁBAN
Comparison of the pitfall trap and „Litter bag” method for arthropod sampling
in maize
Szerző:

Illés Gyöngyi, MKK, Növényorvos MSc. II.

Témavezető: Dr. Szénási Ágnes, egyetemi adjunktus, MKK, Növényvédelmi Intézet
A felszínen mozgó ízeltlábúak vizsgálatára egyik régóta használt eszköz a talajcsapda.
Ez az egyik legjobban bevált módszer a faunisztikai és ökológiai vizsgálatokhoz, nagyszámú
állat élve befogásához, speciális kísérletekhez, illetve napi aktivitás-vizsgálatokhoz. A „litter
bag” a talajcsapdával ellentétben, alkalmasabb eszköz nedves helyeken élő ízeltlábúak
(százlábúak, rovarlárvák stb.) mintázására. Vizsgálatunk célja volt a két módszer
összehasonlítása ízeltlábúak felvételezésére kukoricában.
A „litter bag” (továbbiakban szalmazsák) egy kb. 100 g „steril” (élő ízeltlábúaktól
mentes) búzaszalmával megtöltött, 1 cm lyukátmérőjű polietilén háló, amelyet 2009
júniusában adott időszakra (1-4 hónapra) a mintázandó kukoricatáblába a talaj felszínére,
illetve a talajba helyeztünk. Havonta (július, augusztus, szeptember, október) a szalmazsákok
egynegyedét gyűjtöttük be, majd Berlese-futtatóban elhelyezve kinyertük az abban lévő
ízeltlábúakat. A Berlese-futtató egyedi fejlesztésként és gyártási darabként készült új
konstrukcióban.
Egyéves felvételezésünk alapján megállapítottuk, hogy a talajcsapda összességében
elsősorban az ugróvillások (Collembola), százlábúak (Chilopoda), holyva imágók
(Staphylinidae), pókok (Araneae), atkák (Acarina) és a kisebb termetű futóbogár fajok
imágóinak (Carabidae) mintázására alkalmas. A talajba beásott szalmazsákok a százlábúak,
ugróvillások és atkák csoportjába tartozó egyedeket, a felszínre helyezett szalmazsákok
ugyanakkor főleg a pókokat és a kisebb futóbogarakat fogták.
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AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK
ELEMZÉSE A TARNA MENTÉN
Analysis of weed flora of ecological farming system in the surroundings of
Tarna
Szerző:

Keresztes Zsuzsanna, MKK, Növényorvos Msc. II.

Témavezetők: Dr. Dorner Zita, egyetemi adjunktus, MKK Növényvédelmi Intézet
Az ökológiai módszerekkel folytatott gazdálkodás sikeréhez elengedhetetlen az
egészben való gondolkodás és cselekvés.
Kutatómunkám 2010-ben és 2011-ben végeztem a jászdózsai Tarnamenti 2000 ZRT.
területén, ahol 2004 óta folyik növénytermesztés ökológiai elvek szerint, és amely megfelel a
Bio Suisse, NOP, IFOAM és Demeter előírás rendszerének is. A gazdaságban a szántóföldi
növénytermesztés fő feladata az állattartás részére bio takarmány biztosítása, a fennmaradó
területeken árunövények termesztése (tönkölybúza, napraforgó, kukorica).
Vizsgálataim célja az volt, hogy felmérjem, mennyire valósítható meg a gabona,
napraforgó és kukorica kultúrákban a gyomosodás visszaszorítása herbicidek használata
nélkül. Emellett vizsgáltam, hogy több éves ökogazdálkodás után milyen gyomflóra alakul ki
a kultúrákban. Megjelennek-e a termesztés területén ritka gyomfajok?
2010-es felvételezéseim során négy tönkölybúza, két napraforgó és két kukoricatábla
gyomnövényzetét vizsgáltam. A felvételezéseket a táblák belső területein – a táblák 2 méteres
szélső részeit elhagyva – 8 ismétlésben végeztem, tönkölybúzában háromszor, a kapás
kultúrákban kétszer a vegetáció során. A felvételezési négyzet minden esetben 1m² volt, a
gyomborítottság megállapítása becsléssel történt. A gyomfajok borítását közvetlen borítási %kal jegyeztem fel.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tönkölybúzában alkalmazott egyszeri
gyomfésűzés mellett az átlagos gyomborítás az állományban 5% körüli volt, a tarlón ez az
érték 10% fölött volt.Kukoricában nagyobb mértékű volt a gyomosodás és több faj volt jelen
a táblákon. A gyomok átlagos borítása meghaladta a kritikus (10%) szintet. A domináns faj
az Amaranthus clorostachys és az Echinochloa crus-galli volt. A napraforgó táblákban
találtam a legtöbb fajt, és a borítás átlagos szintje a kukoricához hasonlóan itt is meghaladta a
kritikus szintet. 2010-ben több olyan gyomfaj is felvételezésre került, amelyek ritkának
mondhatók a termesztésbe vont területeken, pl. Chorispora tenella, Cerastium dubium,
Centaurium pulchellum, Symphytum officinale. A három kultúra közül a tönkölybúzában és a
napraforgóban jelentek meg a fent említett növények, a kukoricában csak a területre jellemző
gyomflóra növényeit találtam.
A Jászdózsán végzett felvételezések megalapozzák a további évek munkáját, mely
során egy kultúrát kiemelve az ökológiai és konvencionális gazdaság gyomflórájának
összehasonlítását végezzük.
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AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS GYOMVISZONYAINAK
ELEMZÉSE NAPRAFORGÓBAN
Analysis of weed flora in sunflower in ecological farming
Szerző:

Menyhárt László, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök IV.

Témavezető: Dr. Dorner Zita, egyetemi adjunktus, Növényvédelmi Intézet
Az ökológiai gazdálkodásban az egyik legsarkalatosabb pont a gyomszabályozás,
amely nem végezhető el csupán egyetlen módszerrel. A gyomok elleni védekezésnek
komplex rendszerként kell működnie. Ez a termelőktől sok szakértelmet kíván ugyan, de kellő
odafigyeléssel hatékonyan lehet védekezni a gyomnövények ellen. Különösképpen így van ez
a napraforgó esetében, amely kapás kultúra lévén rendkívül érzékeny a gyomosodásra,
elsősorban fejlődése kezdetén (a keléstől számított 4-6 hétig).
Dolgozatom célja megállapítani, hogy
• milyen mértékben tartható gyommentesen a napraforgó az ökológiai gazdálkodás
keretein belül,
•

milyen eszközökkel és módszerekkel érhető ez el,

•

nagy gazdaságokban hogyan biztosítható a sok élőmunkát igénylő kultúrák
gyommentesítése,

•

hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a gyomszabályozást,

•

előfordulnak-e olyan gyomfajok, amelyek szántóföldi körülmények között
ritkának számítanak

Vizsgálataimat a jászdózsai székhelyű Tarnamenti-2000 Zrt. biogazdaságban
végeztem el. Munkám során két ökológiai gazdálkodás alatt álló napraforgó táblában
folytattam megfigyeléseket négy alkalommal (2011.05.25., 06.14., 07.27. és 08.26.). A
felvételezések során a táblák szélső 2 méteres szegélyétől eltekintve - a szegélyek esetleges
torzító hatásának elkerülése miatt - vizsgálódtam. Minden felmérés alkalmával egy táblán 6
felvételezési pontot jelöltem ki véletlenszerűen. Egy felvételezési pont 1 m2 területű volt. Az
állományok értékelésére a gyomnövényborítás, valamint a gyomnövény fajszám
paramétereket használtam. A gyomnövényzet borítását közvetlen borítási % becslésén alapuló
módszerrel határoztam meg.
Vizsgálati eredményeim azt igazolják, hogy a napraforgó termesztése során megjelenő
gyomfajok szintetikus gyomirtó szerek használata nélkül visszaszoríthatóak, bizonyos
jelenlétük mellett is megfelelő terméseredmények érhetők el.
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ALTERNATÍV VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA A
NAPRAFORGÓ SZKLEROTÍNIÁS BETEGSÉGÉVEL SZEMBEN
Investigations on the effect of immunactivators against Sclerotinia sclerotiorum
in sunflower
Szerző:

Zsiros Barbara, Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc. III.

Témavezető: Dr. Bán Rita, egyetemi docens, MKK Növényvédelmi Intézet
Hazánk egyik legnagyobb jelentőséggel bíró szántóföldi növényei közé tartozik a
napraforgó (Helianthus annuus), melyet számos, nagy problémát okozó betegség
veszélyeztet. Az egyik legveszedelmesebb kórokozója a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de
Bary, mely a fehérpenészes szártő- és tányérrothadást okozza. Jelenleg ezzel a betegséggel
szemben a hagyományos védekezési eljárások (agrotechnikai, rezisztencia nemesítés, kémiai
védelem) nem nyújtanak elegendő védelmet, ezért az alternatív, kiegészítő védekezési
megoldások fontos szerephez juthatnak. Ilyen lehetséges módszer lehet a növényi aktivátorok
alkalmazása.
Munkám során egy biológiai (mikorrhíza gomba) és egy kémia növényi induktor
(Bion 50 WG) hatását vizsgáltam a napraforgó szklerotíniás betegségével szemben.
Előkísérleteim során egyrészt arra kerestem a választ, hogy melyik fertőzési mód a
leghatékonyabb a további vizsgálatok szempontjából, másrészt arra voltam kíváncsi, hogy
melyik fejlődési stádiumban a legérzékenyebb a növény a fertőzésre.
Kísérleteimet növénynevelő kamrában, valamint üvegházi körülmények között
végeztem a SZIE Növényvédelmi Intézetében. Az előkísérletekhez a napraforgó növényeket
különböző korban (vetéssel egy menetben, 4, 7 és 11 napos) és különböző módszerrel
(micélium korong tőhöz helyezésével és micéliumos beöntözéssel) fertőztem. Az induktoros
kezelések során az immunaktivátorokat önmagukban és kombinációban is alkalmaztam. A
mikorrhíza gombát vetéssel egy menetben a kaszatok alá helyeztem. A Bion 50 WG aktivátort
160 és 320 ppm koncentrációban használtam. A kezeléseket kettő és öt ismétlésben végeztem.
A növények fertőzöttségét négyfokozatú skálán mértem.
Eredményeim alapján a micélium korongos fertőzési módszer hatékonyabbnak
bizonyult a beöntözésnél. A növények kora és a megbetegedés mértéke közötti összefüggést
vizsgálva megállapítottam, hogy idősebb korban a növények erőteljesebben fertőződtek.
Kisebb koncentrációban a növényi induktorok önmagukban nem, csak egymással kombinálva
voltak hatásosak, nagyobb Bion koncentráció alkalmazása esetén azonban önmagukban is
hatékonyan visszaszorították a szklerotíniás megbetegedést.
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A VADKIZÁRÁS HATÁSA A DOLOMIT SZIKLAGYEPEKRE A
BUDAI-HEGYSÉGBEN
The effect of the game exclusion in the dolomite grassland in the Budaimountain
Szerző:

Baráth Norbert, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc. II.

Témavezető:

Dr. Penksza Károly, egyetemi docens, MKK KTI, Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszék
Dr. Bartha Sándor, igazgatóhelyettes, MTA ÖBKI

Természetvédelmi munkák gyakran foglakoznak azzal a kérdéssel miszerint részben a
hazánk középhegységeibe az ’50-es évektől kezdődően betelepített muflon okolható a
dombvidéki száraz gyepterületeink degradációjáért. Szakmai gyakorlatom során is különböző
álláspontokkal szembesültem a muflon természetkárosító mivoltát illetően. Ezért vizsgáltam a
Budai-hegységben található dolomit sziklagyepeket, hogy megállapítsam valójában milyen
összefüggés van a muflonok jelenléte és a gyepfelületek degradáltsága tekintetében.
A Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett részén található Kutya-hegy köré 2005ben egy vadvédelmi kerítést létesítettek. A következő két év során a nem őshonos nagyvad
fajokat (muflon, dámszarvas) kizárták a területről, az őshonosnak számító fajok esetében is a
terület eltartóképességéhez igazodó létszámot alakítottak ki. A kerítésen kívül attól nem
messze fekvő perbáli Meszes-hegyen a vadászat igényeit kielégítő, vélhetően a terület
adottságaihoz képest túltartott muflon állomány él.
Dolgozatomban a két hegyen található nyílt és záródó dolomit sziklagyepeket
hasonlítottuk össze. A felvételeket 2008, 2010 és 2011-ben végeztük el. Braun-Blanquet
módszere mellett transzekt mintavételezés is történt. Ez utóbbi segítségével a gyepek
szerkezeti összetételét vizsgálhatjuk tüzetesebben.
A vadkizárás hatásának vizsgálatára felvételeinket a területen korábban készült
cönológiai felvételekkel is összevetem. Így választ kapunk arra, hogy az eltelt 6 év során
milyen változások következtek be a területen.
A terepi munka során összesen 192 m transzekt mintát, és 98 db 2x2 m-es kvadrátot
vettünk fel.
Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy a Meszes-hegyen található
gyepek a védett fajok, a fajkészlet és a szerkezeti diverzitás szempontjából is alulmaradnak a
Kutya-hegyen fellelhető gyepekhez képest.
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A NEOGRADENSE FLÓRAJÁRÁS ÚJ NÖVÉNYFAJA ÉS EGYÉB
FLORISZTIKAI ADATOK A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁGBÓL
New plant species for the Neogradense and other data to the flora of the
Gödöllői Hills
Szerző:

Dudás János András, MKK, Természetvédelmi mérnöki BSc. IV.

Témavezető: Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, SZIE MKK KTI TTÖT
Munkám során a Gödöllői-dombság területén végeztem florisztikai kutatásokat,
kiemelt figyelemmel a nőszőfű fajokra (Epipactis spp.). Kutatásaimat Bag és Valkó községek
közötti erdőkben (Harminchányás, Oroszló), illetve Galgahévíz határában végeztem. Célom
az volt, hogy minél több új adatot szolgáltassak a dombságban élő növényfajok pontos
előfordulási helyéről, élőhelyi viszonyaikról, egyedszámukról.
Vizsgálataim során rögzítettem a megtalált növényfajok GPS koordinátáit. A taxonok
közül 3 a Gödöllői-dombságra (Epipactis tallosii, Epipactis voethii, Epipactis purpurata var.
erdnerii), 1 a Neogradense flórajárásra (Epipactis neglecta) új. (összevetve irodalmi és az
MTM Növénytár Herbáriumában őrzött példányok adataival). Az élőhelyeken cönológiai
felvételeket készítettem 10×10 m-es kvadrátokkal. A felvételek alapján elmondható, hogy a
nőszőfű fajok főként természetközeli állapotú termőhelyen fordulnak elő, hiszen a mintákban
alacsony a degradációra utaló fajok száma. Szintén megállapítható, hogy a nőszőfüvek
mutatnak bizonyos pionír jelleget: a fajok egyedszáma magas volt a szegélyterületeken (utak,
vágások mentén). A lelőhelyeken készített és laboratóriumban elemzett talajminták alapján
megállapítható, hogy ezek a fajok enyhén bázikus talajviszonyok között élnek, amit
alátámaszt a vonatkozó szakirodalom is. A nőszőfüveken túl a harminchányási és az oroszlói
területre szintén sikerült több új növényfajt találni, melyek közül több is ritkának számít a
Gödöllői-dombságban, többek között a fenyőspárga (Monotropa hypopitys), a turbánliliom
(Lilium martagon) a piros madársisak (Cephalanthera rubra) és a fehér madársisak (C.
damasonium).
Mivel a nőszőfűfajok elkülönítése morfológiai bélyegek alapján igen nehéz, szükséges
lenne specialista bevonásával is átvizsgálni a területeket, hiszen számos olyan egyed létezhet,
amely átmentet, hibridet képez. Felhívom a figyelmet a vadkár veszélyeire is, hiszen nem egy
példányt találtam sérült, vagy teljesen lecsupaszított állapotban. A vizsgált területekre kevés
turista jár, ezért a felfedezett állomány ilyen szempontból biztosítottnak tekinthető.
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ZOOLÓGIAI, BOTANIKAI ÉS TÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A
SZÉCSÉNYI VÁRKERT-KASTÉLYPARK TERÜLETÉN
Zoological, botanical and historical investigations in the Castle Park of
Szécsény
Szerző:

Hasznosi Márk, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc. IV.

Témavezetők: Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, SZIE MKK KTI TTÖT
Lantos István, természetvédelmi területőr, BNPI

A dolgozat ötletének alapja, hogy Szécsény területe zoológiai és botanikai
szempontból kevéssé kutatott, korábbról csak szórványadatok állnak rendelkezésre. A
célkitűzések között szerepelt a kastélypark kultúrtörténetét bemutató anyagok földolgozása, a
növény- és állatvilág részletes vizsgálata.
A vizsgált területre vonatkozó irodalmi és kultúrtörténeti adatok feldolgozása után
botanikai és zoológiai felmérésekre került sor. A terepen eltöltött napok száma 57, ebből
éjszakai napok száma 9.
Dolgozatomban ismertetem a vizsgált területen előforduló élőhely-típusokat az
Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer kategóriáinak alkalmazásával. Bemutatom,
milyen növényfajok találhatók meg a várkert-kastélypark területén, a természetvédelmi és
humángyógyászati szempontból jelentősebb fajok jellemzésével, továbbá flóraelem,
társulásrendeződés, életforma, hő- és vízháztartási, talajreakció és természetvédelmi értékek
alapján.
A megtalált 147 edényes növényfaj és két nagygomba között természetvédelmi
oltalom alatt álló faj nincs, ellenben több özönnövény is előkerült (Robinia pseudo-acacia,
Elaeagnus angustifolia, Asclepias syriaca, Echinocystis lobata, Solidago canadensis,
Stenactis annua, Erigeron canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, Phytolacca
americana, Reynoutria × bohemica).
A kastélypark növényvilágával szemben az állatvilág felmérése számos nem várt, új
eredményt produkált. A jelentős emberi hatás ellenére igen változatos és fajgazdag fauna
található ezen a kis területen. A meghatározott 422 állatfajból 92 hazánkban természetvédelmi
oltalom alatt áll, melyből 6 fokozottan védett (Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus,
Ciconia ciconia, Athene noctua, Myotis emarginatus, Lutra lutra), 85 védett (Myotis
emarginatus, Polysarcus denticauda, Protaetia (Cetonischema) aeruginosa aeruginosa,
Saperda punctata, Lycaena dispar rutila, Nymphalis antiopa athalia, Gallinago gallinago,
Strix aluco, Parnassius mnemosyne , Zerynthia (Zerynthia) polyxena , Iphiclides podalirius,
Aglais urticae, Triturus dobrogicus, Theophilea subcylindricollis) , illetve 1 az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős, hazánkban előforduló faj (Sturnus
vulgaris).
Javaslataimban elsősorban a várkert-kastélypark fenntartását, a környezeti állapotának
javítását emeltem ki. Fontosnak tartom az idelátogatók szemléletformálását, melynek
érdekében javasolt lenne tájékoztató táblák kihelyezése, tanösvény, akár virtuális tanösvény
létrehozása.
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A TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ KEZELÉS HATÁSA A GYEPEK
ÁLLAPOTÁRA ÉS ÁLLATELTARTÓ-KÉPESSÉGÉRE A
PUSZTASZERI TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN
The effects of nature conservation treatment on quality of grasslands and the
grazing capacity in the Pusztaszer Landscape Protection District
Szerző:

Kordás Katalin MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc. II.

Témavezető: Dr. Tasi Julianna egyetemi docens, MKK Növénytermesztési Intézet
Az 1976-ban alapított Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe 22306 ha, melynek
17,2%-a gyep. A 3501 ha legelő és a 339 ha rét (2010-es adatok) a szántó után a második
legjelentősebb ágazat a tájvédelmi körzetben. A gyepek jelentős része a tájvédelmi körzet
északi részén fekvő Baksi-pusztán találhatóak, ahol vizsgálataimat is végeztem. A közel ezer
hektáros fokozottan védett terület a DK-Kiskunság egyik kiemelt értékű mozaikos pusztája,
ahol találkozhatunk szikes rétekkel, kötött talajú és homoki sztyeppvegetációval is. A gyepek
hasznosítása döntően egy 300 egyedet számláló magyar szürke szarvasmarha gulya
legeltetésével történik, pásztoroló módszerrel (szabad legeltetés).
Dolgozatom célkitűzései voltak felmérni a legeltetett területek állapotát, feltárni a
gyepkezelési problémákat és megvizsgálni a gyepek természetvédelmi kezelésének hatását a
növényállomány összetételére, annak minőségére, valamint termésbecslés segítségével az
állateltartó-képességre. A természetvédelmi kezelést döntően a legeltetés jelenti, valamint
bizonyos területrészeken – főleg az ürgepopuláció fenntartása érdekében – időnként elvégzett
szárzúzás. Őszi tisztítókaszálást esetlegesen végeztek. Az invazív gyomok irtása céljából
időközönként történt foltszerű kaszálás.
Munkám során adatokat gyűjtöttem a gyepterületek élőhely-típusairól, korábbi
hasznosításáról (a legelők terhelése 2005-től 2010-ig), valamint a csapadék havi eloszlásáról.
2011-ben cönológiai felvételezéseket végeztem a tájvédelmi körzet 3 legelőjén, összesen 12
mintavételi kvadrátban, melyek 4 m2-esek voltak. A legeltetési idényben vizsgálatokat
végeztem a legeltetés megkezdése előtt és közvetlenül utána, valamint júliusban és
szeptemberben. Balázs (1949 és 1960) módszerével meghatároztam a mintaterületeken élő
fajok borítását, magasságát, majd minőségi kategóriák szerinti besorolását. Nyírási próbával
1-1 kg mintát gyűjtöttem laboratóriumi vizsgálat céljából. A szárazanyag-, nyersfehérje-,
nyersrost-tartalmat meghatároztuk a májusi és a szeptemberi mintákból. Kiszámítottam a
takarmány fehérje : rost arányát. A laboratóriumi- és botanikai adatok alapján minősítettem a
takarmányt. A becsült 2011-es hozam alapján számításokat végeztem a területek állateltartóképességéről, valamint megterveztük a legelők hasznosítási javaslatát láb alóli legeltetési
módszerrel. Ez a módszer lehetővé teszi a terhelés fűhozamhoz való igazítását.
Eredményeink szerint a legelők szabad legeltetéssel való kezelése nagy veszteségekkel
történik és avarosodáshoz, gyomosodáshoz vezet. Javaslatot teszünk a legelők terhelésének a
termőképességhez igazításához, a növényállomány leromlásának megakadályozása
érdekében, figyelembe véve a védett természeti értékeket és a megfelelő tájhasználatot.

230

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A FENYÉRFŰ (BOTHRIOCHLOA ISCHAEMUM (L.) KENG 1936)
NÖVÉNYI DIVERZITÁSRA GYAKOROLT HATÁSAINAK
VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE MIKROCÖNOLÓGIAI
MÓDSZEREKKEL
Researches on the effects of Old World Bluestem (Bothriochloa Ischaemum (L.)
Keng 1936) on botanical diversity with microcoenological methods
Szerző: Sutyinszki Zsuzsanna, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc. I.
Témavezetők:

Dr. Penksza Károly, egyetemi docens, Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszék
Szentes Szilárd, PhD hallgató, NTTI Gyepgazdálkodási Osztály
Dr. Bartha Sándor, igazgatóhelyettes MTA ÖBKI, Vácrátót

A fenyérfű (Bothriochloa ischaemum) közel monodomináns, fajszegény
állományfoltjai száraz gyepjeinkben és parlagjainkon egyaránt megfigyelhetők. Sűrű
állományai általában degradált állapotot jeleznek. A klímaváltozás kapcsán várható, hogy a
C4-es fotoszintézisű, fény- és melegkedvelő, pontus-mediterrán jellegű fenyérfű jó
természetességű gyepállományokban is előnybe kerül és felszaporodik. Ezért a diverzitásra
gyakorolt hatásának tanulmányozása fontos gyakorlati feladat.
Vizsgálatainkat a Mátrában (Kisfüzesen) végeztük egy 150 ha-os juhlegelőn. A
mintavétel során klasszikus cönológiai felvételezést és mikrocönológiai módszereket egyaránt
alkalmaztunk. Ezt kiegészítettünk a fenyérfű egyedek morfológiai minősítésével valamint a
fűavar mennyiségének a meghatározásával. Az eredményeket egy-, ill. többváltozós
statisztikai eljárásokkal és információstatisztikai módszerekkel értékeltük.
A fajszám mind tavasszal mind ősszel kb. 30%-kal nagyobb volt a kontroll területen,
mint a fenyérfű dominálta részen. A fajkombinációk átlagos száma tavasszal az előbbi
transzszektekben 607, utóbbiakban 59 volt, míg ősszel 343 és 33. A kompozíciós
diverzitásban is hasonlóan nagy különbségek mutatkoztak. A fentiek alapján megállapítottuk,
hogy a jelentős fenyérfű borítás negatív hatással van a gyep diverzitására.
Az extrém sűrű fenyérfű állományfoltokat leszámítva nem találtunk közvetlen
összefüggést a fenyérfű borítása és a növényzet diverzitása között. Ennek oka, hogy azonos
fenyérfű borítás nagyon sokféle módon létrejöhet, továbbá ugyanahhoz a fenyérfű borítás
értékhez nagyon különböző növekedési formák és avarborítottság tartozhat. A fenyérfű
növekedési formái jó indikációs értékűek, kifejezik a fenyérfű dominancia rangját és a
társulásban betöltött szerepét. Legelésből felhagyott gyepekben a fenyérfű alárendeltté válik,
gerilla növekedési formát mutat és nem csökkenti a lokális diverzitást. Folyamatosan
alacsonyra legeltetett száraz gyepekben egészen apró tövek formájában fordul elő és jól társul
a gyep többi fajával. Eredményeink szerint ezek a tipikus állapotok (és keverékeik)
mikrocönológiai módszerekkel jól minősíthetők, ill. monitorozhatók.
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MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB SZELÍDGESZTENYÉINEK
DENDROMETRIAI, TÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI ÁTTEKINTÉSE,
MEGÓVÁSUK LEHETŐSÉGEI
Dendrometrical, historical and ethnographical overview on the greatest sweet
chestnut trees of Hungary and proposals for their conservation
Szerző:

Takács Márton, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc. II.

Témavezető:

Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, MKK KTI, Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszék

Dolgozatom során hazánk olyan szelídgesztenyéit vizsgáltam meg, amelyek alakjuk,
koruk, élni akarásuk, de elsősorban méretük (mellmagassági törzskerületük) miatt nagy
elismerést érdemelnek.
Célom a faegyedek statisztikai jellegű adatai mellett bemutatni a vizsgált faj általános
jellemzőit, veszélyeztető tényezőit, az egyedek múltját, történetét, a szelídgesztenye
néphiedelemben, kultuszban betöltött szerepét, továbbá térképpel, fényképekkel dokumentálni
mindezt.
Dendrometriai vizsgálataimat a vonatkozó Pósfai-adatbázis, ill. GPS koordináták
alapján kezdtem el. A lelőhelyek megtalálása után a lehető legpontosabban felvettem az egyes
fák adatait (mellmagassági törzskerület, törzsátmérő, koronaátmérő, magasságbecslés). A
néprajzi kutatásban írásos anyagok, míg a történeti adatok gyűjtésében többnyire a fák
környékén lakó, gazdálkodó, általában idősebb emberek voltak segítségemre.
Sokáig a szentgyörgyvári volt hazánk legnagyobb élő szelídgesztenyéje, de néhány
éve teljesen feladta a küzdelmet. Helyét a dobogó tetején hazánk egyik legegészségesebb
gesztenyéje, a nagykutasi vette át. A foltokban megmaradt, egykor nagy területet elfoglaló
zengővárkonyi, ill. a védett velemi gesztenyések több óriást is rejtenek. A surdi pincesorok
között is évszázados gesztenyékre bukkanhatunk. Vas megye legnagyobb szelídgesztenyéjét
Torony község határában, magas cserjék közt meghúzódva találjuk. A boncodföldei fa és
környéke nagy változáson ment át az évek alatt. Somogy megye legnagyobb „jóféle
gesztenyéi” a több nemes fajtának otthont adó Iharosberényben vannak. Tanulmányomban
ezeken kívül zalaegerszegi, dióskáli, baki, csepregi és csipkereki fákat mutatok be.
Legnagyobb szelídgesztenyéink egy része legalább helyi szintű védelem alatt áll, ill.
néhol máig fesztiválokkal, ünnepekkel tisztelik meg őket. Ennek ellenére sok a jogilag
védtelen egyed, sőt még védett egyedek is a pusztulás szélére sodródtak. Ennek egyik oka az
elhanyagoltság, vagy a sokat emlegetett betegségek valamelyike. Számos helyen az ehhez a
fajhoz szükséges kezelést sem tartják be, ill. a kezelési javaslatot nem ismerik, útmutatójuk
sokszor a spontaneitás. Munkámban ezekre a problémákra is válaszokat keresek.
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PARLAG ÉS TERMÉSZETES GYEPEK MIKROCÖNOLÓGIAI
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A review of the effects of sheep pasturing on grazed and arable lands from
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Gyepgazdálkodási Tanszék

Dolgozatunkban három különböző stádiumban levő gyep (parlag, természetes gyep,
legelt természetes gyep) vegetációját vizsgáltuk.
A mintaterületet a Káli-medencében, Kővágóörs közelében található juhlegelőn
jelöltük ki, ahol azonos társulásban (Cynodonto-Festocetum pseudovinae) fekvő, de
különböző állapotú gyepeket hasonlítottunk össze. A legelt természetes gyepen (60 ha) 160
juh és kecske legel, a kontrollterületként kijelölt természetes gyepen nem folyik legeltetés, a
parlag művelését pedig 5 éve hagyták fel.
Mindhárom mintaterületen 3-3, egyenként 26 m hosszú lineáris transzszekt mentén,
5x5 cm-es mikrokvadrátokban jegyeztük fel a gyökerező növényfajokat. Emellett minden
mintaterületen 10-10 db 2x2 m-es kvadrátban cönológiai felvételezést végeztünk BraunBlanquet módszere alapján. Az adatok értékeléséhez a JNP modellek közül a kompozíciós
diverzitás értékeket használtuk fel, valamint minden lineáris transzszektről készült ISC
(interspecikus asszociáltság) elemzés is. A cönológiai felvételeket a természetvédelmi
szempontból fontos ökológiai mutatószámok segítségével elemeztük.
A mikrocönológiai vizsgálatok alapján egyértelmű eltérés mutatható ki a három
mintaterület között: a kompozíciós diverzitás alapján a természetes gyep bizonyult a
legfajgazdagabbnak, a legalacsonyabb értékeket pedig a legelt gyep esetén kaptuk. A szociális
magatartás-típusokat vizsgálva mindhárom mintaterületen a természetes zavarástűrő fajok
domináltak, a természetes gyepben magas volt a természetes kompetítorok aránya is.
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Az utóbbi évtizedekben az európai angolna állomány kritikus szintre zuhant az ivadék
és a vándorló angolna túlzott halászata, a vízszabályozások, a környezetszennyezések, illetve
a behurcolt Anguillicoloides crassus úszóhólyagféreg fertőzés miatt. Szerepel az IUCN vörös
listáján, méghozzá a „kihalófélben lévő” kategóriába, a WWF pedig a világ 10
legveszélyeztetettebb állatfaja között tartja számon. Mivel mesterséges szaporítása és
ivadéknevelése a mai napig sem megoldott, ezért minden Európában található angolna
természetes ívásból származik! Az angolna helyzete Magyarországon ellentmondásos:
előfordulás szempontjából őshonos halról van szó (sporadikus előfordulása XIX sz. előttről is
igazolt), azonban a tóban az angolna az 1961-1991 évek között folyt telepítésekből származik.
Európában egyedülálló módon, korlátozó engedélyek nélkül van lehetőségünk vizsgálni
legnagyobb hazai állományukat a Balatonban. Minthogy ezen idős, bezárt populáció nem tud
elvándorolni, így ivari érettséggel kapcsolatos fiziológiai paramétereik nagymértékben
különböznek más, tengerparttal közvetett kapcsolatban álló édesvízi állományoktól.
Természetvédelmi mérnök hallgatóként csatlakoztam egy kutatáshoz, melyet a SzIE
MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék és a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösen
végez. Célunk a balatoni angolnaállomány konzervációbiológiai vizsgálata. A kutatás során
2010. májusától szeptemberig, illetve 2011. márciusától júniusig, havi rendszerességgel
mintáztuk a balatoni állományt Tihanyban. Ezen kívül 2011-ben a siófoki angolnacsapdából
is kaptunk 45 egyedet. Különféle populációbiológiai, ivarérettségi (ún. silvering folyamatok),
parazitafelmérés és gyomortartalom vizsgálatok alapján értékeltük a balatoni állomány
állapotát, illetve hasonlítottuk össze adatainkat a 2002-2003. évi adatsorokkal. Adataink
feldolgozása alapján, több olyan jelentős megfigyelést tettünk, ami eddig nem publikált
élettani sajátosságokat mutat: például az ivari érettség és az úszóhólyag fertőzöttség között
statisztikailag is igazolható kapcsolatot találtunk. A silvering paramétereket figyelembe véve
lazább korrelációs kapcsolatokat állapítottunk meg a 2002-2003-as adatokhoz képest, ami azt
jelenti, hogy jelenleg a külsőmorfológiai bélyegek alapján sokkal nehezebb megbecsülni az
angolnák ivari érettségének szintjét – minden 5. hal tartozik az ezüst angolna fázisba. A
táplálkozásvizsgálat során szezonális különbségeket fedtünk fel.
Reményeink szerint, eredményeink hozzájárulnak a faj alaposabb megismeréséhez,
ezáltal felhasználhatóak lesznek az indukált ivarérlelési kísérletekben, illetve a külső
morfológiai és belső fiziológiai változások nyomon követésével sikerülhet a szaporítási
kísérletekhez alkalmas anyahal állományt kiválasztani.
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Kutatásunk során a nagy gazdasági jelentőséggel bíró sebes pisztráng (Salmo trutta
fario), valamint a Szlovéniában endemikus, mára már csak kevés fajtiszta populációval
rendelkező márványpisztráng (Salmo marmoratus) és az introgresszív hibridizációval terhelt
adriai pénzes pér (Thymallus thymallus) spermamélyhűtésével foglalkoztunk. A sebes
pisztráng esetében arra kerestük a választ, hogy a különböző equilibrációs idők miként
befolyásolják a mélyhűtött majd felolvasztott spermával történő termékenyülés esélyét. A
sperma mintavételét, mélyhűtését, valamint a termékenyítést a Bükk hegységben található
Lillafüredi Pisztrángtelepén végeztük el. A márványpisztránggal folytatott kísérlet során az
egyedi tulajdonságok hatását vizsgáltuk a mélyhűtött majd felolvasztott sperma termékenyítő
képességére nézve. A sperma mintavételt, mélyhűtését, és a termékenyítést a szlovéniai
Tolmin városában található Tolmini Horgász Egyesület pisztrángtelepén, valamint a Soča és
Tolminka folyókon végeztük. A pénzes péren végzett vizsgálataink célja a különböző
mélyhűtési módszerek sikeres használatának összehasonlítása, illetve a mélyhűtés gyakorlati
alkalmazása volt. A munkához a halakat a szlovén Gljun és Učja folyókból gyűjtöttük be.
A sebes pisztránggal elvégzett vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a
termékenyülési arány az összes minta esetében, messze elmaradt a nem mélyhűtött kontrol
csoportokhoz képest. Az equlibrációs idők különbözősége döntően nem befolyásolta a
spermiumok termékenyítő képességét. A különböző egyedektől származó sperma minták
termékenyítő képessége viszont jelentősen eltért egymástól. A márvány pisztráng esetében az
eredmények azt mutatták, hogy egyes Tolminka folyóból származó mélyhűtött sperma
minták, a pisztrángtelepi mélyhűtött kontrolhoz hasonlóan magas termékenyülési arányt értek
el. A többi Tolminkából származó spermaminta termékenyítő képessége viszont messze
elmaradt a kontrolhoz képest. Nagy egyedi különbséget tapasztaltunk a különböző mintákkal
történő termékenyítés során, a termékenyülési arány tekintetésben.
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a sebes pisztráng esetében az equlibrációs
idő hatása elhanyagolható volt a mélyhűtött sperma termékenyítő képességére nézve. A
márvány pisztráng esetében a kifejlesztett módszer a szaporítás során jól alkalmazható, ám az
egyedi különbségek miatt ügyelni kell a mélyhűtést megelőző munkálatokra.
A pénzes pér spermájának mélyhűtése során két védőanyagot teszteltünk DMSO-t
valamint metanolt. Az eredmények kiértékelés alapján megállapíthatjuk, hogy a védőanyag
megválasztása nagyban befolyásolhatja a termékenyülés eredményességét a kontrollhoz
képest. A pézes pér mélyhűtött spermáját felhasználtuk fajmegőrzési célokra is. A vadon
begyűjtött egyedek spermáját annak genetikai vizsgálata után használtuk fel üzemi szintű
termékenyítésre, amelynek eredményeként a Tolmini Horgász Egyesület jelenleg is közel
15 000 mélyhűtött spermából származó périvadékot nevel tenyészállomány utánpótlás
céljából.
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Napjainkban egyre inkább aggodalomra ad okot a mezőgazdasági gyakorlat
átalakulása. Az intenzifikáció egyre aggasztóbb méreteket ölt, és gyakran visszafordíthatatlan
negatív következményekkel jár: a termőföld leromlik, a területek, melyek élőhelyet jelentenek
számos fajnak, degradálódnak és fragmentálódnak. A fokozott vegyszerhasználat és a
monokultúrák terjedése mind hozzájárul a biológiai sokféleség veszélyeztetéséhez,
csökkenéséhez.
Erre a problémára kívánnak megoldást nyújtani az Agrár- Környezetvédelmi Programok az
Európai Unió tagországaiban. A széleskörűen elterjedt és „országokra átszabott” programok
hatékonyságát azonban mindezidáig igen gyéren vizsgálták.
Vizsgálataimat a Mezőföldön végeztem, ahol az intenzíven használt agrártájban
mozaikosan természetközeli élőhelyek is szórványosan előfordulnak. A terepi vizsgálatok
során út menti mezsgyék poszméh együtteseit mértem fel csapdázás segítségével. Az
alapkérdés az volt, hogy a tájszerkezet hatással van-e poszméhek faj és egyedszámaira, illetve
közösségszerkezeti paramétereire. Elsősorban az antropogén élőhelyek közelségének hatására
voltunk kíváncsiak, annak megvilágítása érdekében, hogy a poszméhek alkalmasak lehetnek-e
az AKP-k hatékonyságának tesztelésére.
Sajnos a csapdák nagyon kevés állatot gyűjtöttek, ami elsősorban a 2010-es év
tavaszán és nyárelőjén hullott extrém sok csapadéknak, és az ezzel járó, az átlagnál hűvösebb
időjárásnak volt köszönhető. A kevés adat nem tette lehetővé a komolyabb statisztikai
feldolgozást, az általános trend azonban igazolta előzetes elvárásainkat: a poszméhek száma,
és még inkább természetvédelmi pontértéke alacsonyabb volt a mezsgyék település felőli
végén, mint a természetközeli gyepekhez közelebb eső végeken. Ugyanakkor a kevés adat
miatt a tájszerkezet egyéb hatásait nem sikerült igazolnunk.
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Magyarországon a legtöbb fekete gólya (Ciconia nigra L., 1758) a Dunántúl déli
részén él. Ezen belül a Gemenci erdő az, ahol a legintenzívebb kutatások folynak e fajra
vonatkozóan. Tanulmányozták itt a fekete gólyák fészkelését, és táplálkozását, viszont a
vonulásukra már nem terjedtek ki behatóan az eddigi kutatások. Ezért szerettem volna
bemutatni, hogy milyen területekre van szükségük a fekete gólyáknak a vonulás során.
A Bodrogzug területén vizsgáltam ezt a kérdést, hiszen a fekete gólyák vonulása
szempontjából kevéssé kutatott ez a terület, annak ellenére, hogy ilyenkor nagy számban
tartózkodnak itt a faj egyedei pihenés és táplálkozás céljából.
Vizsgálataim során arra összpontosítottam, hogy délutántól sötét alkonyatig milyen
területeket választanak éjszakázó helyül a fekete gólyák, és hogy ezen területeken milyen
kezelést végeztek a helyi gazdálkodók. Milyen összefüggés van a Bodrogzugban kezelt
területek módja és ennek a fekete gólyákra gyakorolt hatása között.
Terepi megfigyeléseim három évre terjedtek ki a területen. Mindhárom évben más volt
az időjárás, így változatos információkat gyűjthettem a területről, majd az adatokat
kiértékelve választ adhattam a felvetett kérdésekre.
Eredményeim alapján levont következtetések:
- augusztusra azokat a területeket le kell kaszálni, amelyeket a fekete gólyák az elmúlt
évek megfigyelései alapján előnyben részesítettek a Bodrogzugban, azért hogy
háborítatlan területet találjanak az első vonuló fekete gólyák,
- a faj egyedei nagy, kiszáradt fákon éjszakáznak, így törekedni kell rá, hogy minél több
ilyen fa maradjon a területen. Mindemellett biztosítani kell számukra a nagyobb nyílt
kaszálókat, kiszáradt tófenekeket is,
- szükségük van olyan tavakra, amelyeket táplálkozó helynek használhatnak,
- a Bodrogzug folyamatosan változik, így meg kell tartanunk a jelenlegi állapotokat,
illetve törekedni kell a faj számára legkedvezőbb körülmények kialakítására.
Ahhoz, hogy mindezeket megvalósíthassuk, elsősorban tartanunk kell a kapcsolatot a
gazdálkodókkal, be kell tartatni a kaszálási munkálatok idejét, valamint további
megfigyeléseket kell tenni, hiszen folyamatosan változik a terület. Fontos kérdés, hogy ezek a
változások hogyan fogják befolyásolni a fekete gólyák megjelenését. Ha sikerül biztosítani a
terület háborítatlanságát a vonulási időszakban, évről-évre egyre több fekete gólya
választhatja ezt a területet pihenő- és táplálkozóhelynek, ami kedvező hatással lehet a faj
régióbeli populációira, növelve vonulásuk biztonságát és ezáltal fennmaradásuk esélyeit.
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A lappantyú (Caprimulgus europaeus) hazánk rendszeresen fészkelő védett, Natura
2000-s jelölő madár faja. Rejtett éjszakai életmódja miatt nehezen vizsgálható, ezért hazai
állományáról kevés adatunk van, ezek szinte kizárólag megfigyelésekre vonatkoznak. Európai
állománya folyamatosan csökken. A Kiskunságban természetes élőhelye a nyáras-borókás
társulás, de az 1950-60-as éveket követően először a gazdálkodás módjának megváltozása
miatt, majd a kötelező homoki gyep fásítás miatt a táj arculata jelentős mértékben
megváltozott, ami nagy hatással volt a lappantyú állományára is.
Dolgozatomhoz a vizsgálatokat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kolon-tavi
törzsterületén végeztem egy 230 hektáros mintaterületen. A madarak által éneklésre használ
pontokat májustól júliusig mértem fel éjszakánként és egy PDA segítségével rögzítettem azon
fákat, melyeken a hímek énekeltek. Júliusban pedig a felvett 31 pont közül véletlenszerűen
kiválasztottam 18-at, ahol egy teljes növényzeti felmérést végeztem. Az ArcGIS
térinformatikai programmal készítettem 18 véletlenszerű kontrollpontot. Ezt követően
digitalizáltam a légi felvételt, majd minden minta- és kontrollpont köré egy 25 m sugarú kört
rajzoltam. Ezekben a körökben mértem fel az erdősültséget (m2,%), foltok méretét (m2) és a
szegélyek hosszát (m). A kontrollpontok és a mintapontok körülötti köröket vizsgálva, Chi2
próbával arra az eredményre jutottam, hogy csak az erdősültséget tekintve nem tapasztalható
szignifikáns különbség. Ez arra utal, hogy nem az fás szárú vegetáció mérete a meghatározó,
hanem annak szerkezete. Az élőhely-preferenciát Ivlev-index segítségével számoltam ki. A
100 m2-nél kisebb foltok felé közepes erősségű preferenciát mutattam ki (0,5 és 0,625), míg
az ennél nagyobb foltokat elkerüli a madár. A legerősebb elkerülést az olyan pontokon
találtam, ahol 1000 m2 fölötti a foltméret (-0,39). A szegélyek vizsgálatakor kiderült, hogy a
nagy foltokat (0-31,9 m) teljes mértékben elkerülik, a 31,9-89,7 m kerületű foltokkal szemben
közömbösséget számoltam, vagyis amilyen mértékben megtalálható a területen, olyan
mértékben használja ki a madár. A legerősebb preferenciát (+1) a 89,7-120,4 m közötti
szegélyhossznál mértem.
Vizsgálatom szerint a lappantyúk territórium választása szempontjából nem csak a fás
borítás mérete, aránya számít, hanem azok eloszlása, foltossága is. Dolgozatommal szeretnék
hozzájárulni, ahhoz, hogy a későbbi táj átalakítási munkálatok során egy olyan tájszerkezet
alakítsanak ki, amiben a lappantyú állománya hosszútávon stabil maradhat.
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A gímszarvas a magyar és európai vadászat történetének egyik legkarizmatikusabb
alakja, mellyel való gazdálkodás Magyarországon hosszú múltra tekint vissza. A hazai
gímagancsok kiváló minősége már a XX. század elején megmutatkozott, köszönhetően a jó
genetikai állománynak, a kedvező élőhelyi adottságoknak és a vadgazdálkodás színvonalának.
Az agancs a szarvasfélék évről-évre újranövesztett, elágazó tömör csontcsapja.
Jellemzőinek nagysága, változásai egy adott populáció élőhelyi adottságairól szolgáltathatnak
információkat. Az egyes állományokra jellemző agancstömegek, szárhosszúságok, ágszámok,
illetve maga az agancsfejlesztés képessége is öröklött tulajdonság, vagyis az egyedek
genetikai hátterétől függnek; a megvalósítást a neuroendokrin rendszer irányítja, és az
anyagcsere-folyamatok végzik, de ezekre a folyamatokra a környezeti tényezők is hatást
gyakorolnak.
Munkám céljául tűztem ki, hogy két egymástól eltérő adottságú területen élő
gímszarvasbikák agancsméreteit megvizsgáljam az életkor függvényében, és
összehasonlítsam a két élőhelyet a trófeabírálati adatok alapján.
A vizsgálatba a világhírű trófeáiról híres Gemenci-Hajósi területet, illetve a kevésbé jó
eredményeket produkáló Börzsöny területét vontam be. Az itt található vadgazdálkodási
egységek trófeabírálati-, állománybecslési- és hasznosítási adatait használtam fel munkám
során és értékeltem statisztikai módszerekkel. A rendelkezésemre álló trófeabírálati adatokat
korcsoportokra osztottam, és a legfontosabb trófea-értékmérő tényezők (agancstömeg,
szárhossz és ágszám) alapján összehasonlítottam a két mintaterületet.
Az agancstömegek átlagai a vizsgálat teljes idejére vetítve a hajós-gemenci területen
kivétel nélkül meghaladják a börzsönyiekét. Fiatalok esetén a különbség még nem
számottevő, azonban a középkorú és még inkább az öreg korcsoportot tekintve az átlagok
közötti eltérések a két terület függvényében növekvő tendenciát mutatnak.
A szárhosszúságok átlagainak különbségei hasonló trendet tárnak elénk, mint az
agancstömegekéi, azzal a kitétellel, hogy a különbségek a korral előrehaladva nem nőnek
akkora mértékben. A fiatal korcsoportot tekintve pedig a különbségek elhanyagolhatók.
Az ágszámok átlagait tekintetbe véve a szárhosszúságokhoz közelítő különbségeket
kaptam.
A vizsgálat eredményeit figyelembe véve a Gemenci-Hajósi terület trófeaparaméterei,
a fiatal korosztály átlagait kivéve - ahol közel azonos eredmények születtek-,
nagyságrendekkel meghaladják a Börzsöny agancsjellemzőinek értékeit.
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
AZ EURÁZSIAI BORZ (MELES MELES) ÉS A VÖRÖS RÓKA (VULPES
VULPES) ÉLŐHELYVÁLASZTÁSA A BÖRZSÖNYBEN
Habitat selection of the badger (Meles meles) and the red fox (Vulpes vulpes) in
Börzsöny
Szerző:

Márton Mihály, MKK, Vadgazda mérnök III.

Témavezető:

Dr. Heltai Miklós, egyetemi docens, MKK Vadvilág Megőrzési Intézet
Szabó László tanszéki mérnök, MKK Vadvilág Megőrzési Intézet

Vizsgálatom során célom volt, hogy egy dombvidéki területen felmérjem a borz és a
róka kotoréksűrűségét, valamint élőhely-preferenciáját. Választ kerestem arra, hogy a két
ragadozó milyen feltételek alapján választja meg kotorékának helyét, és miként osztja fel azt
az élőhelyet, amelyet mindketten használnak.
Felmérésemet a Börzsöny déli oldalán, egy közel 1300 hektáros területen végeztem. A
vizsgálat helyszíne félig erdővel borított, a másik felét mezőgazdasági táblák, kaszálórétek és
magasfüves-bozótos vegetáció alkotja.
A kotoréksűrűség és az élőhely-preferencia felméréséhez rugalmas sávos becslést
alkalmaztam. Az így kapott adatokat Google Earth, Map Source és Microsoft Excel
számítógépes programok segítségével rendszereztem és értékeltem.
A borz esetében kapott kotoréksűrűség az alföldön mért eredményekhez viszonyítva
magas, míg a hasonló környezeti adottságú területekéhez képest közepes mértékű. E faj
esetében az egyedsűrűség meghatározása kizárólag a kotoréksűrűségből nem lehetséges,
ehhez további felmérések elvégzésére lenne szükség.
Vizsgálati területemen a borz legpreferáltabb élőhelyének az akác-elegyes erdő
mutatkozott, ezen kívül kedveltség volt kimutatható a cser felé is. A fenyveseket és a nyílt
területeket azonban kerülte a faj. Az eredményt hasonló élőhelyen végzett felmérésekkel
összehasonlítva azt látjuk, hogy minden területen más a kedvelt és az elkerült vegetáció, ez
valószínűleg a talajtípus-preferenciájának tudható be (SZENTKIRÁLYI 2007).
A róka kotoréksűrűsége magas értéket mutatott, mind az országos adatokat, mind a
hasonló területeken végzett felméréseket nézve. Az ebből kiszámolt egyedsűrűség is messze
meghaladta az országos szintet és kétszer magasabb volt egy vadaskertben végzett vizsgálat
eredményénél (SZENTKIRÁLYI 2007).
A Börzsönyben élő róka legpreferáltabb élőhelye az akác-elegyes erdő, de kedveltség
mutatható ki a cser és a magasfüves-bozótos vegetáció felé is. A fenyveseket és a nyílt
területeket azonban erősen kerüli a faj. A borzhoz hasonlóan itt is az látható, hogy a hasonló
élőhelyen végzett felmérések eltérő eredményeket mutatnak. Magyarázatot ebben az esetben
is a talajtípus-preferencia adhat.
A két ragadozó élőhelyválasztása között Chi2-próba alkalmazásával kerestem
különbséget. Az eredmény azonban nem volt szignifikáns, tehát a Börzsönyben élő borz és
róka élőhely-preferenciája a vegetációra nézve nem különül el. Különbség lehetne a talajtípus
választását illetően, azonban nem vagyok benne biztos, hogy ebben az esetben eltérést
találnánk, hiszen a Börzsöny jelentős részét agyagbemosódásos barna erdőtalaj borítja
(TOLNER 2005). Véleményem szerint a két ragadozó a táplálkozásában különül el és így
képesek ugyan azon a területen egymás mellett megélni. Ezt a különbséget már több külföldi
és hazai táplálkozásvizsgálat is bizonyította (KAUHALA et al. 1998, LANSZKI 2002).
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A NAPRAFORGÓ (HELIANTHUS ANNUUS)
VADKÁRÉRZÉKENYSÉGE ZÁRT ÉS SZABAD TERÜLETEN
The sunflower (Helianthus annuus) sensitivity to gameinjury closed and
recreation area
Szerző:

Papp Márta, MKK, Vadgazda mérnök MSc. II.

Témavezető: Dr. Szemethy László, egyetemi docens, MKK Vadvilág Megőrzési Intézet
Az ember és a vad és a természet kapcsolata az ősidőkre nyúlik vissza. Akkoriban még
mind a két faj élte az életét egymástól függetlenül.
Az ősember először még csak a különböző vadfajok egyedeit ejtette zsákmányul, hogy
élelmet szerezzen a maga és családja számára. Majd ez után fejlődött ki lassan a
mezőgazdaság alapja. Ehhez a földet a vad (használati) területéből kezdte „elvenni”. Ez egy
bizonyos határig különösebb gondok nélkül folytatható volt, még a két fő faj telítődési
görbélye nem keresztezte egymást. Ezután már a vad számára, - aki eddig korlátozások nélkül
használta a területet – kisebb terület marad az élőhelyre, az emberi faj viszont egyre nagyobb
területeket hódít meg, jelentősen korlátozva a vad mozgásterét.
A vizsgálat során célom az volt, hogy megállapítsam, milyen mértékben csökkenti a
vadkárt a villanypásztor alkalmazása. A minták elemzése után nem az én általam várt
eredményt kaptam válaszul. Közel azonos arányú kikelési arány után az elvárásaim szerint a
bekerített területen kisebb vadkárra számítottam. Helyette nagyjából egyforma kár lett.
Körülbelül 5 %-os eltérés tapasztalható a nyílt és zárt terület vadkármennyisége között.
Viszont a nyílt területen, a terület adottságait figyelembe véve nagyobb mértékű taposási és
rágási kárra számítottam.
A másik célom, hogy a kialakult vadkárrendezési módszert megvizsgáljam, és
igazoljam a helyes vagy helytelen alkalmazását. A Penc területen a kialkudott fix összeg
fizetése helyett a vadkárfelméréssel összekötött alkut javasolnám.
Javaslataim:
- A Szóri-völgy területeit körbevevő villanypásztor átépítését úgy, hogy a kapuk helyett az
út két oldalát bekeríteni a rongálások és a nyitva felejtések ellen.
- Lehetőség szerint a területen található mocsaras részek megszüntetését talajművelési
technológiák segítségével.
- Penc nevű területen a beugrók vadföldként történő használata, a vad elvonása céljából.
- Helyes vetésforgók követése
Az erdős részek közelébe árnyéktűrő kultúrák vetése
Bár a villanypásztorral védett területen is közel akkora volt a vadkár, mint a nyílt területen, de
a vizsgálatok után is jó ötletnek tartom az észszerűen felállított villanypásztort, ha az
rendeltetésszerűen van használva. A területen járva többször találtam nyitva a kaput, vagy
éppen meg volt rongálva. Ez abból is adódott, hogy Szóri-völgyben található három területet
egy földút keresztezi, mely „nagy” forgalomnak a helyszíne. Legalább is, minden kint töltött
időm alatt nem csak egy-kettő járművet láttam elhaladni az adott szakaszon. Nem egyszer
jeleztem a tulajdonosnak, hogy már megint elszakították a kapukat. Vagy zártam vissza, mert
valaki nyitva felejtette.
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A SZALAKÓTA ÉLŐHELYHASZNÁLATA A HEVES-BORSODISÍKON
Habitat usage of European roller (Coracias garrulus) in the Heves-Borsod
plains
Szerző:

Sümegi Zsófia Eszter, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc. I.

Témavezetők: Dr. Nagy Péter István, egyetemi docens, Állattani és Állatökológiai Tanszék,
Tóth László, tájegységvezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Dolgozatom célja a szalakóta élőhelyhasználatának pontosabb megismerése, valamint
azon tényezők megállapítása, melyeket a madár fészkelőhely választásnál figyelembe vesz.
A szalakóta európai populációjának élettere folyamatosan szűkül, állománya ezért oly
mértékben megfogyatkozott, hogy a kipusztulás által aktuálisan veszélyeztetett, fokozottan
védett, Vörös Könyvben szereplő fajok közé tartozik.
Az általam vizsgált állomány egy mesterséges odútelephez kötődik, amely a HevesBorsodi-síkon helyezkedik el Kesznyéten, a Borsodi-Mezőség, Dél-Heves és Észak-Jászság
területén. Vizsgálatomban 15 év (1995-2009) során gyűjtött adatokat dolgoztam föl.
Az egyes évek adatsorainak elemzésekor meghatároztam a kihelyezett műodúkat
elfoglaló fajok számát és egymáshoz viszonyított arányát. Ezután az odúk elhelyezkedéséből
adódó potenciális élőhelyet vizsgáltam meg, ezt az odúk köré írt 4 km-es pufferzóna
jelentette.
A potenciális élőhely élőhelytípusainak kategorizálása és azok megoszlásának
vizsgálata után az irodalmi adatok szerinti élőhelymérettel foglalkoztam, ez az odúk körüli 10
km2-es, 1800 m sugarú pufferterület. Itt is megvizsgáltam a megjelenő élőhelytípusokat,
használat alapján kategorizáltam az odúkat sikertelen, elfogadott és kiváló odúkra, illetve
megvizsgáltam a szalakóták által használt odúk pufferterületeinek átfedését. Ennek mintegy
ötszörös mértékéből arra a következtetésre jutottam, hogy az általam vizsgált területen a
madarak élőhelyhasználata eltérő, így kiszámoltam, mekkora terület jut egy odúra. Ezt 4,2
km2-ben állapítottam meg, 1167 m-es sugárral, ezután megvizsgáltam a 2009-ben szalakóta
által használt odúk körüli 1167 m-es zónába eső élőhelytípusokat.
A kapott elméleti revír élőhelytípusai ugyanazok maradtak, mint az 1800 m-es
pufferzónában, megoszlásuk viszont már más képet mutat. Ahogy csökkentjük a sikeres odúk
körüli pufferzóna méretét, az élőhelytípusok közül egyre tisztul azon élőhelytípusok köre,
melyet a szalakóta szívesebben használ. Kevésbé vannak jelen a lakott területek, a
mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek, az állandó növényi kultúrák, a vegyes
mezőgazdasági területek, az erdők, kontinentális vizek, a szántók. Nagyobb a természetes
gyepterületek, legelők, a nyílt szikesek és mocsarak területe, ezek közül a legnagyobb
mértékű növekedést a természetes gyepek esetében tapasztaltam.
Az Ivlev-index alkalmazásával kiszámolt, majd összehasonlított értékek alapján
megállapítottam, hogy a szalakóták egyértelműen előnyben részesítik a régió természetes
állapotú gyepterületeit, nyílt szikeseit és mocsaras területeit, elfogadják, tehát sem erős
negatív, sem erőteljes pozitív választ nem adnak a legelőkre és nagytáblás szántóföldekre, a
területen megjelenő összes többi élőhelytípusra pedig elkerülést mutatnak.
Az irodalmi adatoktól kisebb revírméretből arra a következtetésre jutottam, hogy az
általam vizsgált terület eltartóképessége nagyobb az irodalomban megjelentekénél. Mivel az
állománynövekedés az odúkihelyezéssel párhuzamosan növekedik és nem mutat telítődést,
feltételezhető, hogy az odúsítás még nem érte el a terület eltartóképességének felső határát.
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MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A MEZEI NYÚL (LEPUS EUROPAEUS)
POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA KISKÖRÉN A
FEKETE ISTVÁN VADÁSZTÁRSASÁGNÁL
The population dynamics of the European hare (Lepus europaeus) in Kisköre
Szerző:

Szabó József, MKK, Vadgazda mérnöki BSc. IV.

Témavezető: Dr. Bíró Zsolt, egyetemi docens, MKK, Vadvilág Megőrzési Intézet
Hazánk legjelentősebb szőrmés apróvadjának, a mezei nyúlnak az állománynagysága
az 1960-as évek óta csökkenő tendenciát mutat Európa-szerte. Így az állományhoz igazodó
gazdálkodásra kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Különösen aktuális ez a megállapítás, ha a
tavalyi, belvizes évre gondolunk, amikor Heves megyében és januártól Békés megyében is
betiltották a mezei nyúl vadászatát. Vizsgálataim során a szolnoki és dél-hevesi apróvadas
körzethez tartozó kiskörei Fekete István Vadásztársaság területén foglalkoztam a mezei nyúl
állománynagyságának változásaival 2009 és 2011 között. A tavaszi és őszi
állománybecslésekre épülő SZIE VMI modell alapján számoltuk a hasznosítható
mennyiségeket. Az állományfelmérések éjszakai reflektoros állománybecsléssel valósultak
meg, térképen előre kijelölt és a becslés során GPS-szel rögzített útvonalakon. A 2009-es év
során a mezei nyúl állománya a nyár során 21,7 %-kal nőtt, míg 2010-ben 41,5 %-os
csökkenés következett be a belvíz miatti nagyarányú elhullások miatt. A téli elhullások között
nem volt megfigyelhető ilyen nagyarányú különbség: a 2009-es tél folyamán 18,5 %-os, míg
2010 telén 19,5 %-os volt az állománycsökkenés. Az idei őszi állománynagyságra vonatkozó
adatok jelenleg feldolgozás alatt vannak. A modell alapján számított maximálisan
hasznosítható mennyiség október elejére vonatkoztatva 2009-ben 330 egyed, azonban a
társaság 146 nyulat hasznosított. 2010-ben pedig nem lehetett volna egyetlen nyulat sem
hasznosítani, még október elején sem. Ebben az évben 47 nyúl került terítékre, bár 2010-ben
az állománybecslésre csak későn került sor, s a társaság a helyzetet felismerve ezután be is
szüntette a mezei nyúl vadászatát. A tavaszi és őszi állománybecslésekből származó
adatokból látható, hogy az állomány a környezeti körülményektől függően milyen mértékben
képes a változásra. Éppen ezért fontos lenne, hogy a gazdálkodó az állománybecslésekkel
figyelemmel kísérje az állomány alakulását és a hasznosítható mennyiséget ennek fejében
tervezné, mivel az állomány alulhasznosításával a gazdálkodó bevételtől esik el, a sokkal
nagyobbik gond pedig ha túlhasznosítják az amúgy is folyamatosan csökkenő nyúlállományt,
ami a fenntarthatóság szempontjából nem megengedhető!

246

MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TDK
TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATJÁK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány
Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft.
Agruniver Holding Kft.
Alltech Hungary Kft.
Attalai Hal Kft.
BASF Hungária Kft.
Béres Alapítvány
Dr. Birkás Márta egyetemi tanár
Enviroscience Kft.
Fish-Coop Kft.
GAK Nonprofit Közhasznú Kft., Állattenyésztési Tanüzem
Halász Kft.
Hubertus Vadkereskedelmi Kft. Budapest
IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.
MAG Alapítvány
Orosco Kft.
Ökomik '01 Bt.
ProfiKomp Kft.
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SZIE MKK KTI
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SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette hallgatóink önképző,
kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését.
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ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR
SZOCIÁLIS SZAKON TANULÓ HALLGATÓK JÖVŐKÉPE
Future perspectives of students with social academic specialisation
Szerző: Bakosi Tamás, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
szociális munka szak, IV. évfolyam
Témavezető: Furcsa Laura, adjunktus, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
Szociálpedagógia Tanszék

A téma választásának oka személyes eredetű, hiszen mindig is érdekelt, hogy a segítő
hivatást tanuló hallgatók milyen jövőképpel rendelkeznek továbbtanulási és elhelyezkedési
dimenziókban, valamint hogyan vélekednek a leendő szakmájukról, mint hivatásról.
A dolgozatom központi kérdése a szociális szakon tanuló hallgatók jövőképe.
Kutatásommal rámutatok többek között a hallgatók szakválasztásának okára, a továbbtanulási
szándékra, a munkaerőpiacon való elhelyezkedési szándékokra, valamint a jövővel
kapcsolatos véleményekre. Ugyanakkor foglalkozom a segítő szakmák felvételijének
rendszerével is, vagyis, hogy kellene-e egységes felvételit bevezetni a szociális szakokra. A
kutatás témája hasznos és prioritást érdemel a szakmában, a társadalomban és természetesen a
képző intézményekben, hiszen a hallgatók jövőképe nagyban kell, hogy befolyásolja az
intézmények terveit.
A kutatásom alanyai az ország valamennyi szociális szakot indító felsőoktatási
intézmény hallgatói. A kutatásom online, kvantitatív, kérdőíves kutatás. Elérési pontnak
használtam az intézmények tanulmányi rendszereit (Neptun, ETR), közösségi portálokat,
valamint az évfolyam és a csoportok közös emailjeit. Kutatásom nem reprezentatív, de
megbízható képet ad a válaszadók jövőbeli szándékairól, a szakhoz fűződő kapcsolatáról.
Dolgozatommal szeretném felhívni a szakma, a hallgatók, valamint a szakokon oktató
szakemberek figyelmét a témára. Későbbiekben ez a kutatási eredmény összehasonlítási alap
lehet a leendő szakemberek között végzett esetleges, hasonló témájú felmérésekben.
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A TAIJI QUAN HATÁSAI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEKRE
The effects of the Taiji Quan onto the elementary schoolchildren
Szerző:
Tóth Mónika, SZIE – ABKP, tanító szak, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. Lóczi Márta, főiskola tanár, SZIE ABKP,
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A Taiji Quan kínai eredetű harcművészeti irányzat Magyarországon néhány évtizede,
elsősorban egészségmegőrző, illetve egészségjavító hatásai miatt van jelen. Hazájában a
mindennapok szerves részét képezi minden generáció számára, és éppen úgy a parkokban,
mint az iskola falai között gyakorolják.
Felmerül a kérdés, hogy miért lenne kívánatos Kína mintájára Magyarországon is az
általános iskolákban - mint alternatív lehetőséget - biztosítani ezt a mozgásformát? Továbbá
hogyan lehetne ezt kivitelezni?
Hipotézisem szerint a Taiji Quan rendkívül sokrétű, és sokoldalúan fejlesztő hatású; a tanulók
számára változatosságot jelentő lehetőséget jelentene az iskolában.
Elméleti és gyakorlati tapasztalatok által szeretnék rámutatni arra, hogy milyen
jótékony hatással van az emberre anatómiai és élettani szempontból is. Tökéletes prevenció
lehet a már egészen kiskorban jelentkező civilizációs problémákkal szemben, mint például az
„ülő- életmódból” és mozgáshiányból következő elhízással, cukorbetegséggel, szív-és
érrendszeri megbetegedéssekkel, látászavarral, rossz állóképességgel.. (stb.) szemben.
Ez a mozgásrendszer nagy hangsúlyt fektet a megfelelő testtartás kialakítására, illetve a már
kialakult deformitások korrekciójára is Fejleszti a koordinációs képességet és az
egyensúlyérzéket is. A Taiji másik két fontos alappillére: a képzetek alkotása és a megfelelő
légzés. A képzetek kialakításával könnyebben megtanulható és hatékonyabban kivitelezhető
egy-egy mozdulat, ha van mögötte egy konkrét tartam. A taiji sajátos légzéstechnikájával a
taoista és buddhista (hasi és mellkasi légzéssel) növelhető a vitálkapacitás is.

A TaijiQuan egy rendkívül változatos és színes mozgásforma, hiszen vannak
pusztakezes és fegyveres (pl.: legyező, bot) formagyakorlatok is, így a gyerekek nagy
élvezettel gyakorolják. Ebben áll a jelentősége is, ugyanis azok a gyerekek számára is
meghozhatja a sport iránti kedvet/szeretet, akik egyébként teljes mértékben
mozgáshiányos életmódot élnek.
Kutatásaim eredményeképpen megerősítést kaptam arról, hogy valóban előnyös
lenne a serdülők számára a Taiji-t tanítani, mind egészségügyi, mind a mozgás iránti
motiválásuk szempontjából. Ennek kivitelezése délutáni szakkörök keretein belül,
vagy a mindennapos testnevelésbe beépítve lenne megoldható, akár egy Taiji tanár
alkalmazásával, vagy a testnevelő tanárok továbbképzésével.
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OKSÁGI TÉNYEZŐK A FIATALKORI BŰNELKÖVETÉSBEN
AZ ISKOLÁBAN ÉS OTTHON SZERZETT ÉLMÉNYEK VIZSGÁLATA
The Causes of Youth Crime
A Study of Experiences Gained at School and at Home
Szerző: Szegedy Ágnes, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Szociális munka II. évfolyam
Témavezető: Dr. Szarvák Tibor, Egyetemi docens, tanszékvezető
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Szociálpedagógiai Tanszék

Dolgozatomat a Tudományos Diákköri Konferencia keretében készítettem a fent
megnevezett kutatási témában.
Vizsgálatom helyszíne az Aszódi Javítóintézet, ahol a 16 és 18 év közötti bűnelkövető
fiatalok személyiségét, viselkedését tanulmányoztam és arra a kérdésre kerestem a választ,
hogy ki, illetve kik a felelősek azért, ha egy fiatalkorú nem a társadalom által elvárt módon
cselekszik, ha nem alakul ki benne tisztelet másokkal szemben, valamint ha nem tartja
kötelezőnek a társadalmi együttélés szabályait magára nézve. Kutatásomban elsősorban az
otthon és az iskolában szerzett élmények kapcsolatát vizsgáltam, mert úgy gondoltam, ez két
közeg a legmeghatározóbb egy gyermek számára és a legfontosabb a megfelelő
szocializációhoz.
A kutatás előtt általam felállított hipotézisek a családról, rokoni kapcsolatokról, az otthoni
nevelésről többnyire azonosak a kapott eredménnyel, ugyanakkor az iskolai élményekről, a
tanulásról, a baráti kapcsolatokról alkotott felvetéseim sokban eltérnek a vizsgálat
eredményétől.
A dolgozatomat elsősorban esettanulmányokra építettem. A kutatásban tíz fiatal vett részt,
ezek mindegyike fiú. A kiválasztásuk véletlenszerűen történt, tekintet nélkül származásra,
korra, tehát bármiféle szempontra. Az esettanulmányt tartottam a leginkább célravezetőnek a
témában, ugyanis ez a módszer a legalkalmasabb arra, hogy kiválóan megismerjem a
növendéket és egy olyan képet alkossak róla, amelyet a dolgozatomban hasznosítani tudok. A
vizsgálat során többnyire azonos kérdésekre, témakörökre tértem ki mindenkinél.
A dolgozat eredményesnek mondható abban a tekintetben, hogy a két tanulmányozott közegaz otthoni és az iskolai- közül az egyik mindenképp felelős a fiatalkori bűnözés
kialakulásáért. Ennek bizonyítása, valamint a részletes eredmény a dolgozatomban kerül
leírásra.
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AZ AGRESSZIÓ ÉS A SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK
KAPCSOLATA A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
The connection between the agression and the sport activity in the Móra Ferenc
elementary school
Szerző: Nagy Renáta, SZIE-ABKP, tanító szak, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. Lóczi Márta, főiskolai tanár, SZIE-ABKP,
Természettudományi és Testnevelési Tanszék

Napjainkban egyre több iskolában jelent problémát az agresszió, amelyet szakmai
gyakorlataim és a szakirodalom alapján is állíthatok. (Földes-Lannort, 2009; Szekszárdi,
2010) Mint leendő pedagógus feladatomnak tartom a későbbiekben ennek a magatartásnak a
megváltoztatását.
Az agresszív viselkedés a magatartászavar egyik legmarkánsabb megnyilvánulási
formája. Magatartászavar fogalmán olyan viselkedési jellegzetességeket értünk, amelyek
zavarják a gyermek alkalmazkodását, mentális fejlődését, iskolai teljesítményét és
beilleszkedését az osztályba (Gádoros, 2005).
A rendszeres sport egészségre gyakorolt jótékony hatásai az egészségi állapot
mindhárom dimenziójában (szomatikus, pszichés, pszichoszociális) kimutathatók. A
rendszeresen sportoló fiataloknak nagyobb az önbizalmuk, jobb a közérzetük, kevesebb
pszichoszomatikus tünetről számolnak be. (Pikó-Keresztes, 2007)
A dolgozat megírása kapcsán az alábbi kérdésekre keresem a válaszokat:
•
•

Az agresszió milyen mértékben jelenik meg a sportoló és nem sportoló
gyermekek között?
Milyen szabadidős sporttevékenységekre van lehetőség a megfigyelendő
intézményben, mire lenne még igény?

Feltételeztem, hogy a rendszeresen sportoló gyermekek között kevesebb az
agresszivitásra való hajlam.
Dolgozatom megírásának a célja, hogy feltárjam a Móra Ferenc Általános Iskolában
az agresszív magatartás jelenségét a szabadidejükben sportoló és nem sportoló 4. illetve 6.
osztályos gyermekek között.
A gyermekeket, szüleiket, osztályfőnöküket és természetesen az iskola igazgatónőjét
kérdőíves módon vizsgálom.
Vizsgálataim alapján remélem a hipotéziseim pozitív megerősítését.
"A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb
nevelőeszköze. A sport a test útján nyitja meg a lelket!” Szent Györgyi Albert
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LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK OLVASÁSI LEHETŐSÉGEI, SPECIÁLIS
SEGÉDESZKÖZEIK.
BLIND PEOPLE’S READ OPPORTUNITIES, SPECIAL DEVICES
Szerző: Csipke Andrea, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
Informatikus Könyvtáros 3. évf.
Témavezető: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, könyvtárigazgató
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
Tanulmányaim során felmerült bennem, hogy milyen esélyei lehetnek ma egy
látássérültnek ahhoz, hogy információhoz jusson. Vajon hogyan fejlődtek ki az igényeiket
kielégítő szolgáltatások? Milyen technikai újítások valósították meg a látássérültek olvasását
és számítógép használatát?
Előadásomban mindenek előtt tisztázni szeretném, hogy a látássérült emberek három nagy
csoportra oszthatók: gyengén látók, alig látók és vakok. E csoportok olvasási lehetőségeit
Louis Braille munkássága biztosította az 1800- as évek közepén. Egy olyan pontírásos
rendszert talált fel, amely által a betűk tapinthatóvá váltak.
Hazánkban az 1890- es években terjedt el a pontírás a Braille nyomtatóval együtt, így már
beszélhetünk pontírásos dokumentumokról, vagyis Braille- könyvekről is. A látássérült
emberek egyszerűen csak letapintják egy 6 pontos rendszer alapján a betűket, így ők is
részesei lehetnek az olvasás élményeinek. A Braille-könyvek mellett, ami a vakok olvasását
teszi lehetővé, megjelentek még öregbetűs könyvek a gyengénlátó és aliglátó
embertársainknak és hangos könyvek. Az öregbetűs könyvek nagyobb betűmérettel íródtak, a
hangos könyvek pedig ma már mp3 formátumban, optikai lemezen „hallgathatók”.
A technika rohamos fejlődése az 1900- as években hatással volt a látássérültekre is. A
számítógépek elterjedésével olyan szoftverek is napvilágot láttak, mint a JAWS, ami lehetővé
teszi akár egy vak ember számára is a számítástechnika illetve az internet használatát.
Ma már elmondhatjuk, hogy a látássérültek életében is döntő fontosságú az új információhoz
jutás, ehhez pedig nélkülözhetetlenek a megfelelő segédeszközök. Többek között
beszélhetünk a már említett Braille-könyvekről, hangos könyvekről, Braille- kijelzőről,
beszélőrendszerekről, Braille- billentyűzetről és nagyképernyős monitorokról is. Mindezek
együttese teszi lehetővé vak, aliglátó és gyengénlátó társaink számítógép használatát és a
hagyományos olvasását is.
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A MUNKANÉLKÜLIEK ÁLTAL MEGTAPASZTALT ELŐÍTÉLETEK
Szerző:

Kissné Bencsik Anita, Szociális munka szak, III. évfolyam

Konzulens:

Furcsa Laura

A TDK dolgozat témájául a munkanélküliek által megtapasztalt előítéleteket választottam.
Ennek oka az a megfigyelés, hogy milyen súlyos problémákat okozhat a munkanélküliség. A munkám
során észrevettem, hogy a munkanélküliek gyakran előítéletesek a leendő munkaadójukkal szemben,
és gyakran vádolják leendő munkaadójukat is előítéletességgel. Emiatt, gyakran el sem küldik a
pályázatukat a kívánt munkahelyre. Ezek a tapasztalatok nagyon sok kérdést vetettek fel bennem.
Leginkább a munkanélküliség és az előítéletek kapcsolata érdekel. Ebben a dolgozatban is arra
keresem a választ hogy valóban megtapasztalnak–e a munkanélküliek előítéleteket és ezeknek van-e
befolyása az érintettek elhelyezkedésére.
A szakirodalom áttekintésénél két szálon indultam. Elsőként az előítéletek fogalmát és fajtáit
tekintettem át, ezt követően pedig készítettem egy részletesebb feldolgozást a munkanélküliségről.
Ebben kitértem a munkanélküliség pszichés tényezőire, hatásaira, dinamikájára, mérésére. Írtam a
munkanélküliek kapcsolatainak alakulásáról, és a szociális munka szerepéről, majd kiegészítettem a
társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatásával, fajtáival és néhány munkapiaci összefüggéssel.
A vizsgálat elvégzéséhez kérdőívet választottam, zárt és nyitott kérdésekkel egyaránt,
amelyekben a kitöltő megfogalmazhatta saját véleményét, meglátását, tapasztalatait. A vizsgálat alá
vont személyek Tura város lakói közül azok voltak, akik már megtapasztalták a munkanélküliséget.
Sikerült szétosztani a kérdőíveket, és összegyűjteni (az értékelhetetleneket, elrontottakat leszámítva) a
kitűzött 100 darabot.
A hipotézisem, mely szerint a munkanélküliek álláskeresés során megtapasztalnak bizonyos
előítéleteket, beigazolódott. Véleményük szerint ezek negatívan befolyásolják az elhelyezkedésüket.
Arra az eredményre jutottam, hogy a megkérdettek elsősorban nemük, koruk, egészségi állapotuk,
gyermekeik, illetve a roma származásuk miatt érzik hátrányosnak a helyzetüket. Minél régebben
munkanélküli valaki, annál több előítéletről számolt be saját helyzetét illetően. Az is megfigyeltem a
válaszokból, hogy a hosszabb ideje munkanélküliek több negatív hatást, nehézséget érzékelnek az
álláskeresés alatt. Ugyanilyen negatív összefüggést tapasztaltam a kapcsolataik alakulását illetően. A
régebb idő óta (9-12 hó) munkanélküliek interperszonális kapcsolataik romlásáról számoltak be.
Beépítettem a kérdőívbe néhány olyan kérdést is, amelyre a kutatáson kívül - a munkám
kapcsán visszaigazolásként - volt szükségem. Nem találtam ugyan összefüggést pl. a tanulási kedv és
az előítéletek között, (inkább a kor és a tanulási kedv között), de örömmel tapasztaltam hogy milyen
sokan vennének részt olyan képzéseken, tanfolyamokon, amelyekkel növelhetik esélyeiket a
munkaerőpiacon. Érdekesnek találtam, hogy sokan nem tudják honnan, milyen ellátást kapnak.
A kutatás megerősített abban, hogy kiemelten szükséges foglalkozni a munkanélküliekkel, és
rávilágított azokra a területekre, ahol még többet tehetünk az érdekükben.
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KÉT LÉGYKAPÓ FAJ VONULÁSI MINTÁZATÁBAN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA MADÁRGYŰRŰZÉSI ADATSOROK
ELEMZÉSÉVEL
Study of the change in migration pattern of two flycatcher species by the
analysis of long-term bird ringing data series
STUDY OF THE CHANGE IN MIGRATION PATTERN OF TWO
FLYCATCHER SPECIES BY THE ANALYSIS OF LONG-TERM BIRD
RINGING DATA SERIES
Szerző:

Ágh Nóra, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. évfolyam

Témvazetők: Harnos Andrea, egyetemi docens; Csörgő Tibor, tudományos főmunkatárs;
Kovács Szilvia, tudományos segédmunkatárs (SzIE, Állatorvostudományi Kar,
Biomatematikai és Számítástechnikai tanszék)
Az elmúlt évtizedekben számos énekesmadárfaj vonulási mintázatában következtek be
változások. Ezek még a vonulási viselkedésüket tekintve kevéssé plasztikus, erős genetikai
kontroll alatt álló hosszútávú vonulóknál is kimutathatóak. Vizsgálatainkban az Ócsai
Madárvárta hosszútávú gyűrűzési adatai alapján hasonlítottam össze két közelrokon,
hosszútávú vonuló faj, a kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) és a szürke légykapó
(Muscicapa striata) vonulási fenológiáját. Az utóbbi évtizedekben mindkét faj egyedszáma
jelentősen csökkent. Mivel ennek oka nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a probléma a
vonulási vagy telelési feltételek változásában keresendő, indokolt ezek részletes vizsgálata. A
madarakat függönyhálókkal, standard feltételek mellett fogjuk. A kormos légykapó esetében
mind a fiatal, mind az öreg madarak esetében megállapítható az ivar is, míg a szürke
légykapóknál csak a kor határozható meg. Az adatok feldolgozása során ivar és
korcsoportokat külön kezeltük. A vonulás időzítésében és a biometriai jellemzők szerinti
időzítésben bekövetkezett változásokat kvantilis regresszióval, a biometriai jellemzők
változását lineáris regresszióval vizsgáltuk. A tavaszi és az őszi vonulás során befogott
madarak szárnyhosszát Welch-próbával hasonlítottuk össze. Az időjárási adatok elemzése
során az átlagos havi maximum és minimum hőmérsékletet valamint a napi
csapadékmennyiséget vetettük össze a tavaszi és őszi érkezések mediánjával.
Eredményeink szerint mindkét faj minden vizsgálati csoportjánál korábbra tolódott
tavaszi és későbbre az őszi vonulás időzítése. Ennek valószínű oka a tavaszi és őszi időjárási
feltételek és ebből következően a vegetációs periódus eltolódása, ami hat pl. a táplálék fajok
tavaszi megjelenésére is. A biometriai adatok szerinti időzítés a két fajnál eltérő mintázatot
mutat a szárnyhosszak alapján. A kormos légykapó esetén tavasszal a hosszabb, ősszel a
rövidebb szárnyú egyedek érkeznek korábban, míg a szürke légykapónál mindkét periódusban
a hosszabb szárnyúak. A testtömeg vizsgálatok alapján mindkét fajnál az átlagosan kisebb
tömegűek érkeznek meg korábban a területre. A kormos légykapónál talált mintázat
megegyezik több nyugat-európai vizsgálat eredményével, miszerint a faj hurokvonuló, a
populációk másik útvonalat használnak tavasszal, mint ősszel. A szürke légykapó esetén már
nehezebb következtetéseket levonni. Lehetséges, hogy az ivarok vonulásának időzítése közti
különbség, de az is hogy a „bakugrás” vonulási stratégia okozza a mintázatot. Az átlagos
szárnyhossz növekedés hátterében az állhat, hogy megnövekedett az északi, hosszabb szárnyú
egyedek aránya az átvonulók között. A lokális időjárási változók és a tavaszi-őszi vonulás
időzítése között egyik faj esetén sem találtunk szignifikáns összefüggést, aminek magyarázata
az lehet, hogy a lokális meterológiai változók nem megfelelő indikátorai a klímaváltozás
madárvonulásra gyakorolt hatásainak.
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ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE APXIV TOXIN ELLENI
KOLOSZTRÁLIS ELLENANYAGOK KIÜRÜLÉSÉNEK ELISA
VIZSGÁLATA SERTÉSBEN
ELISA determined depletion of Actinobacillus pleuropneumoniae ApxIV toxin
specific colostral antibodies in swine
Szerző:

Albert Ervin, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Biksi Imre, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Nagyállatklinika)

Az Actinobacillus pleuropneumonia a sertések világszerte jelentős veszteséget okozó
bakteriális légzőszervi megbetegedése. A veszteségek oka részben a hízók elhullása, részben a
gyógyszerfelhasználás növekedése, illetve a romló teljesítménymutatók. A megbetegedés
elleni védekezés egyik lehetséges módja a szaporulat vakcinázása Actinobacillus
pleuropneumoniae ellen. A vakcinázás céljára rendelkezésre álló készítmények hatékonyságát
befolyásolja a vakcinázás időpontjában az állat vérplazmájában jelen lévő ellenanyagok
mennyisége: nagy mennyiségű kolosztrális ellenanyag jelenlétében a vakcinázás nem
eredményez megfelelő védettséget. E probléma elkerülése érdekében a vakcinázás időpontját
a kolosztrális ellenanyagok kiürülési idejének figyelembe vételével célszerű megállapítani.
Erre a célra Laboratóriumunkban az IDEXX Chekit App ApxIV ELISA tesztet alkalmazzuk.
A teszt az Actinobacillus pleuropneumoniae ApxIV toxin elleni ellenanyagok kimutatásán
alapul. A toxint jelenlegi tudásunk szerint csak Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek
termelik (a Pasteurellaceae család egyéb tagjai nem), illetve csak természetes fertőzés esetén
jelennek meg ellene ellenanyagok az állat szervezetében, a jelenleg alkalmazott vakcinák
beadása nem eredményez ApxIV toxin elleni immunválaszt. Az említett szerológiai
profilvizsgálatok során általában 6, 8, 10, 12, 14 hetes korcsoportokból 8-10 vérmintát
veszünk, amelyek vizsgálatával megállapítható, hogy mely korcsoportban csökken
minimálisra a kolosztrális ellenanyagok mennyisége. Jelen TDK dolgozat célja annak
vizsgálata, hogy más megbetegedésekhez (pl. baromfi fertőző bursitise) hasonlóan korai
időpontban egyetlen korcsoporttól származó vérminta vizsgálatával megállapítható-e a
kolosztrális ellenanyagok kiürülésének ideje, ez a lehetőség ugyanis jelentősen csökkenthetné
a vizsgálat költségeit. Erre a célra a Laboratóriumunkban 2004 és 2011 között megvizsgált 80
sertésállományból származó szérumminták ELISA vizsgálati eredményeinek statisztikai
elemzését végeztük el. A kapott regressziós modell érvényességét különböző
sertésállományokból származó minták vizsgálatával kíséreljük meg igazolni.
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A LUCILLA SINGLEYANA (PILSBRY 1889) CSIGAFAJ
ELŐFORDULÁSI VISZONYAI BÉKÉS MEGYÉBEN
The occurence of Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) (Gastropoda: Punctidae) in
Békés, Hungary
Szerző:

Bene Roland, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. évfolyam

Témvazető:

Dr. Majoros Gábor, PhD. tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi
Kar, Parazitológiai és Állattani tanszék)

A Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) csigafaj Észak-amerikai eredetű, mára azonban
az egész világon széles körben elterjedt. A faj magyarországi helyzete – endemikus vagy
behurcolt faj – vitatott a kutatók körében. Ennek oka, hogy a Pleisztocén korabeli
talajmintákból nem kerültek elő a faj egyedei.
A vizsgálatban 10 helyszínen vettünk le összesen 110 talajmintát Békés megyében.
Minden egyes minta súlya 3. 5kg. Predikciónk, hogy az urbanizált területen magasabb a faj
egyedszáma.
A vizsgálatunk célja, hogy megtudjuk, milyen hatással van az urbanizáció a Lucilla
singleyana elterjedésére. Továbbá kimutatni, hogy a vizsgált faj milyen más szárazföldi
csigafajokkal él együtt.
A kapott adatok étékeléséhez az R-statisztikai programot használtuk fel. Az
eredmények azt mutatják, hogy az emberi zavarás hatással van a Lucilla singleyana faj
egyedszámára. Magasabb mértékű emberi zavarás esetén a faj egyedszáma nagyobb, mint a
kevésbé urbanizált területeken. Adatainkból kiderül, hogy 5 szárazföldi csigafaj
szignifikánsan együtt él a Lucilla singleyana fajjal a vizsgált területeken. Az eredmények arra
engednek következtetni, hogy a Lucilla singleyana a vele együtt élő 5 másik csigafajjal együtt
synantróp fajok, melyek az ember által zavart területeket preferálják.
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KUTYA ÉS MACSKA DERMATITIS, ILLETVE OTITIS EXTERNA
ESETEIBŐL IZOLÁLT STAPHYLOCOCCUS SPP., STREPTOCOCCUS
SPP., TOVÁBBÁ PSEUDOMONAS AERUGINOSA TÖRZSEK
ÉRZÉKENYSÉGE GENTAMICINRE, MARBOFLOXACINRA,
VALAMINT EZEK KOMBINÁCIÓJÁRA
Activity of gentamicin, marbofloxacin and the combination of these antibacterial
agents against Staphylococcus spp., Streptococcus spp. and Pseudomonas
aeruginosa strains isolated from canine and feline otitis externa and pyoderma
Szerző:

Bognár Tímea, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

dr. Jerzsele Ákos, egyetemi tanársegéd (SzIE Állatorvos-tudományi Kar,
Gyógyszertani és Méregtani tanszék)

Az antibiotikumok széleskörű alkalmazása következtében világszerte terjed a
bakteriális rezisztencia, mely komoly problémákat vet fel a humán és állatorvosi gyakorlatban
egyaránt. Kutyáknál és macskáknál gyakran diagnosztizált betegségek az otitis externa és a
pyoderma, amelyek nemegyszer hosszú távú antibakteriális kezelést igényelnek. Ennek során
nagy eséllyel alakul ki rezisztencia a kórokozókban, melyet többek között a különböző
antibiotikumok kombinációban való alkalmazásával csökkenthetünk. A fenti kórképek
általában összetett kóroktanúak, a kitenyésztett baktériumok legtöbbször a Staphylococcus, a
Streptococcus, valamint a Pseudomonas genusból kerülnek ki.
Tanulmányunkban két gyakran alkalmazott antibakteriális szer, a gentamicin és a
marbofloxacin, valamint ezek kombinációinak in vitro aktivitását vizsgáltuk Staphylococcus
intermedius és Staphylococcus aureus, Streptococcus canis valamint Pseudomonas aeruginosa
törzseken. Munkánk során Magyarországon gyűjtött, kutya és macska fülből, illetve bőrről
izolált törzseket használtunk fel, 129 S. intermedius törzset – ebből 110 kutyából és 19
macskából származott –, kettő kutya és 4 macska eredetű S. aureus, 38 kutya eredetű és 5
macska eredetű S. canis mintát, továbbá 56 P. aeruginosa törzset, melyből 52 kutyából és 4
macskából származott. A MIC (minimális gátló koncentráció) értékek meghatározásához
mikrodilúciós módszert alkalmaztunk a CLSI (Committee of Laboratory Standards Insitute)
ajánlásának megfelelően. Gentamicin esetében a MIC50 értékek 0,125 µg/ml és 16 µg/ml,
míg a MIC90 értékek 1-16 µg/ml között mozogtak. Ezen értékek marbofloxacin vizsgálatakor
0,125-2 µg/ml, valamint 0,25-8 µg/ml voltak. Mindkét antibakteriális szerrel szemben a
legérzékenyebbnek a Staphylococcus törzsek mutatkoztak. A marbofloxacin-gentamicin
kombinációk 1:1 arányú elegye bizonyult a leghatásosabbnak. MIC50 értékei 0,125 µg/ml és
2 µg/ml, a MIC90 értékek pedig 0,25 µg/ml és 2 µg/ml között változtak. Staphylococcusok
esetében a kombináció 83,7%-ban additív interakciót mutatott, 11,1%-ban szinergizmust,
5,2%-ban pedig antagonizmust. Minden vizsgált Staphylococcus törzs érzékenynek bizonyult
a kombinációra, rezisztens törzset nem találtunk. Streptococcus canis esetében a kombináció
79,1 %-ban additívnak, 16,3 %-ban szinergistának, 4,6%-ban antagonistának bizonyult,
mindössze 9,3 %-ban tapasztaltunk rezisztenciát. Pseudomonas aeruginosa esetében 73,2%ban szinergizmust, 23,2%-ban additív, 3,6%-ban antagonista hatást mutattunk ki. A
törzseknek csak 1,8%-a bizonyult rezisztensnek a kombinációra.
Eredményeink alapján a marbofloxacin-gentamicin 1:1 arányú kombinációja
hatásosnak ígérkezik otitis externa, illetve bőrfertőzések kezelésében, kiemelten a
P.aeruginosa ellen irányuló terápiában. A kombináció növelte az érzékeny, és csökkentette a
mérsékelten érzékeny és rezisztens P. aeruginosa törzsek arányát a két szer önálló
alkalmazásához képest.
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A COX-2 RECEPTOR EXPRESSZIÓJÁNAK IMMUNHISZTOKÉMIAI
MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA KUTYÁK
EMLŐDAGANATAIBAN
Assessment of Cox-2 receptor expression in canine mammary tumours using
immunohistochemical method
Szerző:

Dékay Valéria Aranka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V.
évfolyam

Témvazető:

dr. Vajdovich Péter, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Belgyógyászati Tanszék és Klinika)

Tanulmányunk célja a ciklooxigenáz-2 (Cox-2) enzim expressziójának vizsgálata
kutyák különböző típusú emlődaganataiban. A Cox-2 enzim expresszióját összesen 39
daganat esetében vizsgáltuk, melyek között 34 metszet emlődaganatból, és 5 minta
lymphomás kutyák nyirokcsomójából származott. Az emlődaganatok közül 12% jóindulatú
daganat, 48% carcinoma simplex, 12% tubulopapillaris carcinoma, 68% adenocarcinoma és
12% egyéb típusú emlődaganat volt. A vizsgált páciensek közül a carcinoma simplex típusú
daganatban szenvedőknél két esetben volt metasztázis, a tubulopapilláris daganatos
betegeknél egy esetben, a többi esetben nem figyeltünk meg áttétképződést. Két esetben olyan
mintát vizsgáltunk, amely már recidivált daganatból származott, ez tubulopapilláris
carcinomában szenvedő betegeknél fordult elő. A műtéten átesett betegekből kimetszett
daganatokból rutin szövettani mintát vettünk, és a Cox-2 expresszió mértékét
immunhisztokémiai vizsgálattal mutattuk ki. A vizsgálathoz egérben termelt, monoklonális
IgG1 (Rat Cox-2 aa. 368-604) ellenanyagot használtunk (BD Biosciences). A festést a
Vectastain Elite ABC kit (Vector Laboratories) segítségével végeztük.
Vizsgálataink alapján a benignus daganatmintákban 3%, a carcinoma mintákban átlag
37%, a tubulopapilláris carcinomákban 77%, az adenocarcinomákban 15%, egyéb típusok
esetében pedig 45% volt a Cox-2 expressziója. A lymphomák vizsgálata során átlag 1,6%-os
Cox-2 expressziót tapasztaltunk. Az adatok összegzése után statisztikai vizsgálatot végeztünk,
melynek eredménye a következő: szignifikáns különbség fedezhető fel a carcinoma és
tubulopapilláris carcinoma típusú daganatok között (P=0,003063). A Cox-2 expersszió
mértéke jelentősen magasabb volt a carcinomák esetén, ellentétben a benignus daganatokkal
(P=0,007611). Ezen felül szignifikáns különbség látszik a carcinomák és a lymphomák között
(P=0,005718).
A vizsgálataink alapján gyanítható, hogy a metasztázisra, és a recidívára való hajlam
összefügg a Cox-2 expresszió mértékével, és a daganatok malignitásával is. Emiatt a
carcinoma simplex, és a tubulopapillaris carcinoma esetén javasolható Cox-2 antagonista
terápiát is alkalmazni a hagyományos terápiás modularitások mellett.
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A HAGYOMÁNYOS ÉS A SZENZOROS ELEKTRONIKUS
FONENDOSZKÓPOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA BEAGLE KUTYÁKBAN
Comparison of traditional and sensor-based electronic stethoscopes in Beagle
dogs
Szerző:

Fekete Dániel Tibor, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI.
évfolyam

Témvazetők: Prof. Dr. Vörös Károly, egyetemi tanár; Dr. Szilvási Viktória, PhD-hallgató
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika)
A hagyományos (Rappaport-Prague) és az elektronikus szenzorral ellátott (Welch
Allyn – Meditron) fonendoszkópok érzékenységét és diagnosztikai alkalmazhatóságát 33
kifejlett, egészséges beagle kutyában tanulmányoztuk négy, a szív hallgatózásos
vizsgálatában különböző tapasztalattal rendelkező vizsgálószemély közreműködésével.
Vizsgálatunk a beagle kutyákban esetlegesen előforduló, szubklinikai (tüneteket még nem
okozó) szívzörejek felderítésére irányult. A kutatás során összehasonlítottuk a négy
vizsgálószemély két különböző fonendoszkóppal kapott hallgatózási leletét a diagnosztikai
standardként figyelembe vett echokardiográfiás vizsgálatok eredményeivel. A kísérletben arra
kerestük a választ, hogy a szívzörejek felismerését illetően mennyire megbízható a
hagyományos és az elektronikus fonendoszkóp az echokardiográfiás diagnózishoz képest a
négy vizsgálószemély esetében. Tanulmányoztuk továbbá azt is, hogy van-e érzékenységbeli
különbség a két fonendoszkóp között a szívhangok erősségének és minőségének
(színezetének és elkülöníthetőségének) megítélhetőségét illetően.
A statisztikai elemzésekhez az „R” programot használtuk. A 33 kutyából 7-ben (21%ban) találtunk enyhe fokú mitrális insufficientiára, illetve billentyű körüli turbulenciára utaló
eltéréseket az echokardiográfia során, egyéb morfológiai szívelváltozások nélkül. E kutyák
mindegyikében előfordult szívzörej is. A szívzörejes állatok átlagéletkora 77±17,6 hónap
(SE=6,7), míg az szívzörejjel nem rendelkező állatoké 51±25,6 hónap (SE=5,0) volt. A
szívzörejek hallgatózásos felismerését illetően a módszer szenzitivitása 82%-os volt a
hagyományos (H) és 75%-os az elektronikus (E) fonendoszkóp használatakor a négy vizsgáló
átlagát tekintve. A hallgatózás specificitása a négy vizsgáló átlagában H: 99%-os és E: 100
%-os volt. A két fonendoszkóp (H és E) érzékenysége között szignifikáns különbség
mutatkozott az E javára mind a bal, mind pedig a jobb oldali mellkasfél feletti hallgatózáskor
(p <0,0001). Az érzékenységbeli különbségek átlaga a bal oldalon 0,36, a jobb oldalon 0,59
volt (p=0,0340).
Eredményeink alapján az elektronikus fonendoszkóp elsősorban a szívzörejek
kizárásában, illetve a jobb mellkasfal feletti hallgatózásban nyújtott segítséget a hagyományos
fonendoszkóphoz képest.
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NAGY LÉTSZÁMÚ TEJELŐ SZARVASMARHA TELEPEKEN
ELŐFORDULÓ FŐBB MEGBETEGEDÉSEK OKOZTA GAZDASÁGI
VESZTESÉGEK
Economic losses due to main diseases in dairy herds
Szerző:

Fodor István, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Ózsvári László, tanszékvezető, egyetemi docens (SzIE, Állatorvostudományi Kar, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani
tanszék)

Az Európai Unión belül a tejtermelők között egyre kiélezettebbé váló verseny azt a
felismerést eredményezte a tejelő szarvasmarha telepek vezetőségében, hogy fel kell deríteni
a főbb állomány-egészségügyi veszteségforrásokat.
A tejelő tehenek termelésének színvonalát, a termelt tej minőségét és a telep
működésének gazdaságosságát alapjaiban meghatározza a tőgy egészségügyi állapota, így a
szubklinikai tőgygyulladás, melyet a jól felismerhető klinikai formával együtt a tőgyet
veszélyeztető legfőbb betegségeknek tartanak. A tehenek szaporodás-biológiai állapota a
gazdaságos tejtermelés másik fontos eleme. A veszteségek jelentősen csökkenthetők a két
ellés közti időnek, az üres napok számának és egyéb, szaporodási szempontból fontos
mutatók optimalizálásával.
Kutatásom célja az volt, hogy számszerűsítsem a tőgygyulladás és a szaporasági
zavarok által okozott átlagos éves gazdasági veszteségeket tejelő szarvasmarha telepeken. A
felmérést 4 magyarországi nagyüzemi tehenészet összesen 3884 holstein-fríz tehenén
végeztem 2010-ben, és az adott év termelési, valamint költség- és áradatait használtam fel.
Vizsgálataim szerint a szubklinikai tőgygyulladásos (250 000 SCC/ml feletti tejet
termelő) tehenek naponta 3,36 kg-mal kisebb tejhozammal rendelkeztek, mint egészséges
társaik, ami éves szinten 13 196 Ft (48 euró) veszteséget jelent tehenenként. Az elkülönített
tejből eredő veszteség 14 571 Ft (53 euró), míg az idő előtti selejtezés 12 324 Ft (44,8 euró), a
gyógyszerfelhasználás pedig 3 520 Ft (12,8 euró) költséget okozott átlagosan tehenenként
évente. Így a tőgygyulladás által okozott éves átlagos veszteség 2010-ben 43 612 Ft (158,6
euró) volt a vizsgált populációban. Az összes veszteség 63,7%-áért (101 euró) a tejárbevételcsökkenés, 28,3%-áért (44,9 euró) az idő előtti selejtezés okolható, míg a jól kimutatható
gyógykezelési költség a veszteségeknek csupán 8,1%-át (12,7 euró) teszi ki.
A szaporodás-biológiai zavarok miatti éves gazdasági kár nagysága a vizsgált
populációban megközelítette a 60 ezer Ft-ot (216 euró)! Az összes veszteség 70,1%-áért –
több mint 41,5 ezer Ft-ért (151,5 euró) – az optimálistól eltérő két ellés közötti idő, 15,5%áért – több mint 9 ezer Ft-ért (33,4 euró) – az idő előtti selejtezés volt okolható. A
gyógykezelés miatti költség az összes veszteség 8%-áért, több mint 4,7 ezer Ft-ért (17,3 euró)
volt felelőssé tehető, míg az optimálisnak tartottnál több termékenyítés miatti költség a
veszteségeknek csupán 6%-át tette ki (3,7 ezer Ft, vagyis 13,7 euró).
Eredményeim alapján a gazdálkodók számára elsősorban szaporodás-biológiai
intézkedések bevezetését javaslom, emellett viszont a tőgyegészségügyet is javítaniuk
kellene.
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Evaluating welfare quality in Hungarian dairy herds
Szerző:

Fóris Borbála, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam

Témvazető:

dr. Jurkovich Viktor, tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi
Kar, Állathigiéniai,Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai tanszék)

Az állatjóllét definíciójára többféle megközelítés is létezik attól függően, hogy a
termelést, a tudományos vizsgálatokat vagy etikai szempontokat helyezünk előtérbe. Mivel az
állatok jóllétével kapcsolatos paramétereket tudományos alapossággal és módszerekkel
vizsgálhatjuk, az állatjóllét egy nagyon erőteljesen vizsgált tudományos területté fejlődött. Az
állatok jóllétének meghatározásakor a leggyakrabban a következő 3 nagyobb kérdéskör kap
szerepet: jól működnek-e az állat biológiai funkciói, mit érez az állat, képes-e az állat egy
elfogadható, a természeteshez hasonló életet élni.
Az állatjóllét vizsgálatára ma leggyakrabban az úgynevezett „animal based”, vagyis az
állatokat megfigyelő módszereket használnak. A Welfare Quality EU-s kutatási projekt
célkitűzése volt, hogy egy sztenderdizált vizsgálati módszert alakítson ki, amely több
szempontot integrálva a lehető legpontosabb képet adja az állatjóllétről. Ezen protokoll
alapján 15 tejelő tehenészetben végeztem vizsgálatot az állatjólléti helyzet felmérésére
hazánkban.
A protokoll négy fő területre bontja az állatjóllét vizsgálatát, úgymint megfelelő
takarmányozás, megfelelő tartástechnológia, megfelelő egészségi állapot és megfelelő
viselkedés. A négy fő terület 12 kritériumfeltételéhez összesen több mint 30 vizsgálat tartozik,
amelyek elvégzésével megállapíthatjuk az egyes területek jólléti pontszámait, valamint az
adott telep összesített értékelését is. Az értékelés lehet kiváló, jó, elfogadható és rossz.
A vizsgált telepek közül 6 jó, míg 9 elfogadható minősítést kapott, az egyes
kritériumok vizsgálatakor azonban nagyobb eltérések mutatkoztak. A megfelelő
takarmányozás kategóriában az itatók nem megfelelő száma és tisztasági állapota befolyásolta
leginkább a pontszámok alakulását. A tartástechnológia szinte minden telepen jó minősítést
kapott, ami nagyban köszönhető annak, hogy az összes vizsgált telepen kötetlen tartásmódot
alkalmaztak. Az egészségi állapot mindenütt csak elfogadható kategóriába esett, ez főként a
nagyarányú sántaságnak és az érzéstelenítés nélkül végzett szarvtalanításnak köszönhető. A
viselkedés vizsgálatának nem egyedüli, de fontos részét képezi az ember-állat viszony
értékelése. A dolgozók mentalitása szoros összefüggést mutat az eredményekkel: a durva
bánásmód ugyanúgy megmutatkozik az értékelésben, mint a türelmes, állatszerető hozzáállás.
Az eredmények feldolgozását egy internetes felület segíti, ugyanitt lehetőség nyílik
más európai országok eredményeinek megismerésére és ezáltal az összehasonlításra.
Az állatjólléti státusz felmérésének szerepe van a telepek gazdaságosságának
javításában, mert az állatok alkalmazkodása a negatív külső és belső hatásokhoz a termeléstől
veszi el az időt és az energiát. Az állatjóllét értékelésében egy könnyen és általánosan
használható eszközt jelent ez a protokoll: rávilágít a fő problémákra és az eredményeket
felhasználhatjuk a telepeken a súlypontképző stratégiák megalkotásakor.
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KITRIDIOMIKÓZIS VIZSGÁLATA EGY MAGAS-BAKONYI VIZES
ÉLŐHELY KÉTÉLTŰKÖZÖSSÉGÉN
Effect of Batrachochytrium dendrobatidis on an amphibian community in
Hungary
Szerző:

Gál Júlia Tünde, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, IV.
évfolyam

Témvazetők: dr. Vörös Judit, A Magyar Természettudományi Múzeum Kétéltű- és
Hüllőgyűjtemény, főmuzeológus; Szabó Krisztián, SZIE-ÁOTK Biológiai
Intézet, biológus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Ökológiai tanszék)
A kizárólag kétéltűek bőrén élősködő Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)
rajzóspórás gombafaj jelenléte 2004 óta ismert Magyarországról. Azóta számos területről
előkerült, de előzetes vizsgálatok a legmagasabb fertőzöttségi arányt egy fiatal sárgahasú
unka (Bombina variegata) populáción találták a Magas-Bakonyban, Iharkúton, egy
bauxitbánya mellett kialakult tóban. Kutatásunk célja volt, hogy ezt a fertőzött területet
részletesebben megvizsgáljuk és feltárjuk, hogy mely fajok és mely fejlődési stádiumok a
legfogékonyabbak a kitrid gombára a tanulmányozott kétéltűközösségen belül. Vizsgáltuk
továbbá, hogy a patogén fertőzöttségi aránya (prevalencia), intenzitása és abundanciája mutate különbséget az évszakok váltakozásával.
Összesen 8 taxon 241 egyedét mintáztunk 2009-ben tavasztól őszig, az unkák
ébrenléti időszakában. Ezek közül 26 egyeden mutattuk ki a Bd-t (22 Bombina variegata és 4
Pelophylax sp.), ugyanakkor egy vizsgált egyed sem mutatta a kitridiomikózis klinikai
tüneteit. Terepmunkánk során nem találtunk elpusztult egyedeket, és állománycsökkenés jelét
sem tapasztaltuk. A teljes közösség fertőzöttségi aránya 0,108 volt. A statisztikai elemzés
szignifikáns különbséget mutatott ki a fiatal B. variegata és Pelophylax sp. állományok
prevalenciája között, a B. variegata faj javára. Bizonyítékot találtunk arra is, hogy mind a
fertőzöttségi arány, mind az intenzitás értékek magasabbak voltak a sárgahasú unkapopulációban tavasszal.
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A BEAGLE PAIN SZINDRÓMA GENETIKAI HÁTTERÉNEK
VIZSGÁLATA
An investigation into the genetic background of Beagle Pain Syndrome
Szerző:

Girling Hannah, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Maróti-Agóts Ákos, intézeti állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Állattenyésztési és Genetikai osztály)

A beagle fajtában leírt szisztémás immunmediált meningitis és arteritis vagy más
néven Beagle Pain Szindróma (BPS) az egyik legismertebb Szteroid Reszponzív Meningitisz
Arteritisz (SRMA) megbetegedés kutyákban.
A BPS egyik első leírásánál már említik, hogy a humán Kawasaki megbetegedés,
amellyel analógiát mutat, egyik legfontosabb állati modelljeként is jelentős szerepe lehet a
betegséggel kapcsolatos kutatásokban. A BPS az örökletes, genetikai eredetű betegségekre
jellemző, familiáris előfordulási mintázatot mutat.
A humán genomon végzett marker kapcsoltság térképezéses vizsgálatok során az
inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C (ITPKC) lokusz erős összefüggést mutatott a
Kawasaki betegséggel. Az ITPKC lokusz a 19 es humán kromoszómán található és a T-sejtes
immunitás befolyásolásával okozhatja a betegségért felelős allél az immun-hiperreaktivitás amely a BPS kialakulásáért is felelős - miatt létrejövő Kawasaki betegséget.
Kutatatásunkban, megfordítva az eredeti elképzelést azt vizsgáltuk, hogy a Kawasaki
betegséget humán modellként használva találhatunk-e az eddig feltáratlan molekuláris oktanú
BPS és az kutyák ITPKC génjeinek lehetséges eltérő változatai között összefüggést.
Kutatásunk eszközeként első lépésben szegélyező mikroszatellitákat kerestünk és
vizsgáltunk az ITPKC gén kapcsoltságot feltételező közelségében, az indirekt diagnózist
céljából. Az indirekt kapcsoltságon alapuló diagnózis ebben az esetben lehetővé teszi a teljes
szakasz szekvenálását megelőzően az akár fajtaspecifikus betegséggel összefüggésbe hozható
mutáns ITPKC allélok megtalálását.
A kutya genom projekt publikált adatai alapján kerestünk és vizsgáltunk meg az adott
szakaszon található mikroszatellitákat az összes kutyafajtában amelyben előfordul az SRMA:
a boxer, német rövidszőrű vizsla, berni pásztor valamint a beagle fajtában.
Eredményeink alapján a BPS molekuláris diagnosztikájában jól hasznosítható eszközt
sikerült kifejleszteni, amellyel várhatóan sikerrel lehet a teljes családokat érintő vizsgálatokat
végrehajtani.
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KI-67 ÉS PCNA PROLIFERATIÓS MARKEREKKEL VÉGZETT
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK LOVAK CONJUNCTIVALIS
PSEUDOTUMORAIBAN
Investigation of Equine conjunctival pseudotumors with the use of proliferation
marker, Anti Ki-67 and Proliferating cellular nuclear antigen (PCNA)
Szerző:

Haughton Gabrielle, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V.
évfolyam

Témvazető:

Dr. Jakab Csaba, klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

A lovak idiopathicus conjunctivalis pseudotumora, vagy chronicus nodularis
lymphocytás conjunctivitise, többnyire unilaterlisan előforduló, ismeretlen eredetű,
makroszkóposan daganatszerű, gyulladásos jellegű kötőhártya elváltozása. Vizsgálataink
során célul tűztük ki, az anti-Ki-67 és anti-PCNA antitestek, proliferatiós markerek
segítségével meghatározni a lovak conjunctivális pseudotumorának replikativ aktivitását.
Tizenkét lóból származó műtéti bioptátumot vontunk be kutatásunkba. A pufferolt, 8
%-os formaldehid-oldatban, szobahőmérsékleten 24 órán át konzervált, mintákat a
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszéken dolgoztuk fel. A műtétileg eltávolított,
standard körülmények között konzervált szövetmintát szövetelőkészítő automatával tettük
alkalmassá a további feldolgozásra. A paraffinos blokkokból 3-4 ěm vastagságú metszeteket
készítettünk, amelyek közül egy-egy példányt első lépésben haematoxilinnal és eosinnal
festettünk meg. A metszeteket NIKON Optiphot-2 típusú fénymikroszkóp segítségével
tanulmányoztuk, 40x-, 100x-, 200x- és 400x-os nagyításokon, ill. NIKON Coolpix 4500
típusú digitális kamerával felvételeket készítettünk.
Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz, a szilanizált tárgylemezekből készített
metszeteket kétszer váltottxylolban, majd háromszor váltott alkoholban deparaffináltuk, majd
1x-es PBS-sel való mosás után antigénfeltárást végeztünk. Az antigének feltárása magas
hőmérsékleten, mikrohullámmal történt, kiegészítve Target Retrieval Solution feltáró oldattal.
Az endogén-peroxidáz aktivitását 0,3%-os H2O2-dal, metanolban blokkoltuk 5 percig. Az
antigén feltárást követően a metszeteket Ventana típusú automata immunfestőgépbe
helyeztük. Az immunhisztokémiai vizsgálatok során használt ellenanyagok a következők
voltak: anti-Ki-67 és anti-PCNA . Az immunhisztokémiai reakciókat avidin-biotin
immunperoxidáz rendszerrel és DAB kromogénnel tettük láthatóvá. A kontrasztfestés Mayerféle haemalunnal történt.
Az anti-Ki-67 nem mutatott immunreaktivitást a lovakból származó mintákon. Az
anti-Ki-67 klón [BGX-297] és az anti-PCNA immunpozitív mintákat produkáltak. A PCNA
magasabb proleratiós index %-ot mutatott a pozitív immunreaktivitást mutató Ki-67-el
szemben.
Az eredmények azt mutatják, hogy a formaldehid-oldatban fixált, paraffinba ágyazott,
ló szöveti mintákon, így a conjunctivalis pseudotumorban, a PCNA, érzékenyebb marker a
replikatív frakció meghatározása szempontjából, mint a Ki-67.
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TÁRSÁLLATOK EMLŐDAGANATAINAK MULTIMODULARITÁSON
ALAPULÓ KEZELÉSÉNEK EREDMÉNYEI
Results of Treatment Based on Multimodularity of Mammary Cancers in
Companian Animals
Szerző:

Horváth Andrea, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

dr. Vajdovich Péter, Egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Belgyógyászati Tanszék és Klinika)

A vizsgálat célja az volt, hogy különböző típusú emlődaganatokban szenvedő, a
gyógykezelés alatt végigkövetett kutyák és macskák kombinált kezelésének eredményességét
derítsük fel különböző szempontok alapján. A vizsgálatban összesen 47 kutya és 10 macska
vett részt, amelyekről az elmúlt 2 évben keletkezett adatokat használtuk fel. A daganat
kialakulása szempontjából vizsgáltuk az állat fajtáját, életkorát, lakóhelyét, az ivartalanítást,
illetve ivartalanított állat esetében annak időpontját. Az átlagéletkor kutyáknál 9,98 év volt,
míg macskáknál valamivel több, 12,3 év. Lakóhelyüket tekintve a kutyák közül 7
belvárosban, 40 pedig külterületen lakott, a macskák közül 3 lakott belvárosban és 7
külterületen. Az elhullottak között kutyáknál az átlagos túlélési idő 6, 65 hónap volt, míg
macskáknál 6, 29 hónap. Azok közül az állatok közül, amelyek még élnek, a kutyák
mostanáig átlagosan 11, 46 hónapja állnak kezelés alatt, míg a macskákat átlagosan 3 hónapja
kezeljük. Kutyáknál számos daganattípus fordult elő, mindkét fajban a leggyakoribb a
carcinoma simplex volt. A kutyák közül 12-nél fedeztek fel metasztázist, ebből 5 helyi, és 7
távoli metasztázis volt. Macskáknál az összes metasztázisok száma 5, ebből 1 esetben helyi, 4
esetben pedig távoli metasztázis igazolódott. A kutyák közül 14, a macskák közül pedig 5
állat részesült kemoterápiás kezelésben. A kezelések során a következő kemoterápiás szereket
használtuk: kutyáknál carboplatin (n=6), doxorubicin (n=4), vinblastin (n=1), carboplatin és
doxorubicin (n=3); macskáknál carboplatin (n=2), doxorubicin (n=2), carboplatin és
doxorubicin (n=1). Kiegészítésként kutyák esetében egy alkalommal alkalmaztunk
fotodinamikus terápiát, míg macskák esetében 4 alkalommal. Kutyáknál ezen kívül 24 állatnál
alkalmaztunk Feldene (ciklooxigenáz-antagonista) kezelést is. A kutyák közül 39 esett át egy
vagy több műtéten, míg a macskák közül 9. A kezelést követően kutyáknál 12 esetben alakult
ki recidíva (átlagosan 1,75-ször), macskáknál pedig 8 állatnál lehetett kiújulást tapasztalni
(átlagosan 2,5-ször). Összességében elmondható, hogy a Feldene (ciklooxigenáz-antagonista)
kezelés nem mutatott jelentős különbséget az élettartam tekintetében. A csak műtéten
átesettek, kisebb stádiumúak lévén hosszabb élettartamúak voltak, mint azok, amelyek
kemoterápiás kezelést is kaptak. A nagyobb stádiumúak élettartama rövidebb volt azoknál,
amelyek kisebb stádiumúak voltak. A már recidivált daganattal kezelt betegek szignifikánsan
rövidebb ideig éltek, mint azok, amelyek esetében elsődleges daganatot kezeltünk.
A vizsgálataink alapján igazoltuk, hogy a ciklooxigenáz gátlás látszólag nem hoz
jelentősebb eredményt, és a kemoterápia sem, azonban ezt abban a viszonylatban érdemes
megfontolni, hogy az egyszerűbb esetek nem kapnak multimodularitáson alapuló kezelést.
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RETROSPEKTÍV KOCKÁZATELEMZÉS A SZIE ÁOTK SEBÉSZETI
ÉS SZEMÉSZETI KLINIKÁJÁN GYŰJTÖTT BAKTERIOLÓGIAI
MINTÁK EREDMÉNYEI ALAPJÁN
Retrospective risk analysis of bacteriology samples collected at the SZIE
ÁOTK’s clinic of surgery and ophthalmology
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A jelen TDK dolgozat témája egy retrospektív kockázatelemzés a SZIE ÁOTK
Sebészeti és Szemészeti Klinika munkatársai által gyűjtött bakteriológiai minták alapján,
melyeket a Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium értékelt. A 2010. január 1. és
2011. szeptember 31. között keletkezett 384 mintából 130 sebváladékból származott. A TDK
munkám célja ezen sebváladék-minták részletes elemezése (a kórokozók identifikálása,
előfordulási
gyakoriságuk,
antibiotikum-érzékenységük,
illetve
rezisztenciájuk
meghatározása), következtetések levonása, és a potenciális veszélyforrások feltárása.
A fent említett sebváladék-, vagy genny-mintákban (összesen N=130) a legnagyobb
gyakorisággal
kitenyészett
kórokozók
a
következők
voltak:
Staphilococcus
(pseudo)intermedius
(N=50)
ebből
17
Methicillin-rezisztens
Staphylococcus
(pseudo)intermedius (MRS(P)I) polirezisztens változata, Escherichia coli (N=19), bétahemolizáló Streptococcus (N=14), Enerobacter cloacae (N=10) ebből 2 nosocomialis eredetű,
továbbá Pasteurella multocida (N=9).
A rezisztencia-vizsgálatok alapján, az előbb felsorolt baktériumok fokozott ellenállást
mutattak egyes antibiotikumokkal szemben, különösen a kitenyészett Escherichia coli,
Enterobacter cloacae és béta-hemolizáló Streptococcus törzsek. A SZIE-ÁOTK
kisállatsebészeti műtőblokkjában a vizsgált 21 hónap alatt összesen 979 műtét történt. A
műtét után kialakuló klinikai tünetek oka valószínűsíthetően 23 esetben (2,35%) a klinika
műtői környezetében kontaminálódott műtéti seb volt. A 23 esetből 17 (74%) esetben
Staphilococcus (pseudo)intermedius, ebből 7 (30%) Methicillin-rezisztens Staphylococcus
(pseudo)intermedius (MRS(P)I) polirezisztens változata, 5 (22%) esetben pedig Enterobacter
cloacae volt a kórokozó, és ezek jelentős része ortopédiai betegekből származott.
Az aktuális mikrobiológiai eredmények ismerete a klinika protokolljainak
változtatását, folyamatos adaptációját, továbbá a munkaegészségügyi, és - biztonsági
paraméterek javítását eredményezi.
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KUTYÁK ENDOSZKÓPOS MÓDSZERREL VETT
GYOMORBIOPSZIÁINAK RETROSPEKTÍV ELEMZÉSE
Retrospective analysis of gastric biopsy samples taken with endoscope from
dogs
Szerző:

Hőnich Eszter, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló

Témvazető:

dr. Psáder Roland, klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Belgyógyászati Tanszék és Klinika)

Az endoszkóppal nyert gyomorbiopsziák szövettani vizsgálata elengedhetetlen a
gyomorgyulladások és daganatos elváltozások korai felismeréséhez és a hatékony
gyógykezelés megválasztásához.
Célunk a gyomortükrözésre érkező kutyák endoszkópos módszerrel vett
gyomorbiopsziáinak retrospektív feldolgozása az új nemzetközi standard (Day et al.:
Histopathological standards for the diagnosis of gastrointestinal inflammation in endoscopic
biopsy samples from the dog and cat: a report from the WSAVA Gastrointestinal
Standardization Group. J. Comp. Pathol. 2008) alapján. Az így feldolgozott minták értékelése
során megvizsgáltuk van-e összefüggés a betegek kora, neme, az egyes szövettani
elváltozások mértéke és a szükséges gyógykezelés intenzitása között.
A narkózisban történő gasztroszkópos vizsgálat során a gyomorból biopsziás fogóval
anatómiai régiónként 3-3 mintát vettünk. 2007 januárjától napjainkig 63 kutyából származó
69 mintát vizsgáltunk. A bioptátumok szövettani feldolgozása (hematoxilin-eozin festés,
Giemsa festés, szükség esetén Warthin-Starry festés) a Kórbonctani és Igazságügyi
Állatorvostani Tanszéken történt. A szövettani minták értékelése érdekében az említett
nemzetközi standardot honosítottuk, és kiegészítettük a gyomor fundusi régiójának
vizsgálatával, valamint a GHLO fertőzöttség vizsgálatával. Vizsgálataink során 0-3 skálán
(nincs, enyhe, közepes, súlyos) jelöltük a lymphocytás-plasmasejtes-, eosinophil sejtes
beszűrődést, a lymphoid follicularis hyperplasiát és a GHLO fertőzöttséget. A gyógykezelés
fokozatai 1: tüneti kezelés gyógyszerei, 2: egyszerű diéta, 3: gluténmentes diéta új
fehérjeforrással, 4: egyszerű antibiotikum kezelés, 5: Helicobacterium eradikáció, 6:
prednizolon kezelés. A statisztikai elemzések után összevetettük a szövettani elváltozásokat a
klinikummal.
Összegezve a retrospektív vizsgálatunk eredményeit, a következő megállapításokat
tehetjük:
1.
Bevezettünk a hazai gyakorlatba egy nemzetközileg elfogadott standard
módszert a gyomorbiopsziák szövettani értékelésére vonatkozóan, mely egyértelmű
kritériumokat támaszt az egyes szövettani elváltozásokkal kapcsolatban.
2.
A nemzetközi standardot kiterjesztettük a gyomor fundusi régiójára is, és új
szempontként bevettük a gyomor GHLO fertőzöttségét is.
3.
Átfogó képet kaptunk a gyomortükrözésre érkezett hazai kutyák GHLO
fertőzöttségéről és az egyes gyulladásos elváltozások előfordulásáról. Ilyen esetszámon
alapuló feldolgozásra endoszkópos gyomorbiopsziák tekintetében még nem volt példa.
4.
A GHLO fertőzöttség, a szövettani elváltozások mértéke és a kezelés
intenzitása egyértelmű összefüggéseket nem mutat egymással, mely megállapítás egybevág a
szakirodalmi adatokkal.
5.
A szövettani elváltozások súlyossága nem korrelál az alkalmazott
gyógykezelés intenzitásával, ezért önmagában nem alkalmas markere a kezelés
megválasztásának, így önmagában prognosztikai értéke is kérdéses.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS A PROBIOTIKUMOK HATÁSA A
BÉLHÁMSEJTEK MŰKÖDÉSÉRE
The effect of oxidative stress and probiotics on intestinal epithelial activity
Szerző:

Hursán Petra Zsófia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV.
évfolyam

Témvazető:

Dr. Pásztiné Dr. Gere Erzsébet, PhD hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi
Kar, Gyógyszertani és Méregtani tanszék)

Az oxidatív stressz a bél akut és krónikus gyulladási folyamatainak kialakulásához
vezethet sejt- és szövetkárosító hatása révén. Kutatási munkánk célja egy olyan in vitro
rendszer létrehozása volt, amely a bélgyulladást előidéző, kísérleti körülmények között
hidrogén-peroxid kezeléssel kiváltott, akut vagy krónikus oxidatív ingerek modellezésére
valamint a védő hatású vegyületek tesztelésére alkalmazható.
Kísérleteink során sertés eredetű, inzerten tenyésztett IPEC-J2 vékonybél hámsejteket
használtunk, amelyek alkalmas sejtmodellként szolgálnak az oxidatív stressz és az azt
befolyásoló anyagok tanulmányozására. A kezelésre használt hidrogén-peroxid optimális
koncentrációjának meghatározásánál arra törekedtünk, hogy a bélhámsejtek közötti
kapcsolatok ne sérüljenek, a kiváltott oxidatív stressz a sejtréteg permeábilitási jellemzőit ne
befolyásolja, ugyanakkor a gyulladásos citokinek szintjét szignifikánsan növelje.
Kvantitatív real-time PCR végzett mérési eredményeink szerint az IL-8 és a TNF-α
upreguláció maximális értékét 1mM hidrogén-peroxid koncentráció esetén, a kezelést
követően 1 óra múlva érte el, míg az IL-6 szintje a kezelés alatt változatlan maradt. A
transzepitheliális elektromos ellenállás (TER) az 1mM hidrogén-peroxid alkalmazása mellett
nem csökkent, továbbá az általunk vizsgált junkcionális fehérjék (claudin-1, claudin-4 és Ecadherin) expressziója nem mutatott változást a sejtmembránban.
Öt probiotikus baktériumtörzs (Lactobacillus plantarum 2142, Lactobacillus casei
Shirota, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Bb-12, Bacillus amyloliquefaciens,
Enterococcus faecium) sejtmentes felülúszóját alkalmazva azt vizsgáltuk, hogy történik-e a
két indikátor citokin, az IL-8 és a TNF-α hidrogén-peroxid okozta upregulációjában
számottevő csökkenés. A mérséklő hatás egyedül a Lactobacillus plantarum 2142 sejtmentes
szűrlet esetében volt megfigyelhető.
Spektrofotometriás, festékképzési módszerrel meghatároztuk a hidrogén-peroxid
időfüggő spontán bomlását, valamint vizsgáltuk, hogy a probiotikumok sejtmentes felülúszói
kémiai interakcióba lépnek-e a hidrogén-peroxiddal. Kimutattuk, hogy a Bacillus
amyloliquefaciens felülúszója kivételével egyik felülúszó sem lép kölcsönhatásba a hidrogénperoxiddal, ami kizárja, hogy a Lactobacillus plantarum 2142 a peroxid bontásán keresztül
fejtené ki gyulladáscsökkentő hatását.
További kutatási munkánk célja az aktív komponensek izolálása a probiotikumok
sejtmentes szűrletéből és az oxidatív sejtkárosodások kivédésének hátterében lezajló
folyamatok típusának meghatározása.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS VAKCINA HATÁSÁRA ADOTT
IMMUNVÁLASZ LOVAKBAN
Immune response to West Nile Virus vaccination in horses
Szerző:

Joó Kinga, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazetők: Dr. Sárdi Sára, klinikus állatorvos; Dr. Kutasi Orsolya, egyetemi tanársegéd
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Üllői Nagyállat-klinika, Belgyógyászat
tanszék)
A Nyugat-nílusi vírus (Flavivirus genus, Flaviviridae család) főként madarakban,
lovakban és emberekben okozhat megbetegedést, mely megnyilvánulhat enyhe jellegtelen
tünetekben, de súlyos idegrendszeri bántalmakban is. Hazánkban 2007 óta regisztrálunk a
vírus okozta idegrendszeri tüneteket lovakban. Magyarországon 2009 óta elérhető a Nyugatnílusi vakcina (Duvaxyn-WNV) .
Jelen tanulmányban vizsgáltuk, a vakcina hatására kialakuló immunválasz során
megjelenő IgG és esetlegesen IgM típusú ellenanyagok mennyiségét és azok változásait. A
vakcina leírása alapján várt eredmény az volt, hogy a lovak döntő többségénél (96%+)
elegendő IgG ellenanyag termelődik, viszont a természetes fertőzés által kiváltott IgM
termelődés a vakcina hatására nem indul be.
A kutatás során összesen 268 lótól gyűjtöttünk vérmintákat. Az állatokat a vakcinázási
előzményük alapján több csoportba osztottuk. Külön vizsgáltuk a korábban még nem oltott,
valamint az egy, illetve két éve már folyamatosan vakcinázott állatokat. Külön csoportot
alkottak a csupán szerológiai tesztnek alávetett, de nem vakcinázott lovak. Az oltási
előzménnyel nem rendelkező lovakat két oltással alapimmunizáltuk melyek között 3-5 hét telt
el, a korábbi években már oltott lovak pedig egy emlékeztető oltást kaptak. A lovaktól minden
oltást megelőzően vérmintát vettünk, valamint még egy mintát az utolsó oltás után 3-5 héttel.
A vérmintákból az antitest-titer meghatározás haemagglutináció-gátlás módszerrel történt.
A nem oltott lovak közel 1/3-a szeropozitívnak bizonyult. A megelőző évben
alapimmunizált lovak 12,5 %-a volt szeronegatív az idei, emlékeztető oltást megelőzően vett
vérmintában. A két éve folyamatosan vakcinázott lovak 100 %-a szeropozitív volt már az
emlékeztető oltást megelőzően is. 7 ló esetében IgM típusú ellenanyag titer emelkedését is
észleltünk. Az összes vizsgált ló közül három esetben nem tapasztaltunk sem IgG, sem IgM
növekedést.
A vizsgált ló állományban csupán 1.4%-ban nem alakult ki immunválasz a
vakcinázást követően, ami megfelel a várakozásoknak. A várt eredményektől eltérően azt
tapasztaltuk, hogy az oltás hatására IgM ellenanyag is megjelenhet a vérsavóban, ami
megnehezíti a természetes fertőződéstől való elkülönítést.
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HAZAI GYEPTÁRSULÁSOK NITRÁT VISZONYAI
Nitrate relations of hungarian plant communities of grasses
Szerző:

Karancsi Zita, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Vetter János, tanszékvezető, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi
Kar, Növénytani tanszék)

Vizsgálataink során három, gyakori hazai gyeptársulás (pántlikafüves mocsárrét
[Agrostio - Phalaridetum]: Soponya-Tác; ürmös szikes puszta [Artemisio santonici Festucetum pseudovinae]: Csongrád; mezofil kaszálórét [Anthyllido - Festucetum rubrae]:
Szárliget) nitrát viszonyait mértük fel, májusi júliusi mintavételek segítségével. Vizsgáltuk a
társulások botanikai összetételét (ötszörös, kvadrátokban végzett felméréssel), területenként
3-3 talajmintát vettünk, illetve a jelentős mennyiségben előforduló növényfajokból
gyűjtöttünk mintákat. A talajokból néhány paramétert (mésztartalom, pH, Arany-féle
kötöttségi szám, teljes vízkapacitás, összes szerves anyag tartalom), oldható nitrát-tartalmát, a
növényekből pedig azok nitrát tartalmát határoztuk meg.
A munka célja volt:
_- Felmérni, hogy milyen az egyes hazai gyeptársulások talaj nitrát tartalma és a
növények nitrát felhalmozódása.
_- Van-e összefüggés az egyes talajok paraméterei és a nitrát szintjei között?
_- Megfigyelhető-e valamilyen arányosság a különböző területek talaj- és
növénymintáinak nitrát-szintjei között?
_- Elérhet-e növények nitrát tartalma egy olyan szintet, mely káros hatású lehet az
állatok számára?
_- Vannak-e új nitráthordozó növényfajok?
Megállapíthattuk, hogy:
A gyepalkotó növényfajok nagy részében – az ún. akkumulátor fajok kivételével – a
nitrát tartalom viszonylag szűk határok (35-55 mg NO3-/kg sza.) közötti, és ez független a
társulás-típustól, illetve a talaj oldható nitrát szintjétől, ha az 25-45 mg/kg sza. értékek között
mozog.
Úgy tűnik, hogy a talajtípusoknak, illetve a vizsgált talajparaméreknek nincs
bizonyítható összefüggése a növény aktuális nitrát koncentrciójával. A talált növényi nitrát
szint relatív stabilitása azt jelezheti, hogy az aktív növényi anyagcsere intenzíven képes a
felvett nitrátot metabolizálni (a nitrát-nitrit reduktáz rendszeren át).
Vizsgálataink során a két társulásban is találtunk olyan növény fajokat, melyek –
valószínűleg genetikai tényezők miatt – nagyobb mennyiségű nitrátot tartalmaznak,
halmoznak fel, azaz akkumulálnak. Ilyennek látszik a kerek repkény (Glechoma hederacea:
347 mg NO3-/kg), és a vízi menta (Mentha aquatica: 271,36 mg NO3-/kg), ezen adatok
vélhetően újak a szakirodalom számára is. Szintén magasabbnak bizonyult a sziki üröm
(Artemisia santonicum: 98,43 mg NO3-/kg), a macskagyökér (Valeriana officinalis: 97,55 mg
NO3-/kg), zöld pántlikafű (Phalaroides arundinacea: 76,24 mg NO3-/kg), és a bajuszos
hagyma (Allium vineale: 74,14 mg NO3-/kg).
A tapasztalt nitrát koncentrációk nem érték el sem a letálisnak tartott szintet (10-15
g/kg sza), sem a klinikai tüneteket okozó (5 g/kg sza.) koncentrációkat. A krónikus
mérgezésért felelősnek tartott koncentráció határt (154-480 mg/kg sza.) azonban túllépik, így
a rendszeres gyephasznosítás során figyelni kell a gyepnövényzet nitrát szintjét, különös
tekintettel a felhalmozónak ismert vagy újabban annak bizonyult fajokat.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
A HAZAI TENYÉSZSERTÉSEK TEJMIRIGYÉNEK SZÁMSZERŰ ÉS
FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI JELLEMZÉSE
Numerical and functional anatomical characterization of mammary glands of
domestic breeding sows
Szerző:

Kertész Attila Mihály, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V.
évfolyam

Témvazetők: Dr. Sótonyi Péter, egyetemi tanár; Dr. Bíró Hunor, c. egyetemi docens (SZIE,
Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani tanszék)
A tenyészkocák tejmirigyeinek (glandulae mammaria) száma és működőképessége
fontos anyai tulajdonság. A sertéseknek általában öt-kilenc tejmirigyük van mindkét oldalon.
A kutatási eredmények minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a kocák tejtermelő
képességének jelentős növekedése ellenére a megszületett malacok a genetikailag determinált
növekedési erélyüknek ötven vagy alig több mint ötven százalékát tudják realizálni.
Részben személyes, részben kérdőíves vizsgálat véletlenszerűen kiválasztott 1985
tenyésztésben lévő kocára – a hazai tenyészkoca állomány 0,9 százalékára – terjedt ki a
fialásukat követő 48 órán belül. A vizsgálat kapcsolódik egy korábbi vágóhídi felmérésre
(1,2).
A kocák összes tejmirigyszáma a következőképpen alakult: 16 tejmirigy: 139 állat
(7%); 15 tejmirigy: 156 (7,9%); 14 tejmirigy: 1470 (74%); 13 tejmirigy: 87 (4,4%); 12
tejmirigy (5,9%); 10 tejmirigy: 15 (0,7%). A megvizsgált állatok átlagos tejmirigy száma:
13,2; működőképes átlagos tejmirigyszámuk: 12,4; nem működőképes vagy nem megfelelően
működő tejmirigyek száma kocánként: 0,8. Az utóbbiak megoszlása a fontosabb kategórák
szerint abszolút értékben és az összes tejmirigyszám százalékában kifejezve: befordult
csecsbimbó: 183 (0,7%); „vak” bimbócsatorna: 217 (0,8%); rövid bimbócsatorna: 380
(1,5%); aplasiás tejmirigy: 124 (0,5%), hypoplasiás tejmirigy: 354 (1,4%); sérülés vagy egyéb
okozta működőképtelenség: 330 (1,3 %). Egyéb anatómiai rendellenességek: járulékos vagy
számfeletti tejmirigy: 60 állat (3%); járulékos csecsbimbó: 95 állat (4,8%). Helyeződésbeli
rendellenesség, asszimetria: 69 állat (3,5%); nem megfelelő térköz a tejmirigyek között: 94
állat (4,8%).
A megszületett malacok számára megfelelően működő, elégséges számú tejmirigy
biztosítása etikai, állatjólléti, állategészségügyi és ökonómiai szempontból eléggé nem
hangsúlyozható fontosságú. Ennek szakmai és szelekciós szempontjai adottak. A vizsgálat
eredményei mind a tejmirigyek számszerinti növelését, mind azok működőképességének
javítását feltétlenül indokolják a fenti érvek alapján.

(1) Kertész Attila Mihály: A hazai tenyészsertések tejmirigyének és csecsbimbócsatornájának számszerű
anatómiai jellemzése SzIE, Állatorvos-tudományi Kar TDK Dolgozat, 2009.
(2) Kertész, A.M., Bíró, H., Sótonyi, P.: The Number of Mammary Glands and Teat Canals in Culled
Breeding Sows. In: Proceedings of 1st European Symposium on Porcine Health Management, Copenhagen,
Denmark, August 27th - 28th, 2009. p. 56.
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A KÜLÖNBÖZŐ EMBERI EREDETŰ KÖRNYEZETGAZDAGÍTÁS
(SZOCIALIZÁCIÓ, ZENE) HATÁSA A PATKÁNYOK
VISELKEDÉSÉRE
Effect of different environmental enrichment of human origin (socialization,
music) upon the rats’ behavior
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Dr. Fekete Sándor György, osztályvezető, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvostudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi
Intézet)

Ismert, hogy a különféle környezetgazdagítási eszközök befolyásolják a laboratóriumi
állatok viselkedését és élettani állapotát. Jelen munkában két vizsgálatot végeztünk. Az
elsőben a napi szintű foglalkozás hatását vizsgáltuk a patkány viselkedésére. Ennek során
kettő, 3-3 42 CR (W1)BR, FELASA SPF hím patkány alkotta csoportot neveltük 5 hetes
koruktól azonos, fizikailag környezetgazdagított körülmények között. Az első csoport
egyedeivel napi szinten foglalkoztuk, a második csoport viszont csak a minimális emberi
kontaktusban részesült. A vizsgálatokat 15 hetes korukban végeztük.
1.: A csoportok egyik tagjával 8 órás etogrammot vettünk fel, melyben az
alvást/pihenést, evést/ivást, az önápolási és kutakodó viselkedést rögzítettük. A két, eltérően
nevelt állat napi tevékenységében nem találtunk kifejezett különbséget.
2.: Minden egyeddel egyszerűsített, 5 perces open-field-tesztet végeztünk. A porondon
a gondozott csoport nagyobb aktivitást mutatott. A különbségek statisztikailag nem
szignifikánsak.
3.: Befutási látencia vizsgálatot végeztünk egyedenként háromszor, 2-2 perces
periódusokban. A terráriumba búvóhelyet helyeztünk, és vizsgáltuk, hogy a behelyezett
patkány mennyi idő után ill. hányszor fut be oda, és mennyi időt tartózkodik bent. A
kontrollegyedek első befutása mindig később történt, de a két csoport átlagosan kb.
ugyanannyi időt töltött bent és a befutások számában sem volt lényeges különbség.
4.: a váratlan ingerre adott reakciót rögzítettük. Az állatokat egyesével hat percig
figyeltük és rögzítettük openfield-szerinti viselkedésmintázatukat. A harmadik perc végén az
állatot hirtelen erős hangingernek tettük ki. Figyeltük, hogy ennek hatására mennyi időre
“merevedik le”, illetve utána milyen viselkedésmintázat jellemzi. A gondozott csoport
lényegesen kevesebb időre “fagyott le”, viszont viselkedésmintázatuk jelentősen
megváltozott, míg a kontrollcsoportnál ez nem volt megfigyelhető.
A második kísérletben azt vizsgáltuk, vált-e ki viselkedésváltozást patkányok esetében
az emberi, frekvenciájában a rágcsálók hallástartományához igazított zene. Ehhez 10 új,
előzetes szociális kezeléstől, zenének való kitettségtől mentes fiatal hím patkánnyal végeztünk
egyszerűsített porond-tesztet. Az 5 perces alapértékfölvétel után az állatoknak egyenként
lejátszottuk Mozartnak a humán pszichológiában alkalmazott „D-dur szonáta két zongorára, K
448” tízszeresére gyorsított változatát, majd újra elvégeztük az 5 perces megfigyelést. Az
állatok egyértelműen érzékelték a zenét, s alapviselkedésük megváltozott bár az egyéni
szórások miatt a különbségek statisztikailag nem szignifikánsak.
Összességében megállapítható, hogy patkányok esetében a fizikális környezetgazdagításon túl mind az emberi szocializálás, mind az emberi zene része lehet az állati jólét
fokozásának, a 3.R (refinement=finomítás) kiterjesztésének. A leghatékonyabb módszerek és
a legalkalmasabb zene meghatározása további vizsgálatokat igényel.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
AZ EGÉR-MESENCHYMALIS ŐSSEJTEK IMMUNSZUPRESSZÍV
AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
The analysis of the immunosuppressive activity of mouse-mesenchymal stem
cells
Szerző:

Kudlik Gyöngyi Andrea, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II.
évfolyam

Témvazető:

Dr Uher Ferenc, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Ökológiai tanszék)

Napjainkban számos munkacsoport foglalkozik a csontvelői mesenchymalis ős- vagy
stromasejtek (BM-MSC) terápiás célú felhasználásával a hematopoiézis támogatásában, a
szövetek fenntartásában és regenerálásában, valamint a gyulladásos és immunfolyamatok
gátlásában betöltött szerepüknek köszönhetően. Az MSC-k segítségével remélhetőleg
kezelhetők lesznek olyan gyulladásos- és/vagy autoimmun betegségek, mint például az akut
graft versus host- vagy a Chron-betegség. Rendkívül keveset tudunk azonban az MSC-k
makrofágokra (Mf) gyakorolt hatásáról, így jelen munkánk célja annak vizsgálata volt, hogy
milyen funkcionális következményei lehetnek e két sejttípus kölcsönhatásának, különös
tekintettel a Mf-ok fagocitózis képességének és citokin termelésének esetleges változására.
Mivel a csontvelő mellett egy számos szempontból ideálisabb sejtforrásból, a zsírszövetből is
nyerhetők olyan MSC-k, melyek a BM-MSC-khez nagyban hasonló immunmoduláló
funkcióval rendelkeznek, vizsgálatainkban ezért zsírszövetből izolált MSC-kre (AD-MSC) is
kiterjesztettük.
Kísérleteink során 10-12 hetes egerek csontvelőjéből, ill. zsírszövetéből származó
MSC-ket és az állatok peritoneális üregéből kimosott Mf-okat használtunk. Vizsgáltuk az
önmagukban, illetve MSC-k egyidejű jelenlétében szélesztett és 48 óráig inkubált Mf-ok
élesztő-, valamint apoptotikus sejt (szteroiddal kezelt thymocyta) fagocitózisát.
Meghatároztuk a tenyészetek felülúszóban található TNFa (egy gyulladásos citokin), IL-10
(egy gyulladásgátló citokin) és PGE2 mennyiségét. Ugyanezeket a vizsgálatokat bakteriális
endotoxinnal (LPS) stimulált Mf-okkal is megismételtük. Megállapítottuk, hogy mind a BMMSC-k, mind az AD-MSC-k képesek fokozni a Mf-ok fagocitáló képességét és egyidejűleg
jelentősen megváltoztatják a szekretált citokinek arányát a kultúra felülúszókban. A TNFa
abszolút mennyiségét általában nem befolyásolják, a gyulladásgátló IL-10 termelését viszont
jelentősen fokozzák, így az MSC-k jelenlétében a Mf-ok inkább gyulladásgátló (M2-es, vagy
alternatív), mint „klasszikus” gyulladáskeltő (M1)-es fenotípust mutatnak. Az LPS-el in vitro
aktivált Mf-ok M1 irányú polarizációját szintén gátolják a stroma sejtek. Ez a hatás
indometacin, egy prosztaglandin szintézis gátló jelenlétében erőteljesen csökken, ráadásul a
kultúra felülúszók PGE2 koncentrációja az IL-10 mennyiségének növekedésével
párhuzamosan nő, ami arra utal, hogy a PGE2 az MSC-Mf kölcsönhatás egyik fontos
mediátora lehet.
Eredményeink tehát azt mutatják, hogy az MSC-k szöveti eredetüktől (csontvelő ill.
zsírszövet) függetlenül elősegítik a Mf-ok alternatív (M2), illetve gátolják „klasszikus” – azaz
gyulladás keltő – (M1) irányú polarizációját. Ennek meghatározó szerepe lehet az MSC-k in
vivo megfigyelt erőteljes gyulladásgátló aktivitásában.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
HOVÁ VONULNAK EL A KÉK VÉRCSÉK (FALCO VESPERTINUS)
ŐSSZEL?
Where do Red-footed Falcons Migrate in Autumn?
Szerző:

Lázár Bence, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. évfolyam

Témvazetők: Fehérvári Péter, PhD hallgató; Dr Harnos Andrea, egyetemi docens (SzIE,
Állatorvos-tudományi Kar, Biomatematikai és Számítástechnikai tanszék)
A kék vércse térségünk egyetlen hazai és nemzetközi szinten is kiemelten védett
telepesen költő, kistestű ragadozó madár faja. Obligát-transzekvatoriális vonuló, a telet
valahol Afrika Egyenlítőtől délre eső területein tölti, bár sem vonulási útvonala, sem pontos
telelőterülete nem ismert. A vonulást megelőző időszakban a madarak a fészkelő területen
belül mozognak, az estéket közös – gyakran tradicionális – éjszakázó helyeken töltik. A
madarak éves ciklusának ezen periódusa feltehetően igen fontos a túlélés szempontjából,
hiszen ekkor halmozzák fel a vonuláshoz szükséges tartalék energiát. A kék vércsék premigrációs élőhelyhasználatáról, az éjszakázó helyek közötti mozgásmintázatról, a migrációs
útvonalakról, illetve a telelőterületről szinte csak empirikus vagy anekdotikus információk
álltak rendelkezésre a vizsgálatunkat megelőzően. 2009-ben 8 madarat szereltünk fel
műholdas nyomkövetőkkel (PTT) egy LIFE Nature projekt keretein belül. Most először
kerültek ilyen jeladók kék vércsére, mivel eddig a nyomkövetők tömege nem tette lehetővé
használatukat ezeken (és a hasonló tömegű) madarakon. A jeladók használatával elsődleges
célunk a kék vércsék vonulási útjának és telelőterületének feltárása volt, ugyanakkor a kapott
adatok segítségével lehetőségünk nyílt eddig még ismeretlen (Kárpát-medencén kívüli)
gyülekezőhelyek feltérképezése, illetve a madarak potenciális egyedi mozgáskörzetének
meghatározására. A nyomkövetők segítségével sikerült meghatároznunk 5 madár premigrációs mozgását, vonulási útvonalát, valamint telelőterületét is. Munkám során
behatároltam 2 új lehetséges gyülekezőhelyet Magyarországon, valamint 6 új lehetséges őszi
gyülekezőhelyet Dél-Ukrajna területén. Egyetlen - a pre-migrációs periódus nagy részét
ugyanazon a gyülekezőn töltő jeladóval ellátott madár --szolgáltatott kellő mennyiségű és
minőségű adatot a mozgáskörzetének meghatározására. A 80%-os Kernel-home range becslés
alapján ez az egyed 73 km2 területet járt be augusztus és szeptember között. A világon
elsőként sikerült meghatároznunk 6 kék vércse őszi vonulási útvonalát, illetve behatárolnunk
a telelőterületeiket. Ennek az eredménynek a jelentőségét növeli, hogy semmilyen korábbi
információ nem állt rendelkezésre erre vonatkozóan, sem a szakirodalomban, sem a gyűrűzési
adatbázisokban. Négy madár őszi útvonalát a vonulási útvonal szakaszok bayesi elemzésével
jellemeztem. Eredményeim rávilágítanak arra, hogy a korábban vonulási barriernek tekintett
Földközi-tenger, illetve a Szahara felthetően kevéssé limitálja a madarak mozgását. Ellenben
az egyenlítői éghajlatba érve a madarak mozgásmintázata megváltozik, az egyedek útvonalai
konvergálnak, jelezve, hogy az esőerdő zóna feltehetően egy korábban nem ismert vonulási
barriert jelent a kék vércsék számára. Az Afrika déli részére eljutott 6 madár téli
mozgásamintázata alapján a kárpát-medencei populáció telelőterülete, a Zambézi folyó
vízgyűjtő medencéjében található.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
PROBIOTIKUMOK AKTÍV ANYAGCSERETERMÉKEINEK HATÁSA
AZ EMÉSZTŐRENDSZERI OXIDATÍV KÁROSODÁSOK
MEGELŐZÉSÉBEN
Effect of bioactive metabolites of probiotics in prevention of gastrointestinal
oxidative injury
Szerző:

Marosi András, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam

Témvazetők: Dr. Pásztiné Dr. Gere Erzsébet, PhD hallgató; Dr. Gálfi Péter, tanszékvezető,
egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani
tanszék)
Az antioxidáns rendszerek alapvető szerepe, hogy ellensúlyozzák a szervezetben
képződött reaktív oxigén speciesek káros hatásait. Ha ez az egyensúly felbomlik, oxidatív
stressz alakul ki, ami betegségek széles körével összefüggésbe hozható, mint kiváltó ok vagy
hajlamosító tényező. A bélcsatornában az oxidatív stressz – közvetlen sejtkárosító hatásán túl
– gyulladáskeltő citokinek termelődését váltja ki a bélhámsejtekben és lipidperoxidációt idéz
elő a membránokban. A probiotikumok terápiás értékét számos esetben igazolták a
bélrendszer gyulladásos megbetegedéseiben, a fertőzések megelőzésében és kezelésében,
azonban a gyulladáscsökkentő hatás hátterében meghúzódó mechanizmus részleteiben még
kevéssé ismert.
Vizsgálataink arra irányultak, hogy a probiotikumok sejtmentes felülúszója hogyan
befolyásolja a bélhámsejtek oxidatív stresszre adott válaszát, és képes-e megvédeni azokat a
károsodásoktól. Célunk volt továbbá, hogy a bakteriális felülúszóból olyan aktív
komponenseket azonosítsunk, amelyek szerepet játszhatnak a védőhatásban. A probiotikus
törzsek közül előzetes eredményeink alapján a Lactobacillus plantarum 2142 védőhatása
bizonyult legjelentősebbnek, ezért a kísérletekben ennek a törzsnek felülúszóját használtuk.
Az akut oxidatív stressz és a probiotikumok hatásának vizsgálatát kollagénnel bevont
poliészter membrán inzerten tenyésztett, IPEC-J2 in vitro bélhámsejtvonalon végeztük, amely
újszülött sertés jejunum eredetű, daganatosan nem transzformált enterocytákból áll. A
sejtekben az oxidatív stresszt hidrogén-peroxid oldattal váltottuk ki.
A peroxiddal kezelt IPEC-J2 sejtekben a gyulladásos citokinek (IL-8 és TNF-α) és a
citoprotektív hatású 70 kDa-os hősokkfehérje (Hsp70) relatív génexpresszióját kvantitatív
real-time PCR-rel határoztuk meg a felülúszó, illetve az ebben megtalálható rövid szénláncú
szerves savak (ecetsav és tejsav) hozzáadása után.
Eredményeink szerint a Lactobacillus plantarum 2142 sejtmentes felülúszója
hatékonyan csillapította az oxidatív túlsúly okozta gyulladásos folyamatokat: hatására az IL-8
és TNF-α expressziója szignifikánsan csökkent, míg a Hsp70 génexpressziója jelentős
növekedést mutatott. A probiotikum által termelt ecetsav és tejsav nem okozott szignifikáns
csökkenést a gyulladásos citokinek expressziójában. Fehérjeanalitikai módszerek (SDSpoliakrilamid gél elektroforézis és kapilláris elektroforézis) segítségével sikerült eltérő
molekulasúlyú fehérjék jelenlétét kimutatni a felülúszóból, melyeknek szerepe lehet a
gyulladásos citokinek up-regulációjának mérséklésében és a gyulladáscsökkentő hatás
kifejtésében. További kutatási munkánk célja kettős: az aktív komponensek izolálása
tejsavbaktériumok felülúszójából és az oxidatív sejtkárosodások kivédésének hátterében
lezajló folyamatok típusának meghatározása (jelátviteli mechanizmusok, antioxidáns hatás).
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Az Európai Unió területén, így hazánkban is, a salmonellosis a leggyakoribb
zoonózisok egyike. A súlyos emberi megbetegedések megelőzése érdekében az Európai Unió
már a 90’-es évek elejétől kötelező Salmonella-gyérítési programot írt elő a tagállamai
részére, majd az ezredfordulót követően részletes mentesítési program kidolgozásába kezdett,
melyhez számos új jogszabályt kellett megalkotni. A közösségi jogszabályokat a
tagállamoknak át kellett venniük, valamint részletes mentesítési programokat kellett
kidolgozniuk a baromfiszektor teljes egészére nézve az állományok Salmonellafertőzöttségének csökkentése érdekében. Ezzel párhuzamosan hazánkban már 1995-ben
részletes útmutató készült a baromfiállományok Salmonella-mentesítéséhez, majd 1997-től
kezdve folyamatos a fertőzöttség felmérése is, bár a kötelező mentesítési program csak a
2004-es csatlakozást követően kezdődött el, az uniós jogszabályok átvételével.
Dolgozatomban áttekintem a Salmonella-mentesítés jogi hátterének kialakulását
hazánkban és az Európai Unióban egyaránt, valamint bemutatom az aktuális közösségi
szabályozást. Részletesen ismertetem a magyarországi mentesítési programot, a hatóságok, a
magánállatorvosok és a laboratóriumok szerepét a védekezésben, a mintavétel és a minták
vizsgálatának módját, valamint a teendőket, amennyiben beigazolódik az állományok
Salmonella-fertőzöttsége.
2003-tól kezdve az Európai Unió összes tagállamában kötelező számos zoonózis,
köztük a salmonellosis előfordulásának monitorozása. Az európai élelmiszer-biztonságért
felelős hatóság, az EFSA minden évben összegzi és elemzi a tagállamok által szolgáltatott
adatokat, így figyelemmel követhető a mentesítési programok sikeressége. A rendelkezésre
álló nemzetközi és hazai adatok alapján megállapítható, hogy a mentesítési programok az
Európai Unió teljes területén sikeresen csökkentették a baromfiállományok egyes Salmonellaszerotípusokkal való fertőzöttségét, azonban a védekezés nagyon költséges.
Magyarországon a mentesítést megelőzően a házityúk tojóállományokban 33,54%-os,
tenyészállományokban 6,73%-os, brojlerállományokban pedig 65,8%-os fertőzöttséget
állapítottak meg a vizsgált Salmonella szerotípusok esetében. A több évig tartó mentesítési
programok mindhárom hasznosítási irány esetében 5% alá csökkentették ezen Salmonellák
előfordulását, de a programok 2010-ben összesen több mint 8 millió euró költséget jelentettek
a magyar állam számára, melynek kb. felét térítette meg utólagosan az Európai Unió. A hízóés tenyészpulyka állományok védekezésbe vonásával a költségek még magasabbra nőttek és
további kiadások várhatóak amennyiben a védekezést az EU-ban kiterjesztik a sertés- és
szarvasmarha-állományokra is. Ugyanakkor a Salmonella baktériumok ellenállása
hőhatásokkal szemben csekély, ezért olcsóbb alternatívaként megfontolandó lenne egy olyan
nemzetközi kampány elindítása, mely tájékoztatná a fogyasztókat, hogy a helyes
konyhatechnikai műveletekkel a humán Salmonella-fertőzöttség megelőzhető.
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Toxic effects of sulfamethoxazole and ketoprofen on African clawed frog
(Xenopus laevis, Daudin 1802) tadpoles
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A Brünni Állatorvos-tudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Közegészségügyi és
Toxikológiai Intézetének labor profiljában szereplő öko- és klinikotoxikológiai kísérleteinek
része volt a dolgozatban tárgyalt kísérletsorozat.
A vizsgálatunkban alkalmazott ketoprofen és szulfametoxazol toxikus, mutagén és
teratogén hatását már korábban is vizsgálták különböző állatfajokon (halakon, békákon,
patkányokon és majmokon). Ugyanakkor kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésre afrikai
karmosbékán (Xenopus laevis) végzett kísérletekről annak ellenére, hogy kiváló
tesztszervezet a teratogén hatások tanulmányozására.
A kísérleti berendezések kialakítását, a kísérlet pontos menetét és módját az ASTM
(American Society for Testing and Materials) E1439-98 számú standardizált protokolljában
(96 órás FETAX-teszt) leírtak alapján végeztük el.
Eredményeink igazolták, hogy a szulfametoxazol és a ketoprofen egyaránt teratogén
hatású az afrikai karmosbéka modellben. A vizsgálat során a lárvákban túlnyomó többségben
axiális deformációk és ödémaképződések voltak megfigyelhetők. A szulfametoxazol 150
mg/l-es koncentrációja a vizsgált embriók 17,39%-ában, míg 250 mg/l-es koncentrációja az
embriók 32,95%-ában gerincoszlop ferdülést okozott. A ketoprofen 10 mg/l koncentrációban
ödémaképződést idézett elő a kezelt embriók 77,55%-ában. Az arcorri tájék deformációi, a
szem-, a bélfejlődési és pigmentképzési rendellenességek csak kis számban fordultak elő. A
ketoprofen 250 mg/l-es koncentrációjával történő kezelés hatására egy kétfejű embrió
megjelenését is leírtuk.
A statisztikai számítások alapján a ketoprofen LC50 értéke 12,1 mg/l, az EC50 pedig
5,67 mg/l volt a 96 órás FETAX-tesztre vetítve. A ketoprofen 15 mg/l-es koncentrációjának
alkalmazásakor 90%-os mortalitást figyeltünk meg. A szulfametoxazol esetében az LC50 és
EC50 értékeket az alacsony mortalitás miatt nem célszerű kiszámolni, értékelhető
eredményeket csak az LC10 (200 mg/l) és EC10 (132,85 mg/l) szinteken kaptunk.
Adataink hozzájárulhatnak a különböző hatóanyagok biztonságosabb és hatékonyabb
felhasználásához a gyógyászatban, és reméljük, hogy eredményeink az élelmiszerbiztonság
kérdéseihez is adatokat szolgáltatnak.
További vizsgálatok szükségesek az eredményeink igazolására, főleg a ketoprofen
esetében, illetve újabb hatóanyagok bevonásával folytatni kívánjuk a kísérletsorozatot
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A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK DNS-RE GYAKOROLT DEGRADÁCIÓS
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A madárgenetikai vizsgálatok során egyre inkább elterjedt nem-invazív mintavételi
eljárás a vedlett tollak terepen történő összegyűjtése. Ezek a tollak azonban a legkülönbözőbb
helyekről (cserjék alól, lombozatról, nedves talajról, vagy éppen száraz sziklákról)
kerülhetnek elő, és számos környezeti hatás érheti őket.
Összeállítottunk egy kísérletet, amelyben külön vizsgáltuk a magas relatív
páratartalom és magas hőmérséklet, az alacsony relatív páratartalom melletti magas
hőmérséklet, valamint a napsugárzás hatásait a tollakból kivonható DNS-re.
A kísérlethez 2010-ben és 2011-ben nyári lúd (Anser anser) tollakat (kettes és hármas
kézevezők) téptünk a vedlési időszak környékén, hogy azok állapota megközelítse a
természetes úton vedlett tollakét, de ne érje azokat ismeretlen környezeti hatás. A kísérlet
során összesen 112, kezelésenként 16 darab tollat vizsgáltam meg. A DNS kinyerése a
tollakból a felső köldök kimetszésével történt.
A DNS fragmentáltságának (károsodásának) mértékét különböző hosszúságú (151 bp,
300 bp, 500 bp és 985 bp) nukleáris DNS szakaszok PCR-rel történő felszaporításával
vizsgáltam.
Eredményeink azt mutatták, hogy a vedlett tollakból kivonható DNS minőségét
leginkább a magas relatív páratartalom mellett elszaporodó mikroorganizmusok
veszélyeztethetik, hosszabb távon pedig az erős napsugárzás is jelentős károsodást okozhat.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
A TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐKÉNT ADOTT BUTIRÁT
NÖVEKEDÉSRE ÉS VÉKONYBÉL-MORFOLÓGIÁRA GYAKOROLT
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA CSIRKÉBEN ÉS PATKÁNYBAN
Effect of dietary supplemented butyrate on growth performance and small
intestinal morphology in chicken and rat
Szerző:

Nyáry Daniella, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam

Témvazetők: Dr. Mátis Gábor, PhD-hallgató; Dr. Kenéz Ákos, tanszéki munkatárs (SzIE,
Állatorvos-tudományi Kar, Élettani és Biokémiai tanszék)
Az illó zsírsavak köze tartozó butirátot – az állatok növekedési erélyére es a bélflórára
gyakorolt előnyös hatásai miatt – széles körben alkalmazzák takarmánykiegészítőként,
elsősorban a nagyüzemi baromfi- és sertéstartásban. Ez a hagyományos antimikrobiális
hozamfokozók használatának betiltása miatt kiemelkedő jelentőséggel bír az Európai Unió
országaiban.
Munkánk során célul tűztük ki a butirát mint takarmány-kiegészítő növekedési erélyre
és a vékonybél nyálkahártya szövettani szerkezetére gyakorolt hatásainak összehasonlító
vizsgálatát a célállatnak számító brojler csirkében, valamint patkányban mint monogastricus
emlős modellállatban.
Húsz Bábolna Tetra naposcsibét vontunk be az etetési kísérletbe, ebből tíz állatot 1,5
g/takarmány-kg dózisban nátrium-butiráttal kiegészített starter brojlertáppal, tíz állatot pedig
kontroll táppal takarmányoztunk. A patkánykísérlethez húsz, öt-hetes Wistar patkányt
használtunk fel, tíz állat takarmányát nátrium-butiráttal egészítettük ki (1,5 g/takarmány-kg),
tíz patkány pedig kontroll rágcsálótápot kapott. Az állatok súlyát és takarmányfelvételét
folyamatosan mértük az etetési periódus során. 21 nap után a kísérleti állatokat kiirtottuk, és
szövettani vizsgálat céljára mintát vettünk a jejunumból, amelyen hematoxillin-eozin festést
követően hisztometriai méréseket végeztünk: a bélbolyhok hosszát, a crypták mélységét és az
enterocyták magasságát mértük.
Eredményeink azt mutatják, hogy a brojler csirkéknek takarmány-kiegészítőként adott
butirát szignifikánsan magasabb heti súlygyarapodást és takarmányfelvételt, illetve
hatékonyabb relatív takarmányhasznosítást eredményezett a kontroll csoporthoz képest az
állatok életének első hetében. Ezzel ellentétben a táp butirát kiegészítése nem befolyásolta a
választás utáni patkányok növekedését, ami elsősorban az életkori sajátosságokkal, így a már
érett bélflóra kialakulásával magyarázható. A butirát mindkét fajban kis mértékben fokozta a
jejunum bélbolyhainak hosszát és a crypták mélységét, de a kontroll csoporthoz viszonyított
különbség nem bizonyult szignifikánsnak. Csirkében a butirátos csoportban szignifikánsan
nagyobb átlagos enterocyta magasságot mértünk, mint a kontroll állatoknál, a butirát tehát
hipertrofikus hatásúnak bizonyult a vékonybél hámsejtjeire. Patkányban hasonló hatást nem
tapasztaltunk. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a butirát vékonybél-morfológiára
gyakorolt hatása alapvetően befolyásolja az állatok növekedését és takarmány-értékesülését.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
VIZSGÁLATOK A DIROFILARIA REPENS ELTERJEDTSÉGÉRŐL A
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KUTYÁKBAN ÉS A
KÖZTIGAZDA CSÍPŐSZÚNYOGOKBAN
Study on the prevalence of Dirofilaria repens in dogs and intermediate host
mosquitoes (Culicidae) of Komárom-Esztergom county
Szerző:

Péczely Zita, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Fok Éva, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Parazitológiai és Állattani tanszék)

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb érdeklődés kíséri a klímaváltozással
kapcsolatos jelenségeket, mivel ezek az ízeltlábúak elterjedését is megváltoztathatják, így
felmerülhet az a probléma is, hogy az általuk terjesztett különféle kórokozók is új területeket
hódítanak meg. Az Európai Unió Járványügyi Központja (ECDC) is fokozott figyelmet fordít
ezeknek az úgynevezett „vector-borne” eredetű betegségeknek a tanulmányozására. Ebbe a
csoportba sorolható a Dirofilaria repens okozta bőrférgesség is. Az eredetileg a mediterrán
területeken endémiás parazitozoonozis az elmúlt években jelentős terjedést mutatott és
számos európai országban írták le olyan állatokban, melyek nem hagyták el az adott országot.
Hazánkban az ezredforduló környékén diagnosztizálták az első eseteket. Majd egy átfogó
vizsgálat során 14%-os fertőzöttséget állapítottak meg.
Vizsgálataim arra irányultak, hogy felderítsem egy eddig még nem tanulmányozott
terület (Komárom-Esztergom megye) kutya, valamint a D. repens vektoraként szolgáló
csípőszúnyog populációjának fertőzöttségét, illetve az ezzel összefüggő járványtani
viszonyokat. 2009 decembere és 2010 júliusa között 121, ezen a területen élő kutyától
gyűjtött vérmintát módosított Knott-féle módszerrel megvizsgálva 36 minta bizonyult
mikrofilária pozitívnak, ami 29,8%-os prevalenciának felel meg. Majd ezután azokon a
területeken ahonnan a legtöbb pozitív minta származott szúnyogcsapdázást végeztem. A
begyűjtött ízeltlábúakból fajmeghatározás és boncolás után pool-mintákat alakítottam ki,
melyekben külön-külön vizsgáltam a fejtori és potrohi részeket. PCR technikával vizsgáltam
bennük a bőrféreg DNS jelenlétét. A 24 mintából 10 (41,7%) bizonyult pozitívnak.
A vizsgált végleges gazda kutyák nagy arányú fertőzöttségét alátámasztotta a vektorok
fertőzöttsége. Négy olyan szúnyogfajt találtam, melyek szerepet játszhatnak a D. repens
terjesztésében, ezek közül legnagyobb arányban a Culex pipiens fordult elő (78,8%).
Véleményem szerint azonban a másik három faj, azaz az Anopheles maculipennis, az An.
claviger, és az Aedes vexans mutatkozik fontosabb vektorként, hiszen bennük feltételezhetően
a fertőzőképes lárvák (L3-ak) kialakulása is bizonyítható volt az által, hogy a fejtori rész
vizsgálata során a D. repens DNS-t megtaláltuk.
A vizsgált területek járványtani viszonyainak kialakításáért valószínűleg az egymással
összekötetésben álló, a vektoroknak kiváló tenyésző helyül szolgáló vízterületek a felelősek,
ezek közül is leginkább az Által-ér tűnt az összekötő kapocsnak, mely a Dunával köti össze a
térséget, és amelynek vízgyűjtő területéről származott a pozitív vérminták nagyobb része.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
A BUDAPESTEN KIÁLLÍTÁSON-, VALAMINT KERESKEDELMI
FORGALOMBAN LÉVŐ KÍGYÓK ÉS GYÍKOK SALMONELLA
FERTŐZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Examination of Salmonella infection in snakes and lizards from exhibitions and
commerce in Budapest
Szerző:

Pilis Tünde, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam

Témvazető:

Dr. Gál János, Tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

A Salmonellák olyan világszerte előforduló baktériumok, melyeknek számos
szerotípusa zoonozist okoz. Gram-negatív, pálca alakú, csillókkal rendelkező, fakultatív
anaerob mikroorganizmusok.
Számos esetben számoltak már be hüllők által ürített Salmonella okozta zoonosisról.
Ebből a szempontból a legveszélyeztetettebb csoportok: a gyerekek és az immunszuppresszált
állapotban lévő emberek (például AIDS-es vagy szervátültetésen átesett egyének). A
leggyakoribb tünetek emberek esetén a magas láz, hányinger, hányás, hasmenés és a hasi
fájdalom.
Munkánk során a budapesti kereskedésekben- és kiállításokon jelenlévő Salmonella
szerotípusok felderítése volt a célunk, valamint a kígyók és gyíkok fertőzöttségi arányának
megállapítása.
Vizsgálatainkhoz a hüllők kloákájából vettünk tampon mintákat. Összesen 173 mintát
gyűjtöttünk be 63 különböző fajú hüllőből. Ezeket a levételt követően pufferolt peptonvízbe
tettük elődúsítás céljából, s 24 órán át 41°C-on inkubáltuk. Következő lépésként fecskendővel
egy cseppet átvittünk MSRV táptalajra, s újabb 24 óra inkubáció után 41°C-on oltókaccsal
Rambach és Drigalski agaron szélesztettük őket. Elbírálás előtt ismét 24 órán át 41°C-on
inkubáltuk. 2011 májusában a Drigalski agart XLD agarra cseréltük, s az előbb leírtak szerint
hajtottuk végre továbbra is az inkubálást.
A levett mintákból 63 esetben kaptunk pozitív eredményt, illetve további 7 esetben a
szerotipizálást követően kiderült, hogy bár a minták pozitívnak mutatkoztak, de valójában
nem Salmonella genus, amit találtunk. A szerotipizálások alapján 36 különböző szerotípust
sikerült izolálni. A szerotipizálás a Kauffmann-White séma szerint történt.
Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a Salmonellának számos szerotípusa van
már Budapesten is jelen, a hazai tenyésztésű hüllők és az importált állatok között egyaránt, s
számuk a kereskedelemnek köszönhetően a jövőben minden bizonnyal növekedni fog,
fokozva a zoonozisok kialakulásának veszélyét.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
MAGYARORSZÁGI RENDŐRLOVAK STRESSZKEZELÉSIKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Stress-coping ability of Hungarian police horses
Szerző:

Povázsai Ágnes, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam

Témvazetők: Dr. Nagy Krisztina PhD, Zoológus kutató; Dr. Kovács Rezső, PhD hallgató
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállatklinika)
Az elmúlt évek során a magyarországi rendőrlovak kiemelt gyakorisággal mutattak
kólikás tüneteket. Ezek a lovak különleges megterhelésnek kitett állatok, mivel feladataikból
adódóan gyakran kerülnek megnövekedett stressz-hatást előidéző szituációba (futball
mérkőzések biztosítása, járőrszolgálat, tömegoszlatás, díszelgés). Munkájuk megfelelő
ellátásának érdekében a lovaknak és lovasaiknak évente több alkalommal is éles helyzeteket
imitáló bevetési gyakorlaton kell részt venniük. Ez a kiképzés a mindennapi munkához
hasonló alkalmazkodást és hatékony megküzdési stratégiát igényel az állatoktól. Amennyiben
egy ló nem képes megfelelően megküzdeni az őt érő stressz-helyzetekkel, krónikus stressz
alakulhat ki, mely többek között növelheti a kólikás megbetegedés esélyét.
A vizsgálat célja a rendőrlovak stresszkezelési-képességének objektív mérőszámokkal
történő leírása volt.
A mérések elvégzésére 2010 októberében tartott bevetési gyakorlaton nyílt lehetőség,
mely során a lovaknak többek között színes füstön kellett áthaladniuk és ismételten leadott
lövések mellett is nyugodtnak kellett maradniuk. A vizsgálatban 14 rendőrló stresszkezelésiképességét mértük non-invazív módszerekkel. Ehhez a bevetési gyakorlat napján, valamint az
azt megelőző és utána következő napokon Polar Equine pulzusmérő készülékkel rögzített
szívritmus és szívfrekvencia-variabilitás mérőszámait használtuk fel, valamint mértük a lovak
nyálának kortizolszint változását. A lovakat viselkedésük alapján két csoportra osztottuk attól
függően, mutattak-e félelmi reakciót vagy sem a gyakorlat közben.
A bevetési gyakorlat feladatainak teljesítése közben a nyál kortizolszint egyik lónál
sem emelkedett releváns mértékben. A stressz-helyzetben nyugodtabbnak mutatkozó
lovaknak azonban érdekes módon elmaradt a paraszimpatikus tónus csökkenése,
pulzusszámuk magasabb, szívfrekvencia-variabilitásuk alacsonyabb volt ijedező társaikhoz
képest. Ezeknél az állatoknál feltételezhető a krónikus stressz miatt kialakult, különböző
stresszorokhoz való csökkent alkalmazkodási képesség. A rendőrlovak fegyelmezettek, tehát
feltételezhető, hogy megtanulták elnyomni félelmi reakciójukat, ennek ellenére azonban
éreznek félelmet és stressz hatás alatt állhatnak, annak viselkedésben történő megnyilvánulása
nélkül. Ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek a krónikus stressz és a fegyelmezett
magatartásból adódó erőltetett nyugodtság elkülönítésére.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA A
SZAKÁLLAS AGÁMÁK (POGONA VITTICEPS) EGYES
VÉRPARAMÉTEREIRE ÉS NÖVEKEDÉSÉRE
Effects of different dietary supplements on selected blood parameters and
growth of bearded dragons (Pogona vitticeps)
Szerző:

Simon Cecília, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam

Témvazető:

Dr. Hetényi Nikoletta, intézeti állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet)

A szakállas agáma (Pogona vitticeps) az egyik legnépszerűbb kedvtelésből tartott
hüllőfaj. Esetükben nagyon gyakoriak a takarmányozási és tartási hibákra visszavezethető
megbetegedések. A korai diagnózis egyik eszköze a vérvizsgálat. A kórképek megelőzésben
fontos szerepe van a megfelelő minőségű és kellő gyakorisággal etetett vitamin- és
ásványianyag-kiegészítőknek. Tapasztalataink alapján nem mindegyik termék felel meg a
célállatfaj igényeinek.
Vizsgálataink célja egyrészt az volt, hogy a gyakorlat számára is hasznos
referenciaértékeket állapítsunk meg a legfontosabb vérparaméterek tekintetében, másrészt a
kereskedelmi forgalomban kapható készítmények hosszú távú hatásait vizsgáltuk.
Az egy hónapos korban érkezett 36 szákállas agámát három csoportba soroltuk és
egyedileg helyeztük el. Kettőnek kereskedelmi forgalomban kapható vitaminokat és ásványianyagokat is tartalmazó terméket, a harmadiknak kizárólag kalciumot adtunk. Mindegyik
csoporton belül két további alcsoportot alakítottunk ki (I. és II.). Az II-ba tartózó agámák UVB sugárzásban is részesültek. Az állatok testsúlyát és testhosszát hetente mértük. Minden
alcsoport három egyedétől, összesen 18 állától vért is vettünk a v. coccygea ventralisból.
Ennek során – mivel a levehető vér mennyisége korlátozott – a gyakorlati szempontból
hasznos paraméterek maghatározására koncentráltunk (össz- és ionizált kalcium, húgysav,
ALT, össz-fehérje kálium, nátrium). Összesen hétszer vettünk vért, 7, 9, 11, 13, 15 és 16
hónapos (2 hét eltéréssel 2x) korban. A vérvételre kiválasztott állatoknál három alkalommal
röntgenvizsgálatot is végeztünk.
A súlygyarapodás és a testhossz növekedése nem tért el szignifikánsan a csoportok
között. A komplex (vitaminokat- és ásványi-anyagokat is tartalmazó) készítménnyel etetett
agámáknál szignifikánsan (p = 0,0017 és p = 0,0125) alacsonyabb össz- és ionizált
kalciumszintet kaptunk, mint a kizárólag kalciummal kiegészített táplálékot fogyasztó
állatoknál. Az UV-B-sugárzásban részesült agámák össz-, és ionizált kalciumszintje
szignifikánsan magasabb (p = 0,0003 és p = 0,0027) volt, mint az UV-sugárzás nélküli
csoportokban. Az UV-B sugárzásnak nem volt hatása az egyéb paraméterekre. Az összfehérje növekedett az életkorral. A húgysavszintek az emésztési szakaszokhoz igazodva
eltéréseket mutattak, de az egyedi különbségek is nagyok voltak. A röntgenfelvételeken nem
láttunk eltérést a csoportok között.
Az általunk alkalmazott tartás- és takarmányozási körülmények mellett, az UV-Bsugárzás és a kalcium-kiegészítés együttes alkalmazása megfelelő vérparamétereket
eredményezett. Ennek ellenére, a vitaminokat- és ásványi-anyagokat is tartalmazó komplex
készítmények etetését javasoljuk. A tulajdonosok többsége ugyanis a kelleténél jóval több
takarmányt etet állataival és a túlzottan gyors fejlődés miatt megnövekedett vitamin- és
ásványianyag-szükségletet jobban fedezik ezek a termékek.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
BIOTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE
User judgement of biotechnological innovations
Szerző:

Solymár Dániel, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam

Témvazetők: Dr. Kasza Gyula, egyetemi adjunktus; Dr. Visnyei László, egyetemi docens
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani tanszék)
A 20. század második felétől kezdődően lendületet kaptak azok a viták, amelyek a
biotechnológiai innovációk társadalmi-gazdasági beágyazottságára összpontosultak. Ezek
közös megállapítása, hogy egy adott technológiai fejlesztés csakis szélesebb, társadalmi
összefüggéseiben vizsgálható és értelmezhető. A folyamat eredményeképpen megjelent a
„demokratikus tudomány” kifejezés, amely arra utal, hogy a tudományszervezés egyes
kérdéseiben nem csak a tudomány művelői jogosultak véleményt nyilvánítani és álláspontot
foglalni, hanem azok is, akik az innováció célközönségét, felhasználóit alkotják.
A hazai állatorvos-képzés szerves részét képezi az egyes biotechnológiai innovációk
megismertetése. Ezek a technológiák sokszor még csak kísérleti stádiumban járnak,
ugyanakkor a bennük rejlő potenciál miatt várhatóan meghatározó szerephez jutnak a
következő évtizedek során. A témakörben folytatott korábbi kutatások azt mutatták, hogy
elterjedésüket nagymértékben befolyásolja a társadalmi befogadás, vagyis az a közeg, ahol
érvényesülniük kell. A jövőbeli felhasználók által észlelt kockázatok ugyanakkor nem
feltétlenül esnek egybe a szakértők által azonosított veszélyekkel. Fontos tehát az egyes
innovatív technológiák és eljárások fogadtatásának megismerése, amely alapján célzottabb
kommunikáció folytatható a szakemberek és a jövőbeli felhasználók között. Ennek hiányában
a befektetett anyagi és emberi erőforrások megtérülése még kockázatosabbá válik, illetve az
egész társadalom szintjén érezhető veszteség mutatkozhat, amennyiben egy jelentős hatású
technológia bevezetése időben kitolódik.
Kutatásomban kvalitatív felhasználói vizsgálatot végeztem el a következő kérdésekre
összpontosítva: 1) a résztvevők tudásszintje a biotechnológia témakörében, 2) az általuk
érzékelt kockázatok és potenciálok; 3) az erkölcsi megítélésük ezen innovációknak. A vizsgált
témakörök a következők voltak: 1) Biotechnológia általában 2) Genetikailag módosított
élőlények 3) Xenotranszplantáció 4) Klónozás.
Kutatási módszertannak a fókuszcsoportos vizsgálatot választottam, mert ez mélységi
betekintést ad az egyes fogyasztói csoportok gondolatvilágába és lehetőséget nyújt
attitűdrendszerük feltérképezésére. A kvalitatív vizsgálatok statisztikai megbízhatósága
elmarad a kvantitatív vizsgálatokétól, ugyanakkor a rendelkezésre álló összes korábbi,
Magyarországon elvégzett kvantitatív kutatás eredményeit feldolgozva, továbbá a szokatlanul
nagy elemszámú (12 csoport, 64 résztvevő) fókuszcsoportos vizsgálat alkalmazása révén
ellensúlyozni próbáltam ezt a hátrányt.
Kutatási eredményeim közül kiemelendők: 1) Meghatározóan fontos a válaszadók
szocio-kulturális háttere a biotechnológiai innovációk megítélése kapcsán 2) eltérés
mutatkozik a véleményekben az életkori-, végzettség-, végzettség típusa- és a demográfiai
tényezők függvényében 3) minél több információval rendelkezik valaki egy innovációval
kapcsolatban annál elfogadóbb, bár annál jobban ismeri az esetleges kockázatokat is.

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan tanszék
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II-ES TÍPUSÚ PNEUMOCYTA-PROLIFERATIO
IMMUNHISZTOKÉMIAI JELLEMZÉSE KÍSÉRLETES PRRS
FERTŐZÉS UTÁN
Immunohistochemical characterization of type II pneumocyte proliferation after
PRRSV (Type I) challenge
Szerző:

Szilasi Anna Katalin, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV.
évfolyam

Témvazető:

Dr. Balka Gyula, klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

Kutatásunk célja, hogy jellemezzük azokat a tüdőszöveti elváltozásokat, melyeket egy
nemrég izolált PRRSV törzzsel való kísérletes fertőzés váltott ki. A vizsgálathoz növendék
sertéseket használtunk. Módszer: 9 hetes PRRSV negatív sertéseket oltottunk be 2,2 − 105
TCID50 mennyiségű 1-es típusú, 1-es szubtípusú virulens PRRSV törzs izolátummal. Negatív
kontrollként egy csoport PRRSV negatív sertést vírusmentes sejtkultúra felülúszójával
oltottunk be. Az állatok elaltatására 10 nappal (n=7) és 21 nappal (n=5) a fertőzés után került
sor. A tüdő szöveti elváltozásait azonos korú, nem fertőzött kontroll sertésekből vett
tüdőszövet-mintáival hasonlítottuk össze.
A vizsgálat első fázisában a mintákat hematoxilin-eozin festéssel bíráltuk el. A
mikroszkópos vizsgálat során a mintákról nem tudtuk, melyik csoportban lévő sertésből
származnak. A léziók a következő pontozási rendszer alapján kerültek elbírálásra: (1)
pneumocyta hypertrophia és hyperplasia, (2) mononukleáris sejtinfiltratio a szeptumokban,
(3) intraalveoláris nekrotikus sejttörmelék megjelenése, (4) intraalveoláris gyulladásos sejtek
jelenléte és (5) perivaszkuláris gyulladásos sejtes beszűrődés.
A további, részletesebb elbírálás érdekében immunhisztokémiai festést alkalmaztunk
anti-cytokeratin, anti-Ki67, anti-TTF-1 (thyroid transzkripciós faktor-1) és anti-myeloid
receptor (MAC387) antitestekkel, hogy azonosítsuk az alveoláris epithel sejteket,
sejtproliferatiókat, II-es típusú pneumocytákat és macrophagokat. A Ki-67, TTF-1 és a
MAC387 esetében a jelölt sejteket nagy nagyításon (0.20 mm2) számoltuk, minden mintában
50 egymást nem fedő, és egymást követő látótérben. A statisztikai analízishez R szoftvert
használtunk.
Az immunhisztokémiai festések értékelése során kiderült, hogy a humanizált antiTTF-1 antitestek segítségével sikeresen kimutathatók a II-es típusú pneumocyták sertés
tüdőszövetében. TTF-1 pozitív sejtek jelentősen (p<0.05) megnövekedett száma jelezte a
sejtproliferatiót heveny esetben, összevetve a kontroll tüdőszövet mintákkal. Megfigyelhető a
Ki67 és MAC387 pozitív sejtek megtöbbszöröződése is, de a kísérleti állatok viszonylag
alacsony száma és a szórás magas értékei miatt ezeknek az értékeknek a növekedését nem
találtuk statisztikailag szignifikánsnak. A cytokeratin jelölés jelezte az I-es és II-es típusú
pneumocytákat és a bronchiális epithel sejteket is, így ezek a minták nem voltak alkalmasak a
sejtszámlálásra.
Amikor a rutin szövettani értékelést összehasonlítottuk az immunhisztokémiailag
pozitív sejtek számával, a Ki67 antitesttel jelölt minták adatai pozitív korrelációt (p<0.05)
mutattak a tüdőbeli elváltozások súlyosságával.
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EGY FRANCIA, EGZOTIKUS MACSKAFÉLÉKET TARTÓ
VADASPARK ÁLLOMÁNYÁBAN TÖRTÉNT ELHULLÁSOK
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA
Retrospective analysis of mortification of wild exotic cats in a French animal
preserve park
Szerző:

Tarnavölgyi Csilla, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Gál János, Tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

Az életterük folyamatos csökkenésével a szabadon élő egzotikus macskafélék száma is
évről – évre kevesebb, így kihalásuk megelőzésében egyre nagyobb szerepet kapnak a
fajvédelmi programok és az ezekben részt vevő állatkertek, vadasparkok. Annak ellenére
azonban, hogy a fogságban tartott példányok jelentősen biztonságosabb körülmények között
élnek, mint vad társaik, az állatok átlagos élettartama az esetek nagy részében így sem éri el a
lehetséges biológiai maximumot. Elhullásuknak számos oka lehet, mind fertőző, mind nem
fertőző eredettel.
Vizsgálataimat egy Franciaországban található parkban végeztem. A Le Parc des
Félins területén a macskafélék családjából közel 25 faj és ezen belül is számos alfaj
megtalálható, köztük olyan veszélyeztetett fajok is, mint a halászmacska (Prionailurus
viverrinus) és a gepárd (Acinonyx jubatus). Retrospektív vizsgálatom 22 faj, összesen 100
egyedére terjedt ki, melyek az elmúlt hat évben pusztultak el a park területén. A 100
példányból 38 hím, 31 nőstény volt, 31 egyednél a korai elhalálozás miatt nem lehetett a
nemet megállapítani. A parkban található állatok mindegyike fogságban született. Az általam
vizsgált egyedek közül 49 példány felnőtt korában érkezett a parkba, 51 pedig a park területén
született.
A 100 állatból 30 esetben lehetett megállapítani fertőző kóroktanú elhullást. 20
esetben volt kimutatható vírusos, 12 esetben pedig bakteriális fertőzés. A 100 példányból 10
esetében súlyos parazitózist is meg lehetett állapítani. A park területén az állatokat
rendszeresen vakcinázzák veszettség, Feline Rhinotracheitis Vírus, Feline Calicivírus, Feline
Leukemia Vírus, Feline Panleukopenia Vírus, Feline Herpesvírus és Chlamidia ellen és
féreghajtókat is rendszeresen kapnak.
A kapott eredmények alapján megállapítható: annak ellenére, hogy a fogságban tartott
állatok rendszeresen kapnak féreghajtókat, továbbá rendszeres vakcinázásokon esnek át,
mégis jelentős számban fordulnak elő fertőző kórokok elhullási okként.
A tartásmódból eredően azonban ezek az állatok jóval szorosabb kapcsolatban állnak,
mint vadon élő társaik, éppen ezért egy-egy fertőző betegség igen gyorsan szétszóródhat az
állatok között, tovább növelve a halálozási arányt.
A Le Parc des Félins – ben az elhullások 29 %-ban fertőző, 71%-ban nem fertőző
okokra vezethetők vissza. A fertőző okok között gyakori volt a tüdőgyulladás és a
bélgyulladás, míg a nem fertőző okok között a krónikus interstitialis nephritis és a
cardiomyopathia.
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KÓRBONCTANI ÉS IGAZSÁGÜGYI ÁLLATORVOSTANI
TANSZÉKRE 2007-2010 KÖZÖTT BEKÜLDÖTT TENGERIMALAC
DAGANATOK VIZSGÁLATA
Spontaneous tumors in Guinea Pigs at Department of Pathology and Forensic
Veterinary Medicine between 2007-2010
Szerző:

Torda Orsolya Julianna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló

Témvazető:

Dr Gál János, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

Irodalmi adatok alapján a tengerimalacokban a spontán előforduló daganatos
elváltozások száma viszonylag alacsony. Ugyancsak kevés adat áll rendelkezésre a daganatok
szövettani hátterét illetően.
Munkánk során a Magyarországon kedvtelésből tartott
tengerimalacok körében előforduló tumorok szövettani felépítését, előfordulási gyakoriságát
és megoszlását elemeztük. A vizsgálat tárgyát külső rendelőkből a Szent István Egyetem
Állatorvos- Tudományi Karának Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani tanszékére
beküldött, makroszkóposan daganatnak ítélt elváltozások képezték. A beküldött szövetek
formalinban lettek fixálva. A minták elbírálása fénymikroszkópos vizsgálat segítségével
történt. A feltételezett makroszkópos diagnózis ellenére a beérkezett 59 mintából 18
szövettanilag nem bizonyult daganatos elváltozásnak, és úgynevezett áldaganat
(pseudotumor), volt. A tényleges daganatos elváltozások között nagy számban találtunk
hámszövet eredetű adenomát, trichofolliculomát, mesenchymából származó lipomát és
elenyésző számban különböző összetételű vegyes daganatokat. A legtöbb kóros elváltozás a
2, 4 illetve 5 éves korosztályt érintette, ami összhangban áll az irodalmi adatokkal, miszerint 1
éves kor alatt a daganatok ebben a fajban rendkívül ritkák. Számottevő különbség az ivarok
tekintetében nem volt fellelhető. A vizsgált anyagban differenciáltság szempontjából
túlnyomóan tipikus, úgynevezett jóindulatú daganatos elváltozások voltak többségben.

292

ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
EMLŐDAGANTOS KUTYÁK BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁT
MEGHATÁROZÓ FEHÉRJÉK EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
Examination of the protein expression assigning the proceeding of diseases of
dogs suffering in mammary gland tumours
Szerző:

Tóth Bálint, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazetők: Dr. Vajdovich Péter, Egyetemi docens; Szabó Bernadett, Tanszéki munkatárs
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika)
A nőstény kutyák daganatos megbetegedései között egyik vezető helyen áll az
emlődaganat. Kutatásunk célja néhány fontos fehérje mRNS-szintű kimutatása rosszindulatú
emlődaganatokban, egészséges emlőszövetben, valamint néhány egyéb daganatban. Irodalmi
adatok alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált fehérjék nagyban befolyásolják az
emlődaganatok áttétképző hajlamát, és jelenlétük igazolásával pedig célzottabb
daganatellenes kezelésre nyílik lehetőség. A vizsgált fehérjék a következők voltak: MDR-1,
MRP1, ABCGC2, VEGF, COX-1, COX-2.
MDR-1, MRP1, ABCG2 multidrog rezisztencia fehérjék. Széles szubsztrátspecificitásuknak köszönhetően alapvető szerepet játszanak a gyógyszerek biológiai
hozzáférhetőségének szabályozásában. Fiziológiás szerepük mellett nagy jelentőséggel bírnak
a daganatsejtekben a citosztatikumokkal szemben kialakuló rezisztencia létrejöttében.
Különböző eredetű tumorokban ismerték már fel prognosztikai értéküket is, mivel a
kemoterápiás szereket kipumpálják a sejtekből, ezzel lerontva a daganatellenes terápia
hatékonyságát.
COX-1, COX-2, VEGF fehérjék fokozottan expresszálódnak számos daganatos
szövetben. A COX izoenzimek csökkentik az apoptózis kialakulását, ezzel elősegítve a
daganat kontrollálatlan növekedését. Csökkentik a sejtek érzékenységét a növekedést gátló
jelátviteli mechanizmusokkal szemben, és segítik a daganatos sejtek invazivitását, és
áttétképző hajlamát is. A VEGF indukálja új erek létrejöttét, serkenti a kollagenáz és egyéb
„degradáló” enzimek termelődését, ezáltal gyorsítja a daganatos sejtek vérérbe jutását,
valamint stimulálja a daganatsejtek növekedését.
Mintáinkat az Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központban gyűjtöttük. A
tumoros kutyák esetében a daganatos elváltozást mutató és az egészséges emlőből is mintákat
vettünk. A daganatos kutyák emlőtelepeit műtéti úton távolítottuk el. TRIZOLź reagens
segítségével izoláltuk a nukleinsavakat, majd ezután RT-qPCR segítségével határoztuk meg a
fehérjék mRNS szintjének relatív expresszióját.
Az eddig feldolgozott minták alapján elmondhatjuk, hogy a multidrog rezisztencia
fehérjék mRNS szintje a daganatos elváltozást mutató emlőkben magasabb volt, mint az
egészségesekben. Úgy tűnik a fehérjék mennyisége összhangban daganatos sejtekben betöltött
szerepükkel már a malignus transzformáció következtében megemelkedik. A COX-1, COX-2
és a VEGF fehérjék mennyisége az adott tumorra jellemző. A klinikopatológiai paraméterek
mellett ezen fehérjék mennyiségének meghatározása hozzájárulhat a daganatok egyedi
sajátosságainak megismeréséhez és a megfelelő kezelés megtervezéséhez.

Ez a munka az NKB támogatásával valósult meg.
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VADONÉLŐ HÚSEVŐKBŐL KIMUTATOTT SZOPORNYICA
VÍRUSTÖRZSEK GENETIKAI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
Comperative genetic analysis of Canine Distemper Virus strains in wild
carnivores
Szerző:

Turcsányi Katalin Magdolna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV.
évfolyam

Témvazető:

Dr. Lakatos Béla, PhD hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Kórbonctani
és Igazságügyi Állatorvostani tanszék)

A Canine Distemper Virus (CDV) által okozott szopornyica rendkívül fertőző,
gyakorta végzetes kimenetelű betegség, mely a legtöbb húsevőt (Carnivora) képes
megbetegíteni. Mind a háziállatok, mind a vadonélő állatok fertőződése lehetséges. Az
Európában zajló, veszettség elleni vakcinázási programok kiterjedt alkalmazása óta a vörös
rókák (Vulpes vulpes) esetében is egyre gyakrabban találkozhatunk ezzel a megbetegedéssel,
ami az esetek jelentős részében idegrendszeri tünetekkel kísért agyvelőgyulladás formájában
manifesztálódik.
A CDV burkos, szimplaszálú, negatív irányítottságú RNS-genommal rendelkező
vírus. Rendszertanilag a Paramyxoviridae víruscsalád Morbillivirus genusába tartozik. Ez a
kórokozó genetikailag heterogén, kiváltképpen az ún. fúziós fehérjét (F protein) kódoló
génen. Ennek alapján a különböző törzsek földrajzi elkülönültséget mutatnak, melynek
segítségével jól követhető a CDV molekuláris járványtana.
Vizsgálatunk során Csehországból, Magyarországról és Németországból származó, az
agyvelőgyulladás kórszövettani jeleit mutató, de veszettség vírusra negatív rókaagyvelő
mintákat vizsgáltunk. Első lépésben az összes minta diagnosztikai PCR vizsgálatát végeztük
el. A 95 mintából 30 CDV-pozitívat találtunk (31,5%). Ezek közül 15 mintát választottunk ki
és nukleotidsorrendjüket meghatároztuk az F gén mintegy 2400 bp hosszúságú szakaszán.
Az így kapott szekvenciák összehasonlításával végzett filogenetikai vizsgálatok
alapján úgy tűnik, hogy az általunk vizsgált földrajzi régióban a rókákban kimutatott CDV az
F gén vizsgált szakaszán homogén. Ezzel szemben a kutyákból származó vírustörzsek
ugyanezen a szakaszon igen változatosak, és eltérő genotípusokba tartoznak.
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GALAMB CIRCOVÍRUSOK MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSA ÉS
GENETIKAI JELLEMZÉSE.
Prevalence and genetic diversity of pigeon circoviruses in Hungary.
Szerző:

Wladár Zsófia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazetők: Cságola Attila, tudományos segédmunkatárs; Tuboly Tamás, egyetemi tanár
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai tanszék)
A galamb circovírusok (pigeon circovirus, PiCV) okozta fertőzések elterjedtségéről
pontos felmérésekre alapozott adatokkal ma még nem rendelkezünk, de ahol ilyen irányú
vizsgálatokat végeztek ott a vizsgált állományok 80-100%-os fertőzöttségéről számoltak be.
A fertőzés jelentőségét csak becsülni lehet, mert annak ellenére, hogy gyakran csak jellegtelen
és enyhe klinikai tünetekben jelentkezik, a fertőzött madarak immunrendszerére gyakorolt
károsító hatása közvetett módon a galambok egészségének súlyos fokú romlását, a fertőzött
egyedek elhullását okozhatja. Mindez különösen az 1 évnél fiatalabb galambokban játszik
szerepet, ahol a legfontosabb tényezőnek tekintik a complex megbetegedés a „young pigeon
disease syndrome” (YPDS) kialakulásában. Idősebb korosztályokban akkor válik kiemelkedő
jelentőségűvé, ha a fertőzéssel párhuzamosan valamilyen hajlamosító tényező is jelen van az
állományban (pl.: verseny, tojásrakási időszak, zsúfolt tartás, nem megfelelő dúchigiénia,
súlyos fokú parazitózisok, aktív társfertőzések, stb.). Ennek következtében a PiCV jelentős
hatással van a posta- és húsgalamb tenyészetek egészségi állapotán túl azok teljesítményére és
gazdasági értékére is.
Szerkezetileg a PiCV egy egyszálú DNS vírus, kapszidja ikozahedrális, burok nélküli.
Az eddigi vizsgálatok bizonyítékul szolgálnak, arra hogy bár a PiCV DNS vírus, mégis igen
variabilis természetű. A két fő gén közül az ORF1 (nyílt olvasási keret, open reading frame) a
replikációs fehérjét kódolja és lényegesen konzervatívabb, mint az egyetlen capsid fehérjét
kódoló ORF2. Így az ORF1-nek első sorban a molekuláris diagnosztikában jut szerep, míg az
ORF2 esetében a gén elemzése hozzásegít a vírus változékonyságának a nyomon
követéséhez, illetve a megfelelő hatékonyságú vakcinák kidolgozásához.
Kutatómunkánk elsődleges célja az volt, hogy megvizsgáljuk jelen van-e és milyen
arányban hazánkban a PiCV, a hazai víruspopuláció milyen genetikai viszonyban áll a már
ismert vírusgenomokkal, vannak-e eltérések a capsidok aminosav összetételében és melyek
azok? Így egy elsődleges felmérést követően a kutatásban elsősorban az ORF2 gének
elemzésére fektettünk hangsúlyt. A felmérés eredményeként igazoltuk a vírus magyarországi
jelenlétét, és a szekvencia adatok alapján a vírusokat 5 típusba tudtuk sorolni.
Megállapítottuk, hogy az egyes típusok capsid fehérjéi között jelentős szekvencia eltérések
mutatkoznak. Elsőként állapítottuk meg, hogy a PiCV capsidok változékonyságában nemcsak
a sorozatos pontmutációk, hanem bázis triplet deléciók / addíciók és a gének közötti
rekombináció is felelős.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
A TERÁPIA (PROFILAXIS) HATÉKONYSÁGA A FIATAL TELIVÉR
CSIKÓK RHODOCOCCUS EQUI FERTŐZÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE
ÉS KEZELÉSRE
The effectiveness of (prophylactic) therapies in the prevention & treatment of
Rhodococcus equi in young thoroughbred foals
Szerző:

Dodds Justine, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam

Témvazető:

Dr. Csikó György, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar,
Gyógyszertani és Méregtani tanszék)

A csikók Rhodococcus equi fertőzése során, az alkalmazható gyógyszerek köre az
alapján határozható meg, hogy képes-e a szer átjutni a makrofágok külső sejtfalán, majd
azokon belül a vakuólumok membránján, továbbá a Rhodococcus equi baktérumok
lipidekben gazdag sejtfalán.
A dolgozat áttekinti a jelenleg rendelkezésre álló és alkalmazott különböző terápiai
lehetőségeket, annak megállapítására, hogy melyik a leghatékonyabb eljárás.
Nagyszámú in vitro teszt eredménye áll rendelkezésre, de ezek nem minden esetben
jelzik előre az in vivo hatékonyságot.
Megállapítható, hogy kellő hatékonysággal csak az erősen lipofil-karakterű
antibakteriális hatóanyagok alkalmazhatóak a csikókban. A vizsgálatok alapján nyilvánvalóvá
vált, hogy az erősen specializálódott R. equi baktérium különösen alkalmassá vált hosszú
távon az antibiotikumok hatásának kivédésére, ezért az elmúlt évek során bevezették a
kombinációk alkalmazását. Jelenleg a csikók kezelése során csak két antibakteriális hatóanyag
együtt tűnik kellően hatékonynak.
A Rhodococcus equi törzsek folyamatosan alkalmazkodnak, s bár jelenleg jól
ellenőrzés alatt tarthatóak, hatékony oltóanyag hiányában - a gyors adaptációjuk révén - nagy
fenyegetettséget jelentenek Írországban a verseny céljára tartott csikók körében.

Kulcsszavak: Antibiotikumok, kemoprofilaxis, Rhodococcus equi, csikó, pneumónia, rezisztencia
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ZÖLDSÉGBE ÉS GYÜMÖLCSBE ÁLMODOTT MŰVÉSZET
Art dreamed into vegetables and fruits
Szerző:

Ambrus György Krisztián, SZIE GK, Turizmus- vendéglátás, II. évfolyam

Témavezető:

Árpási Zoltán , tanársegéd, SZIE GK Társadalom és Vezetéstudományi
Intézet

A zöldség- és a gyümölcsfaragás származása, történelme, elfoglalt helye a mai
szakmában, technikái és rokon ágai.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
A TIGÁZ ZRT. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A
GYAKORLATBAN
Marketing communication in practice at TIGÁZ Zrt.
Szerző:

Birta Tibor, SZIE GK, Gazdálkodás és menedzsment, IV. évfolyam

Témavezető:

Dr. Lakatos Vilmos, főiskolai tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes, SZIE
GK Társadalom és Vezetéstudományi Intézet

A TDK dolgozatom megírásával a célom, hogy a szakmai gyakorlatom ideje alatt
megszerzett tudással és a kézhez kapott anyagok, személyes beszélgetések által átfogó képet
nyújtsak az ENI TIGÁZ Zrt. marketing kommunikációjáról, az imázs-, és PR tevékenységről,
valamint a külső-, és belső kommunikációjáról.
A célkitűzéseim megvalósításának alapját a saját tanulmányaimból szerzett tudás és a
szakirodalmi könyvek (köztük Philip Kotler a „marketing atyjának” tartott közgazdász
alkotása) adták. Szakmai gyakorlatomat a TIGÁZ ZRT. központi telephelyén, a
hajdúszoboszlói irodában töltöttem, így a TIGÁZ Zrt.-ről és a magyar energiaszektor
helyzetéről szerzett információm javarészt a szakmai gyakorlatomat elvállaló cégnél történt
személyes beszélgetések, interjúk és javaslatok adták. Nagyon fontos információforrásnak
számítottak az internetes weboldalak, ezen belül is a TIGÁZ hivatalos honlapja, melynek
programozóját munkatársamként tekintettem gyakorlati időm alatt, s tőle is rengeteg
információhoz jutottam hozzá, ami céget jellemzi megalapulásától egészen napjainkig.
Összefoglalva dolgozatomban azzal foglalkozok, hogy az ENI TIGÁZ Zrt. mivel és
hogyan próbálja meggyőzni a már meglévő, vagy a potenciálisan megszerezhető ügyfeleit
arról, hogy TIGÁZ-t, azaz Magyarország legnagyobb gázszolgáltatóját válasszák.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
A FIATALOK KÖZÖSSÉGI MÉDIA FOGYASZTÁSI SZOKÁSAI
The youth’s presence at Community Platforms, User Customs
Szerző:

Elek Krisztina, SZIE GK, Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam

Témavezető:

Árpási Zoltán, tanársegéd, SZIE GK Társadalom és Vezetéstudományi
Intézet

Napjaink jellemző trendje, hogy a fiatalok a Twitteren, Facebookon, Iwiwen tartják
egymással a kapcsolatot, kutatásommal azt próbálom vizsgálni, hogy milyen fokozatai
lehetnek a közösségi média függőségnek.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI
KÖZPONTJÁNAK MINŐSÉGTEVÉKENYSÉGE
Quality Control at the Labour Administrative Centre in Békés county
Szerző:

Kecskeméti Anasztázia, SZIE GK, Andragógia BA, III. évfolyam

Témavezető:

Dr. Lakatos Vilmos, főiskolai tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes, SZIE
GK Társadalom és Vezetéstudományi Intézet

A minőségirányítás napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott tevékenység nem
csupán a vállalkozások terén, hanem a non-profit szektorban és az államigazgatási területen
is.
Dolgozatomban a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
minőségtevékenységének bemutatásával és elemzésével foglalkozok, amely nagyon összetett
rendszer: a munkaügyi központ több minőségirányítási rendszert alkalmaz, pl az ISO+ CAFot és a partnerelégedettségi méréseket párhuzamosan végzik. A legjobban összevethetők és
elemezhetők a partnerelégedettségi vizsgálatokból származó információk, ezt megyei és
kirendeltség szintjén kívánom mérni.
A minőségirányítással kapcsolatos indítási és működtetési költségeket szintén be
kívánom mutatni, viszont ezen költségek részletezését nem feltétlenül kezelik elkülönítetten a
hivatal más általános költségeitől, ezért lehetséges, hogy közelítő kalkulációkkal-modellekkel
lehet e területet értékelni.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
AZ EMBEREK TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉSE- KONFORMIZMUS ÉS
DEVIANCIA
People living together – conformism and deviance
Szerző:

Pálfi Erzsébet, SZIE GK, Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam

Témavezető:

Velkey Gábor, tanársegéd, SZIE GK Társadalom és Vezetéstudományi
Intézet

Az ember társas lény, csak közösségi létben tud élni. A társadalomban betöltött egyéni
szerepek igen fontos szempont, hiszen a nem megfelelő magatartásforma károkat okozhat az
egyénnek, a családoknak, csoportoknak és végső soron a társadalom egészének is. a
tanulmányom a konformista magatartásokból kiindulva vizsgálja a deviáns viselkedés
formáit, azok vizsgálati módszereit. a hazánkban leginkább jellemző két magatartás formán
(öngyilkosságon és alkoholizmuson) kívül vizsgálom még a kábítószerfogyasztás, a bűnözés
és a lelki betegségek problémakörét. A deviancia elméletek kifejtésén túl, a szocializáció
zavaraira is kitérek. Végezetül statisztikai adatokkal alátámasztva próbálom összehasonlítani
a nemzetközi és a magyarországi helyzetet.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ROMA TEHETSÉGGONDOZÁS GYOMAENDRŐDÖN
Activating Roma talents at Gyomaendrőd
Szerző:

Sajben Csilla, SZIE GK, Andragógia, III. évfolyam

Témavezető:

Dr. Micheller Magdolna, főiskolai tanár, SZIE GK Társadalom és
Vezetéstudományi Intézet

A szerző a Gyomaendrődön élő romák tehetséggondozásának témakörét vizsgálja.
Szakdolgozatában az általános iskolától a diplomáig terjedő időszakot tekinti át. TDK
dolgozatában a tanító, szülő és a diákoktól összegyűjtött motívumokat, értékrendeket elemzi.
A prezentáció során adatsorokat, térképeket, fényképeket mutat be a szerző.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
EGY SIKERES NEMZETISÉGI VAGY KISEBBSÉGI ÉLETÚT
BEMUTATÁSA
CIGÁNYSÁGOM VÁLLALOM: INTERJÚ ROSTÁS FARKAS
GYÖRGGYEL
Presenting a successful life career
I confess to being a Roma person: Interview with György Rostás Farkas
Szerző:

Sztahovics Györgyné, SZIE GK, Andragógia, II. évfolyam

Témavezető:

Dr. Micheller Magdolna, főiskolai tanár, SZIE GK Társadalom és
Vezetéstudományi Intézet

Az Újkígyóson született Rostás Farkas György útja az oláh cigány család
védőszárnyai alól az ismertségig, hírnévig, a megbecsülésig. Bemutatni küzdelmét, kitartását,
hitvallását és példamutatását. Példaképpé állítani minden cigány és hitét vesztett magyar fiatal
és kevésbé fiatal elé, tudatosítani bennük, hogy a körülmények nem okolhatók mindenért,
küzdeni kell, tanulni és kitartani, és bármi elérhető.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ROMA ÉLETKÉPEK 2011-BŐL
Genre views of Roma lives in 2011
Szerző:

Vetési Istvánné, SZIE GK, Andragógia, III. évfolyam

Témavezető:

Dr. Micheller Magdolna, főiskolai tanár, SZIE GK Társadalom és
Vezetéstudományi Intézet

Két roma fiatal életútját szeretném bemutatni, a jelen életüket, az iskolákban eltöltött
éveiket és gyermekkorukat. Mindketten ezen az egyetemen végeztek, Grecsó Krisztián az
akkori Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán, Surman László pedig az akkori Tessedik Sámuel
Főiskolán. Nehéz cigánysorsból küzdötték fel magukat a jelenlegi élethelyzetükbe.
Mindketten elismert írók, költők, az elmúlt években számtalan díjjal ismerték el
munkásságukat. a motivációt Grecsó Krisztián „Mellettem elférsz” című könyve és Surman
László „Arcomon titkosírás” című verse adta ahhoz, hogy jobban elmélyedjek a romák
életútjában.
Célom: Kettejük küzdelmes és példaértékű életútjukat, mint kitörési példákat
megismertetni a cigányság minél szélesebb rétegeivel.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS JELENE ÉS JÖVŐJE
A MEGSZŰNTETETT SZÁRNYVONALAK HELYZETÉRTÉKELŐ
ELEMZÉSE
Railway transport now and in the future – analysis on the impact of the
termination of sidetracks
Szerző:

Bobály György, SZIE GK, Gazdálkodási és menedzsment, II. évfolyam

Témavezető:

Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE GK Gazdaságtudományi Intézet

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Előbbi egyfajta elméleti áttekintés,
amiben a szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a közlekedés múltját és jelenét, a
szállítás fontosabb jellemzőit, valamint szólok a gyors közlekedés helyzetéről és kilátásairól a
közép-kelet-európai térségben. Míg a második részében a magyarországi vasúti közlekedés
témakörén belül a megszüntetett szárnyvonalakra fókuszálok, értékelve, hogy egy vasútvonal
bezárásáról hozott döntésnek a pozitívumok mellett milyen negatív externáliái lehetnek.
Ennek során bemutatok néhány magyarországi példát, ahol ezek a problémák a
legszembetűnőbbek, valamint esettanulmány kereteiben feldolgozok néhány sikeres
németországi példát, ahol a gazdaságtalan szárnyvonalak megszüntetése helyett alternatív
megoldást választottak, és a vasutat versenyképessé tették más közlekedési ágazatokkal
szemben. Célom egyrészt annak bemutatása és deklarálása, hogy hazánkban is létezhetnek
olyan alternatív megoldások, amelyek a bezárásra ítélt mellékvonalak fenntartását
gazdaságossá tehetik. Másfelől pedig arra szeretnék rávilágítani, hogy egy ilyen döntés
milyen fontos lehet azon térségek lakói számára, amelyre vonatkozóan ezt a döntéshozók meg
kívánják hozni.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
BÉKÉSMEGYE TURIZMUSÁNAK KOMPLEX ELEMZÉSE ÉS
ANNAK SPECIALIZÁLÓDÁSÁNAK BEMUTATÁSA
Turism in Békés county, Specialisation
Complex analysis of the current state
Szerző:

Bodóczi István, SZIE GK, Turizmus-vendéglátás, II. évfolyam

Témavezető:

Dr. Simon Imre, főiskolai docens, SZIE GK Gazdaságtudományi Intézet

Az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kap a társadalmi és gazdasági szempontból
lemaradott térségek felzárkózatása. Az Európai Unióhoz való csatlakozással számos
lehetőséget rejt magában ezen térségek fejlesztését illetően.
Dolgozatom a Dél-alföldi régióra és azon belül is Békés megyére fókuszál, bemutatva
Békés megye turizmusának kialakulását külön kitérve a nagyobb városainak elemzésére is.
Továbbá a Viharsarok idegenforgalmi fejlődésére és fejlesztésére összpontosítok, ezen
szempontok adatainak összevetésével.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ALDI ESETTANULMÁNY- HARC A VÁSÁRLÓKÉRT
ALDI Case Study – Struggling for Customers
Szerző:

Búza Anett, SZIE GK, Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam

Témavezető:

Árpási Zoltán, tanársegéd, SZIE GK Társadalom és Vezetéstudományi
Intézet

Egy Aldival kapcsolatos esettanulmányon keresztül szeretném bemutatni a vásárlókért
folyó harcot. Erasmusos tanulmányaimból kifolyólag a belga piacot hasonlítom össze a
hazaival és ezen keresztül nézem meg a két ország közötti különbségeket és egyezőségeket
marketing szempontból. Legfőképpen a vásárlókért folyó harcot vizsgálnám meg közelebbről
különböző szempontok szerint illetve a vásárlók viselkedését, az őket befolyásoló tényezőket.
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ÚJ, NEM SZÉNHIDROGÉN EREDETŰ ENERGIAFORRÁSOK
FÖLTÁRÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI BÉKÉS
MEGYÉBEN
Alternative energy sources in Békés county
Discovery, Possible Usage
Szerző:

Jakab Dániel, SZIE GK, Pénzügy és Számvitel, II. évfolyam

Témavezető:

Dr. Simon Imre, főiskolai docens, SZIE GK Gazdaságtudományi Intézet

A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a
fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet,
ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit.
A megújuló energia piaca dinamikusan fejlődő ágazat. A következő évek, évtizedek
egyik legnagyobb lehetősége mind az energiaipar, mind a mezőgazdaság számára. A
megújuló energiahordozók ágazata sok részterületet foglal magában, ahol elsősorban a
mezőgazdasághoz a biomasszára alapozott energetika tartozik. Biomassza alatt minden olyan
mezőgazdasági produktumot, mellékterméket értünk, amiből hasznosítható hő-, villany-,
üzemanyag típusú energia.
Békés megye mezőgazdasági és geotermikus adottságai révén kerülhet előtérbe a
megújuló energiaforrások tekintetében. Munkámban ezt a lehetőséget és ennek kiaknázási
lehetőségeit kívánom ismertetni.
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GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK BÉKÉS MEGYÉBEN
Gastronomy Festivals in Békés county
Szerző:

Témavezető:

Juhász Kinga- Mag Andrea, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Német két tanítási nyelvű
képzés, vendéglátás- turizmus szakirány, 13. évfolyam
Bártfai Zoltán

A dolgozatban elsősorban bemutatásra kerülnek Békés megye gasztronómiai
fesztiváljai. Korábbi, illetve mostani szokások, tradíciók jelenléte a gasztronómiában,
elsősorban a megye területén. A prezentáció arra is kitér, hogy a fesztiválra látogatóknak
milyen szálláslehetőségeik vannak. Ide kapcsolódik az infrastrukturális helyzet is. Továbbá
megemlítjük a fesztiválok jelentőségét a város gazdaságában. A téma szemléletesebb
bemutatásához hozzájárulnak statisztikák, diagramok, grafikonok is.
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Debt Crisis in Hungary
Szerző:
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Témavezető:
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Dolgozatunkban a Magyarországon kialakult hitelválságot térképezzük fel.
Átfogó képet adunk a válság kialakulásáról, felfutásáról illetve következményeiről.
Többek között kitérünk arra, hogy milyen devizanemekben történtek a hitelfelvételek és azok
árfolyamváltozásai hogyan alakultak.
Mindemellett az alábbi kérdésekre is keressük a választ:
- Igaz-e az a feltevés, hogy az ügyfelek döntöttek rosszul a hitelfelvétel alkalmával?
- Tudniuk kellett volna az esetleges árfolyamváltozásról?
- Igaz-e, hogy a kialakult helyzetet a piac tudja korrigálni önmagától?
- Szükséges az állam beavatkozása?
- A forint hitel háttérbeszorításának van-e okozója? Ha van, akkor ki/mi az?
- Mik a zárt illetve nyitott gazdaság előnyei, hátrányai?
- Megfelelőek-e a kormány eddigi intézkedései a kialakult helyzet kezelésére?
- Hamarabb kellett volna beavatkozni az államnak, ha igen mivel és ez megtörtént-e
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A KISTERMELŐ ESÉLYEI
FELVEHETI-E A VERSENYT EGY KISTERMELŐ A NAGYOKKAL
SZEMBEN?
Small Producers’ Chances – Can they Compete against Big Firms?
Szerző:

Pótári Daniella, SZIE GK, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző, II. évfolyam

Témavezető:
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A kereskedelem világszerte koncentrálódik és a szupermarket–hálózatok már
Magyarországon is jelentős részt képviselnek a zöldség- és gyümölcsforgalmazásban. Ezek a
hálózatok jó minőségű, egyöntetű és nagymennyiségű áru pontos előállítását, szállítását
követelik meg, s e feltételeknek az egyéni termelők az Európai Unióban is nehezen, vagy
egyáltalán nem tudnak megfelelni.
Tudományos dolgozatomban azt vizsgálom, hogy egy konkrét hazai kistermelő,
hogyan lehet sikeres és versenyképes. Vagyis, hogy a zöldségtermelésben hogyan állja meg a
helyét a cég Magyarországon és a nemzetközi versenyben, ezen belül is milyen fejlesztések
szükségesek e cél eléréséhez. A témakör elméleti hátterének feldolgozása mellett ismertetem
azokat a tényezőket, amelyek versenyelőnyt képesek biztosítani a cég számára a piac többi
szereplőjével szemben.
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Az új évezredre a Kínai Népköztársaság a figyelem középpontjába került gazdasági
fejlődésével, előretörésével a világgazdaságban, és az országok - státuszuktól függően érdekelté váltak Kína jövőbeni szerepének alakulásában. Fejlődő országként viszont még
számos problémát kell leküzdenie az ázsiai óriásnak, többek között a hatalmas területi
különbségek kiegyenlítődésének elősegítése vár a kínai kormányra.
A kutatómunka tárgya tehát a regionális különbségek és a területi differenciálódás
alakulásának vizsgálata. A választott téma pedig nem csak Kína jelenlegi helyzete miatt
igazán aktuális és vizsgálatra érdemes, hanem mivel a világ számos más országa küzd a
fejlettségi olló nyílása ellen.
A dolgozat első részében ismertetésre kerülnek a területi különbségek kialakulásának
okai és a kínai nyugat-kelet ellentétet. Ezt követően a területi egyenlőtlenségek
kialakulásának vizsgálata következik mind elméleti, mind pedig gyakorlati síkon. Végül a
kínai tartományok fejlődési tendenciái kerülnek felvázolásra.
A munka célja a határozott, előre menetelő Kína képének enyhe ellensúlyozása,
emlékeztetve az olvasót arra, hogy még mindig egy fejlődő országról beszélünk, melynek mint számos más országnak - megvannak a saját, megoldásra váró problémái.
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Possible Ways for Organizations to Adjust themselves to Health tourism –
Opportunities of Békés County
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Munkámban arra koncentrálok, hogy bemutassam és széleskörűen ismertessem az
egészségturizmusban aktívan tevékenykedő szervezeteket, vállalatokat. Különösképpen
kiemelve azokat, amelyek szoros kapcsolatban állnak az egészségturizmussal, mint például a
kórházak.
E mellett feldolgozom a téma elméleti hátterét, hogy részletesebb képet nyújtsak erről
a napjainkban igen divatossá vált témáról, amely saját tapasztalataim szerint mégsem ivódott
még be a hazai köztudatba igazán. Így a kitűzött kutatómunka elvégzésén túl munkámnak
egyfajta figyelemfelkeltő és hiánypótló célja is van, amelyet reményeim szerint sikerül
elérnem.
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Opting for a Disadvantaged Micro Region to locate New Business Site
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A telephelyelmélet a regionális mikroökonómia egyik legfontosabb területe. Fő célja
a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését meghatározó tényezők elemzése. A
telephelyelméletek elsősorban a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedésére, földrajzi
helyének jellemzőire, az egyes piaci szereplők térbeli viselkedésének vizsgálatára és
modellezésére koncentrálnak. A telephelyelméleten belül elkülönül a telephelyválasztás,
amely a tevékenység végzésére alkalmas földrajzi hely kiválasztása, vagyis egy igen összetett
gazdasági döntés következménye. Alapvető kérdés, hogy milyen paramétereket kell
figyelembe venni a „tér” közgazdaságtani értelmezésénél.
Tudományos munkámban a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését
vizsgálom, egész pontosan a kötegyáni telephelyű Hajdu Kft. bemutatásával foglalkozom.
Kutatásom célja feltárni és bemutatni azt, hogyan lehet működőképes egy mezőgazdasági
profilú mikrovállalkozás Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében. A téma
releváns szakirodalmának feldolgozásával kívánom alátámasztani a telephely választásának
szempontjait, amely segítségével értékelem a cég fekvését, helyzetét és környezetét is.
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MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA
Analysing TevA Magyarország Zrt. Logistics Centre
Operations, Practices, Business philosophy
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Felgyorsult világunkban egyre nagyobb szerephez jutnak a logisztikai folyamatok.
Precízebb, gyorsabb, szervezettebb szállítmányozási, raktározási és komissiózási technikákra
van szükség.
Munkámban ezen fejlett folyamatok bemutatását kísérlem meg a Teva Magyarország
Zrt. Logisztikai Központjának működésének bemutatásán keresztül. Ráadásul a
gyógyszeriparban, annak sajátos jellegéből adódóan a precizitás és pontosság szerepe
hatványozottan fontos. Így a dolgozatban az előbb említett mindennapi folyamatok mellett
áttekintést ad mindazon fontosabb elvekről, módszerekről, eljárásokról, amelyekkel a
logisztikai rendszerek támogatják a készletezési és termelési, elosztási problémák megoldását,
így például az optimalizálását és annak megszervezését, amely fejlett megoldásokat
tanulmányomban széleskörűen elemzek.
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A GAZDASÁGI VÁLSÁG ELEMZÉSE ÉS A LEHETSÉGES KIUTAK
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From Crisis to Sustainable Systems – Understanding the Economic Crisis and
presenting Recovery Scenarios in Békés county
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A határmentiség minden előnye és lehetősége mellett is igaz, hogy Békés megye, és
egyben a Dél-alföldi régió nem csak hazánkban, hanem az Európai Unión belül is periférikus
területnek számít, ahol a 2008/09-es gazdasági válság tovább súlyosbította az addig is
fennálló gazdasági problémákat. A munkanélküliség növekedett, ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatás lecsökkent, és egyre jelentősebbé válik a már hosszabb ideje együttesen
tapasztalható elvándorlás és elöregedés is térségünkben.
Munkámban azt kívánom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne kihasználni a
térség természeti adottságait, építve azokra, így ez által is hozzásegítve a térséget a
fejlődéshez és annak fenntarthatóságához.
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ERP RENDSZEREK HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA AZ SAP ÉS AZ
IPMS 2.0 RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
ERP systems’ effectiveness through the analysis of SAP and IPMS 2.0
Szerző:
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Témavezető:
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A dolgozatom célja bemutatni az ERP rendszerek működésének alapelveit, és ezen
elvek alapján értelmezni egy világszerte ismert szoftver, az SAP, és a magyar fejlesztésű
szoftver, az IPont International Kft. IPMS 2.0 működését és hatékonyságát. További célom az
ERP rendszerek szükségességének kutatása Békés megyei kis- és középvállalatoknál. Ezt
kérdőívek segítségével szeretném megoldani, a Békéscsaba és körzetvárosainak kis- és
középvállalkozásainak anonim együttműködésével. A kutatás fő kérdései az ERP szoftverek
használatának az ismerete, és a saját vállalkozáson belüli használhatóságra irányulnak.
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FELHASZNÁLÓI FELÜLET TERVEZÉS APPLE IPHONE-RA ERP
ADATBÁZIS MENEDZSELÉSÉHEZ
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Szerző:
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Kutatásom során egy mobil eszközön keresztül futtatható ERP adatbázist lekérdező
szoftver szerkezeti felépítését, felhasználói felületét terveztem meg. A program
továbbfejlesztve a kis, közepes illetve nagyvállalatok irányítására és áttekintésére alkalmas.
Jelentős mértékben megkönnyíti a középvezetők és csúcsvezetők munkáját. E szoftver csak
egy bizonyos plattformon lesz futtatható, amely az Apple IPhone IOS rendszere. Ennek
egyediségére és előnyére az Apple piacvezető technológiája lehet garancia.
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A MÁV Zrt-nél 2010.01.01-óta bevezetésre került a bejövő számlák elektronikus
feldolgozása a Basware és eFLOW előtétrendszerek használatával. Dolgozatomban az
elektronikus számlakezelés bevezetésére, annak szükségességére, az éles indulás előtti
előkészületekre és a kész rendszer előnyeire, pozitív hatásaira és a velejáró adminisztrációs
feladatok csökkenésére térek ki a MÁV Zrt. esetében.
Részletesen bemutatom a GIR könyvelő rendszerhez kapcsolt eFLOW, BaswareCLM, Basware-PM, Basware-IP és DocPort rendszerek működését, azok egymással való
kapcsolatát.
Tanulmányom célja bemutatni, hogyan járult hozzá az új rendszer a költségek és a
feldolgozási idő csökkentéséhez, valamint hogyan segíti elő a vállalaton belüli standardizált
eljárásokkal a hatékonyabb ügymenetet.
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Napjainkban a technika fejlődésével egyre nagyobb lehetőségünk van a feladatok
leegyszerűsítésére. Gyors döntéshozási pillanatokban nagy segítséget jelenthet, ha egyszerűen
csak a zsebünkben lévő Mobiltelefonhoz kell nyúlnunk, és pár érintéssel máris előttünk
vannak a szükséges információk. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként lehetne az
iPont Kft. Start Your Bussines rendszerét egy mobil kommunikációs eszközre integrálni, úgy
hogy az minden elvárásnak és kritériumnak megfeleljen. Az integrációhoz nélkülözhetetlen
egy megfelelő okostelefon, vagy tábla Pc, amelyek rendelkeznek internet hozzáféréssel.
Legyen az 3G vagy akár Wi-fi technológián alapuló.
Célom elérése érdekében egy Android operációs rendszert futtató mobiltelefon esetén
vizsgálom, hogy milyen felhasználói felület segítségével lehetne hatékonyan kapcsolódni az
iPONT International Kft. szoftverjének áruforgalmi moduljához.
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Dolgozatomat az online marketing témakörben írom, bemutatva annak fogalmát, célját
és legjelentősebb eszközeit, s mindezek segítségével elkészíteni egy átfogó online marketing
elemzést. Dolgozatom témájaként azért ezt választottam, mivel a mai internetes világban
egyre aktuálisabbnak, fontosabbnak érzem a vállalatok sikerességéhez ezt a
marketinghirdetési formát. a dolgozatomban próbálok rámutatni azokra az online marketing
eszközökre, melyek segítségével jelentősen hozzájárulhatunk online vállalkozásunk hatékony
tevékenységéhez. a dolgozat során a felhasznált szakirodalmi forrásokból, valamint az eddig
megszerzett tudásomból építkeztem. Az elemzést kérdőíves módszerrel, valamint saját
elemzésem eredményeivel támasztom alá. Az általam készített kérdőív a webáruház vásárlói
által kerül kitöltésre, ennek eredménye pontosan rávilágít a webáruház kialakításának
legnagyobb hiányosságaira, hibáira és természetesen az előnyeire is. Reményeim szerint a
kérdőív eredménye pontos képet ad a webáruházról és nagyrészt megegyezik a saját
elemzésem eredményével.
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Kutatásomban arra keresem a választ, vajon meggyorsítja-e a kis- és
középvállalkozások beszerzési és termelési folyamatait egy megbízható informatikai
automatizálás, és ha igen, akkor növeli-e versenyképességüket?
Ezen kutatás során egy korábban már általam más szemszögből vizsgált kisvállalat
logisztikai folyamatait tekintem át, és ez alapján modellt állítok fel. Ezt az ügyvitel szervezési
modellt a Microsoft Dynamics Nav szoftver keretei között készítem el.
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Szerző:

Szolnoki Norbert Sándor, SZIE GK, Nemzetközi szállítmányozási és
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Témavezető:

Dr. Szakácsné Nagy Szilvia,
Természettudományi Intézet

adjunktus,

SZIE

GK

Alkalmazott

Rengeteg termelő munkáját megkönnyebbíthetjük informatikai segítséggel. Jelen
esetben egy olyan három táblás adatbázissal szeretném ennek a megvalósítását bemutatni,
amely sablonként megtalálható a MICROSOFT OFFICE ACCESS-ben.
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Tudományos Diákköri Konferencia
Pályamunkáinak Összefoglalói

Konferencia időpontja: 2011. november 23.
Konferencia helyszíne: SZIE Gyulai Campus
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„A nyomdai munkálatok megkezdéséig nem érkezett be összefoglaló a
pályamunkákról.”
A szerkesztő
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Pályamunkáinak Összefoglalói
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GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR, SZARVAS

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szarvasi
Kampusz Tudományos Diákköri tevékenységét támogatták 2011-ben:


TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosító számú, „A tehetséggondozás és kutatóképzés



komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” elnevezésű nyertes
pályázat
BCE Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum






Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, Szarvas
Szarvasi Agrár Zrt.
Tessedik Öreggazdász Egyesület




Szarvasi Mozzarella Kft.
Dr. Kocsis István főiskolai tanár

Köszönjük minden támogatónk és a később csatlakozó szponzoraink segítségét.
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Szerző:

Alberczki Ábel, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Szarvas,
Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szak, IV. évfolyam
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Témaválasztásom oka hogy a családom és sokan a rokonaim, barátaim közül is a
turizmussal keresik kenyerüket. Úgy gondolom a dolgozatom hasznos lehet a Dunaföldvári
vezetés, ezáltal a város számára, mert rávilágít a turizmussal kapcsolatos hiányosságokra,
lehetőségekre a kész tények ismeretében. Az elsődleges cél megmutatni azt, hogy
Dunaföldvár turizmusának fellendítése, ennek fejlesztése milyen hiányosságok
kiküszöbölésével valósítható meg. Melyek azok a legfontosabb tényezők, amik fejlesztésével
a város növelhetné a vendégéjszakák számát és mindenekelőtt a desztináció menedzsment
elsődleges céljául szolgáló faktort, a bevételeket. Jelen helyzetben, mint sok más magyar
kisváros Dunaföldvár is érzi a mezőgazdaság szerkezeti átalakulásának kényszerét, az abból
eredő bevételek csökkenését, ami miatt új bevételi források után kell kutatnia. Dunaföldvár a
földrajzi helyzetéből eredően óriási lehetőségekkel rendelkezik, amit a festői környezet, a
történelmi emlékek a jó összkép csak tovább bővít. Ennek ellenére a város jelenleg nem képes
teljes mértékben kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Ennek a hosszú folyamatnak az
elősegítésére tett megállapításaim, javaslataim alapjául elsősorban az általam készített
vonzerőleltár, SWOT analízis, és a Dunaföldvárra látogató turisták körében végzett kérdőíves
felmérés szolgált.
A széles körben végzett vizsgálatok eredményei egyértelműen azt mutatták, hogy úgy
ahogyan ez országos szinten jellemző, Dunaföldvárnál is az igazi célok, a főbb stratégiai
pontok megfogalmazása hiányzik. Ez elengedhetetlen a részletesebb tervezéshez, a fő irány
meghatározásához. Emellett a felmérésekből kiderült, hogy a fokozódó piaci versenyben csak
azok a szolgáltatók, desztinációk tudnak igazán sikeresek lenni, amelyek az egyéb tényezők
mellett a fogyasztók minőséggel kapcsolatos elvárásainak is megfelelnek. Kulcsfontosságú a
kereskedelmi szálláshelyek számának bővítése is, bár a város ebből a szempontból nincs
olyan tragikus helyzetben, mint általában a régió települései, a jelek szerint egy szálloda
építése megtérülő beruházás lenne. A szintén elengedhetetlen, figyelmet követelő tényező a
város Duna partja, ami már önmagában is nagyon ígéretesnek mutatkozó befektetési
lehetőség. Ezen kívül a két, anyagi befektetést kismértékben igénylő, és ebben a gazdasági
helyzetben éppen ezért fontos sikerfaktor a szakmai kapcsolatok kiépítése a környező
településekkel, illetve a szakértelem alkalmazása a turizmusfejlesztésben az, amit a városnak
meg kell céloznia a siker érdekében.
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Economic study of conventional and integrated viticulture
Szerző:
Témavezető:
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Dolgozatomban a hagyományos és az integrált szőlőtermesztés ökonómiáját
hasonlítom össze.
A témaválasztás elsősorban személyes kötődésből történt, családom ugyanis több,
mint két évtizede szőlőtermesztéssel foglalkozik. Mivel magam is folytatni szeretném a
hagyományt, célom, hogy minél jobban megismerjem az ágazatot. A szakmai ismeretek
elsajátítása mellett fontosnak tartom, hogy az ökonómiai oldallal is tisztában legyek, hiszen
igazán hatékony termesztés csak a kettő együttes ismeretével és felhasználásával valósítható
meg.
A dolgozat éppen ezért egy ökonómiai vizsgálat, mely során a hagyományos és az
integrált szőlőtermesztést hasonlítom össze. Előzetes feltételezésem az volt, hogy az integrált
termesztés a várhatóan nagyobb költségek és a szigorúbb előírások ellenére jövedelmezőbb
lesz a hagyományosnál.
A dolgozat első részében a szőlő termesztésével és ökonómiájával kapcsolatos
szakirodalmakat feldolgozva mutatom be az ágazat magyarországi helyzetét és
nemzetgazdasági jelentőségét. Ismertetem az Európai Unió szőlőtermesztésre vonatkozó
előírásait és támogatásait, illetve bemutatom az integrált gazdálkodás kialakulását, fogalomés követelményrendszerét.
A vizsgálati részben a saját adatgyűjtés során kapott adatokkal végeztem
gazdaságossági számításokat. Az ökonómiai összehasonlítás alapvető mutatójának a fedezeti
hozzájárulást választottam, számításakor ugyanis az árbevételből csak a hozamra, az
árbevételre, vagyis az ágazati teljesítményre közvetlenül ható, változó költségeket vonjuk le,
azokat a költségeket, melyeket rövidtávon, egyik termelési folyamatról a másikra
megváltoztathatunk, tehát tervezéskor a jövőben befolyásolhatunk. Ugyanakkor figyelmen
kívül hagyjuk a rövidtávon nem befolyásolható, a hozammal, árbevétellel, azaz az ágazati
teljesítménnyel közvetlen kapcsolatot nem mutató állandó költségeket.
A két termelési mód összehasonlításakor a legteljesebben igyekeztem követni a ceteris
paribus elvet, vagyis a két termelési mód kizárólag olyan különbségeket tartalmaz, amelyek
„lényegükből fakadnak”, azaz az eltérő gazdálkodási módok „kötelező” követelménye és
következménye (például termesztés technológiai lépések, árak, támogatások). A termőtáj
természeti adottságai, az ültetvények kora, a termesztett fajta, a tápanyagpótlás és a művelés
módja azonos.
A kapott eredmények igazolták előzetes feltételezésemet, vagyis az integrált
termesztés a – többek között az előírásoknak köszönhető - nagyobb költségek ellenére
jövedelmezőbb, így amennyiben a jelenlegi célprogramot újabb követi, minden gazdának
merem ajánlani, hogy vegyen részt benne!
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A TDK dolgozatomban a Hild – díjas város, Mezőhegyes vonzerejével foglalkozom,
amely sok turista számára érdekes látnivalót nyújt. A munkám során bemutatom azokat az
épületeket, amely műemléki gondozásban vannak. Ez a bemutatás tartalmazza régi épületek
történelmét, mire használták a régi időkben, az építészeti stílust és a mai állapotát. Képekkel
alátámasztom a mai állapotot. A város szép és érdekes történelemmel rendelkezik valamint itt
tenyésztették ki a ma is nagy hírnévnek örvendő lófajtákat, a Gidránt, a Noniust és a Furioso
fajtákat. Ma ezek a lófajták nagy sikert aratnak a tenyésztésben és a sportokban is.
Mezőhegyesen jelenleg csak a Noniust találják meg. A többi eltűnt a városból csak
magántartásban találhatók meg. A város nem csak a lovairól híres, hanem nagyon sok
műemlék is található itt, amivel Hild – emlékérmet kapott a város. Az egyedülálló
majorságával sok lehetőséget tartogat mind a fejlesztők, mind a turisták számára.
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Dolgozatom első lépéseként a dél-alföldi régió turisztikai jellemzőit taglaltam. Mivel
egy terület idegenforgalmi értékét elsősorban a meglévő adottságok határozzák meg, szót
ejtettem az itt található álló- és folyóvizekről, nemzeti parkokról, termálvízről stb. A
természeti szempontok mellett említést tettem a régió városainak hungaricumairól,
specifikumairól és a hozzájuk köthető programkínálatokról. Az előzőekben leírtak alapján
kielemeztem a Dél-Alföldre jellemző turizmusfajtákat.
2010-es adatfeldolgozások alapján – régiók vendégforgalmának alakulása,
kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái turisztikai régiók szerint, vendégéjszakák
számának változása Magyarország legfontosabb küldőpiacainak vonatkozásában –
megvizsgáltam a régió helyét az ország turizmusában. Elkészítettem a dél-alföldi régió
SWOT analízisét, mely módszer célja az volt, hogy feltárja a terület turisztikai helyzetét.
Mivel a Dél-Alföld az ország olyan területe, ahol egymást érik a termál- és gyógyvizes
fürdők, szóltam a termálvíz eredetéről és összetevőiről, a gyógyvizek gyógyhatásáról.
Régiónk egyik legismertebb gyógy-, park- és élményfürdője Gyopáros. Az „Alföld
gyöngye”-ként emlegetett fürdő a gyopárosi tórendszer partján, az őspark, valamint több
hektár parkosított terület ölelésében található. Kellemes és vonzó üdülőhely, melynek
minőségi szolgáltatásaival elsődleges céljai az egészségmegóvás, egészségjavítás és
természetesen a szórakoztatás.
A fürdő múltja után keresgélve igen messze nyúlnak vissza a szálak. A tó már 1788ban, az első Orosházát ábrázoló térképen is szerepelt, „Lacus Gyopáros” megjelöléssel. Dr.
László Elek községi orvos 1869-ben, a városba érkezése után azonnal megindította a
mozgalmat Gyopáros fürdővé fejlesztése érdekében. Az 1900-as évek elejétől megindultak a
fejlesztések.1985-1990-ig kb. 50 millió forintot fordítottak Gyopárosra, a strand zöldterülete
imponáló mértékben megnövekedett, elkészült az 50 méteres szabadtéri medence, elkészült a
fedett medence építése is, befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése. Gyopáros vizét 1999
januárjában nyilvánították gyógyvízzé. 2001-ben egészségmegőrző központot alakítottak ki,
majd 2004-ben átadták az élményfürdőt.
A jelenleg Gyógy-, Park- és Élményfürdő egy minőségi szolgáltatásokkal rendelkező,
kellemes és vonzó üdülőhely, melynek elsődleges céljai az egészségmegóvás, egészségjavítás
és természetesen a szórakoztatás.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás után lehetőség nyílt pályázatok benyújtására,
melyek forrásaiból különböző fejlesztéseket hoztak létre. A fürdő önerős pénzekből is
igyekszik minél több beruházást végbevinni.
Vizsgálatomban – melyet kérdőívek segítségével végeztem – arra voltam kíváncsi,
hogy az orosházi lakosok mennyire használják ki a fürdő szolgáltatásait, lehetőségeit,
mennyire vannak azokkal megelégedve, illetve milyen változtatásokat javasolnának a
hatékonyabb működtetés érdekében.
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Dolgozatomban a hazai rizstermelés ökonómiai kérdéseivel foglalkozom és a
Csárdaszállási Agrár Zrt.-ben elvégzem gazdaságossági vizsgálatát. A téma fontosságát és
jelentőségét alátámasztja, hogy a szakirodalomban nem találunk a rizs ökonómiájával
foglalkozó munkát, így dolgozatom részben pótolja ezt a hiányt.
Az irodalmi áttekintésben a rizstermesztés világ-, nemzet- és vállalatgazdasági
szerepéről írok, kiemelve a jelentőségét, keresletét, valamint leírva a termesztés előnyeit és a
hátrányait. A vállalatgazdasági rész után térek rá a konkrét vizsgálati témára.
A Csárdaszállási Agrár Zrt. nagy hagyományokkal rendelkezik a rizstermesztésben, a
rendszerváltás után is fenntartotta és működtette az ágazatot a növekvő termelési költségek
ellenére is. Rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával, és gépekkel, s hogy ezeket
gazdaságosan kiaknázza, valamint a meglévő rizstermesztő szaktudást hasznosítsa,
folyamatosan termeszt rizst. A Zrt. rizságazatának erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és
veszélyeit SWOT – analízisben mutatom be, és állítom szembe egymással.
A vizsgálati részben kiszámított ökonómiai mutatók azt tanúsítják, hogy az ágazat önmagában
veszteséges, ám a támogatásnak köszönhetően összességében nyereséget tudnak elkönyvelni.
A rizs után járó támogatás magasabb, mint más szántóföldi növényeké, és évek óta ez tartja
életben az ágazatot.
A rizstermesztés veszteségének az okai a kedvezőtlen éghajlati és időjárási elemek, az
alacsony termésátlag, a nyomott belpiaci árak és a magas termelési költségek. Az árbevétel
nem képes lefedezni az összes termelési költséget. Az állandó költségek egy része már
veszteséget okoz a támogatás nélkül. 2010-ben az árbevétel olyan alacsony volt, hogy még a
változó költségeket sem fedezte, és az ágazat elérte az ágazatmegszüntetési pontot, amelytől
szintén csak a támogatás mentette meg. A pénzügyi nyereséget tehát mindhárom évben a
rizstermesztés után járó támogatás teremtette meg.
A termesztés nehézségei, és veszteségessége ellenére a cég a jövőben olyan újfajta
biológiai alapokkal próbálkozik, melyek nagyobb termésátlagot, ezáltal jövedelmet
produkálnak. A kevésbé jó minőségű földek legjobb kihasználását még mindig a
rizstermesztés folytatásában látják a Zrt.-nél. Az infrastruktúra és eszközfejlesztést is tervezik,
de ezek költségigénye egyelőre korlátot szab a lehetőségeiknek. Mindezek mellett a társaság
továbbra is elkötelezett a rizstermesztés mellett, s igyekszik életben tartani az ágazatot.
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SFH GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOK
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Standard gross margin and profitability calculations for the Petőfi Ltd.
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Szerző:
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Egészségtudományi Kar, Szarvas, Gazdaság- és Társadalomtudományi
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Az Európai Uniós csatlakozást követően, a magyar mezőgazdaság létérdeke, hogy
integrálódni tudjon az Unió agráriumába. Ennek érdekében az EU létrehozott egy tesztüzemi
rendszert, melynek alapja a Standard Fedezeti Hozzájárulás. Az SFH mértékegysége az
Európai méretegység (EUME), mely gazdaságossági számérték alkalmas arra, hogy az eltérő
jellegű ágazatokat „egyenérték-szám”- szerűen üzemi szinten összegezze.
Így Magyarországon a beruházási pénzek, a fejlesztési hitelek és a támogatások
elbírálásánál a pályázó mezőgazdasági vállalkozásnak a megadott Standard Fedezeti
Hozzájárulás értékeket kell teljesítenie ahhoz, hogy a pályázat, vagy hiteligénylés illetve a
gazdasági piacon való fennmaradás sikeres, profitorientált és hosszú távú legyen.
A dolgozat az Örménykúti Petőfi Kft. költség és jövedelem elemzésével foglalkozik,
részletes FH és SFH számítások elvégzésével az üzem növénytermesztési ágazatának
termelési tevékenységére.
A dolgozat érdemi része az Örménykúti Petőfi Kft. bemutatása és gazdálkodásának
elemzése többnyire saját illetve részben a cég eddig nem használt kimutatásai és számításai
alapján.
Az elemzés részletes (5 növényre és 5 évre visszamenően) az FH és az SFH
számítások elvégzése alapján történik. A bemutatott vállalkozás egyes növénytermesztési
ágazatainak költség-hatékonyságát megvizsgálva a legmegfelelőbb megoldás keresése volt a
cél, az elérhető jövedelem maximalizálására. Az SFH elemzés, egy kitűnő döntés-előkészítő
módszer, melynek használata, tisztánlátásra törekszik egy adott vállalkozás termelésére nézve.
Az elvégzett számítások során összehasonlításra kerültek a változó ás állandó költségek is,
melyek a SFH számítás alapjai.
A kutatás során fény derül, hogy a cég képes-e teljesíteni a 100/2007. (IX.21.) FVM
rendeletben rögzített SFH értékeket, amelynek a cég növénytermesztéssel foglalkozó illetve
értékesítési tevékenységet végző részlege (5 növénytermesztési ágazat) megfelelt.
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EGYES NEMZETI ÉRTÉKEINK SORSA ÉS A KÖLCSÖNÖS
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The fate of our single national values and cross compliance
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A Tudományos Diákköri Dolgozat célja, egyik nemzeti értékünk, agrár-kultúrtörténeti
emlékünk, a gémeskutak múltjának, jelenének áttekintése, valamint rávilágítani jövőbeni
sorsának alakulására az Európai Unió új agrárszabályozási rendszerével, a Kölcsönös
Megfeleltetéssel kapcsolatban. A dolgozat további célja, hogy bebizonyítsa azon hipotézist,
hogy a gémeskutak talált állapota, és a területek (ahol a kút található) művelési ága között,
összefüggés mutatható ki. A célok eléréséhez felhasznált módszerek egyrészt a gémeskutak
jelenlegi (kiinduló) állapotának felmérése, rögzítése, továbbá az állapotfelmérésből kapott
eredmények alapján szignifikancia vizsgálat.
A dolgozat végigtekinti a gémeskutak kialakulásának történetét, a fénykorának eseményeit,
bemutatásra kerül az alapvető funkcióján kívül, a művészeti, hírközlési, és tájképi funkciójuk
is. Rávilágít a lehetséges jövőbeni sorsukra az új szabályozás bevezetése hiányában, és így, az
új jogszabály védő oltalma alatt.
A további fejezetek részletesen bemutatják az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának
elemeit, céljait. Tételesen bemutatásra kerül az egyik alapvető közösségi agrárszabályozási
rendszer, a Kölcsönös Megfeleltetés, és ennek egyik fő eleme, a Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot, és kritériumai. Külön kitér a HMKÁ rendelet 2010. évi módosítására, a
tájelemek védelmének bevezetésére, így a szabályozás kibővítésére, és a tudományos
dolgozatunk alapjára.
A dolgozat részletesen bemutatja a békés megyei gémeskutak állapotfelmérésének
folyamatát. Ehhez a referencia adatbázist az 1950-es évekbeli topográfiai térképek
biztosították. A kutatás azt az eredményt hozta, hogy Békés megyében az 1950-es években
nyilvántartott 762 db gémeskútból, 2010-ben 520 db már nem található meg, 222 db
gémeskút megrongálódott, illetve romos állapotban lelhető fel a nyilvántartott helyén.
Mindösszesen 20 db olyan gémeskút van a megyében, melyet mind a mai napig használnak,
és tökéletes, működőképes állapotban található meg. Így az Európai Unió, és Magyarország
mindösszesen 242 db gémeskúttal számolhat megyénkben. Ennyi kút tudja „beírni magát” az
új évezred Európájának történelemkönyvébe, és marad meg minimum a felméréskor talált
állapotban.
A kapott eredmények χ2 próbás szignifikancia vizsgálata azt mutatja, hogy a
gazdálkodó lakosság nincs felkészülve az új szabályozásra, mivel a jelen pillanatban is
tökéletes állapotban megmaradt gémeskutak nem azért jó állapotúak, mert tájképi
szempontból őrizték meg a gazdálkodók, hanem azért, mert mind a mai napig eredeti
funkciójukban vannak használva.
A dolgozat az eredmények láttán elérte céljait, és ezt tovább víve számos kritikát
fogalmaz meg a szabályozással kapcsolatban, melyek közül az egyik, hogy csak konzerválja a
felméréskor talált gémeskutak állapotát, a felújítást csak megengedi a gazdáknak. Több
javaslatot tesz a szabályozás módosítására, a kapott eredmények további (más szervek általi)
felhasználására (főként balesetvédelmi szempontból), valamint felhívja a figyelmet nemzeti
értékeink fokozott védelmére!
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Mai, energiacentrikus világunkban egyre gyakrabban felmerülő kérdés a fosszilis
energiahordozók rohamosan növekvő árának problémája és kimerülésüknek lehetősége.
Szükségszerű és gazdaságos tehát olyan energiaforrások kiaknázása, mely hosszú távon
illeszkedik a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiagazdaságosság elveihez.
Amellett, hogy ezen makrogazdasági célok elérése elsődleges feladat, a terület- és
településfejlesztés szempontját sem szabad figyelmen kívül hagyni. A geotermikus energia – s
azon belül is a termálvíz – felhasználása által eme sokrétű problémára találhatunk megoldást.
A dolgozat arra a kérdésre keres a választ, hogy a Dél-békési kistérség egy
leghátrányosabb helyzetű településeként Kaszaper községnek milyen rejtett tartalékai vannak,
és milyen lehetőségei ezek kiaknázására. A község területe alatt elhelyezkedő – eddig még
kiaknázatlan - termálvíz felhasználásának lehetőségeiről, esélyéről, ezáltal munkahelyteremtő,
népességmegtartó és területfejlesztő potenciáljáról számol be. Ismertetésre kerül egy
széleskörű, több ágazatot érintő, és évek óta kidolgozásra és megvalósításra váró projekt
terve.
A dolgozat elkészítésekor a feldolgozó jellegű munkamódszer alkalmazásával interjú
készült egy geotermikus energiával foglalkozó szakemberrel, a község polgármesterével,
valamint egy lehetséges befektetővel is. A helyi lakosság életét megváltoztató beruházásról
lévén szó, az ők véleményük is rendkívül fontos, így ennek megfelelően a település lakóinak
érvei kérdőív által váltak megismerhetővé, s kerültek ismertetésre a dolgozatban.
A lehetőségek számtalanok, az ötletek tárháza kimeríthetetlen, azonban a
megvalósításhoz szükséges források hiányoznak. Ezek megtalálásával egy olyan komplex
hatású projekt valósítható meg, mely által csökkenthető a kistérségre és a településre jellemző
magas fokú munkanélküliség és elvándorlás. E célok elérésével reálissá válhat a
vidékfejlesztés az elmaradottabb térségben, új dimenziók nyílhatnak meg a lakónépesség és a
térségen átutazó turisták számára egyaránt.
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A dolgozatom témájának azért választottam a horgászturizmust, mert az
idegenforgalmon tág témáján belül ez volt a legvonzóbb számomra. A horgászat a
mindennapi életem része, így ebben a témában való elmélyülés nem jelentett számomra
problémát. Szarvasi emberként már régóta észrevettem a horgászatban rejlő turisztikai
lehetőségeket, aminek jelenlegi helyzete a dolgozatom során került áttekintésre.
A Kákafoki-holtág Magyarország ötödik, ill. a Tiszántúl legnagyobb állóvize, 29,2
km-es hossza alatt Szarvast és Békésszentandrást is érinti. Elsősorban ezért tartottam
fontosnak, hogy a dolgozatom elején bemutassam ezt a két települést és rávilágítsak arra,
hogy legnagyobb turisztikai vonzerejük egy természeti adottság, maga a holtág.
A következő lépésben konkrétan a Kákafoki-holtágat mutattam be, aminek a leírásából
kiderül, hogy ez valóban egy nem mindennapi állóvíz. A partján megtalálható hazánk egyik
leghíresebb Arborétuma, a Történelmi Magyarország mértani középpontja, az országban
egyedülálló Vízi Színház, kastélyok, ligetek és persze rengeteg nyaraló- és lakóház. Szorosan
ide kapcsolódik az is, ami a holtág legnagyobb gyengesége, hogy szerepkörét tekintve a
legfontosabb feladata a belvíz elvezetése. Sajnos emiatt évente többször is előfordulnak
vízminőségi problémák, ami a turizmusra egyáltalán nincs jó hatással. Ezen erősségek és
gyengeségek bizonyítására elkészítettem a Kákafoki-holtág SWOT analízisét, melyből az is
kiderül, hogy milyen lehetőségek és veszélyek adódnak a holtág turizmusában.
Természetesen a dolgozatom irodalmi áttekintésében bemutattam a holtág halfaunáját
is, mert a horgászturizmus egyik legfontosabb alappillére a megfelelő halállomány.
Kákafokon megtalálható szinte az összes Magyarországon fogható halfaj, de elsősorban az
állóvizet kedvelő fajták érzik igazán magukénak ezt a vizet. Fontos megjegyezni, hogy ez a
holtág nem annyira ponty orientált, mint a többi Körös-holtág. Itt a horgászok gyakran fognak
amurokat, süllőket, harcsákat, ami azért lehetséges, mert a Körös-szögi Nonprofit Kft (a
halászati jog tulajdonosa) gyakran telepíti ezeket a fajokat. Erre azért érdemes odafigyelni,
mert ez csökkenti a horgászturizmus szezonális hatását, összehasonlítva az olyan vizekkel,
ahol szinte csak és kizárólag pontyot lehet fogni.
A dolgozatom további részében a kutatásokról, azok eredményeiről és az ezek alapján
levont saját következtetéseimről szólok. Az egyik kutatási módszerem a kérdőíves véleményfelmérés volt. A célközönség a horgászturisták voltak és a kérdéseimmel elégedettségükre
vagy elégedetlenségükre voltam kíváncsi. A másik kutatási módszerem a mélyinterjú volt,
amit Barna Antal helyi vállalkozóval készítettem el. Ő a Kákafoki-holtágon 32 db kiadó
nyaralót üzemeltet, így az ő véleménye nagyon fontos és értékes információ volt számomra.
A kutatásaim eredményeiből származó következtetések alapján értékeltem a holtág jelenlegi
helyzetét és tettem javaslatokat az előrelépés érdekében. Véleményem szerint a természeti
környezet adott egy horgászparadicsom létrejöttéhez, ehhez még megfelelő menedzsment,
politikai szándék és marketing szükséges.
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A dolgozat témája, a szerző lakóhelyének turisztikai bemutatásával és ennek
fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik.
Orosháza és környéke sajnálatos módon kevés turistát vonz. A dolgozat célja, ennek
miértjének megfejtése, valamint olyan lehetőségek bemutatása, melyek a település
előrelendülését segíthetik.
A fő rész Orosháza bemutatásával indul. Beszámol a város történelméről, valamint a hozzá
Ismerteti a város nevezetességeit, melyeket
kapcsolódó Gyopárosfürdő történetéről.
napjainkban az oda látogató turisták megtekinthetnek. Sajnos azonban ebből kevés van,
főképp azokból, melyek ténylegesen, önmagukban turistát csalogató látnivalók lehetnek.
Kérdőív segítségével megállapítható lesz, hogy mi a véleménye a helyi lakosoknak a város
turizmusáról és hogy mi az, ami valójában a látogatót ide vonzza. Ki derül továbbá az is, hogy
hány napot érdemes eltölteni nyaralóként Orosházán – Gyopárosfürdőn és persze az is, hogy a
helyiek mennyire tájékozottak saját lakhelyük turisztikai kínálatáról.
A dolgozatban egy másik kikapcsolódási lehetőségként szerepel Gellértegyháza, mely kiváló
kiegészítője lehetne Gyopárosfürdőnek. Gellértegyháza egy Árpád-kori település, melynek
területén néhány évvel ezelőtt csak legelőként titulált elhagyatott terület állt. 2008. óta
azonban elindultak a munkálatok, hogy egy minden korosztályt szórakoztató, pihentető,
számtalan érdekességet magába foglaló parkot hozzanak létre, melynek neve „Történelmi
Szabadidő és Szórakoztató Emlékpark Gellértegyháza lett. A tervek megvalósításával
növekedésnek indulnának a városban eltöltött vendégéjszakák.
A dolgozat bővebben kifejti Gellértegyháza történelmét. Beszámol Gellértegyháza néhány
évvel ezelőtti helyzetéről, valamint hogy napjainkban hol tart a fejlődésben. Említi a
rendezvényeket, melyek Gellértegyházán kerültek megrendezésre. Ismerteti a még
megvalósítás előtt álló terveket.
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Dolgozatomban Szarvas környéki kunhalmokon 2011. júliusában végzett botanikai
vizsgálatokat ismertetek. A célom az egykor a környéken előforduló löszpusztagyep
maradványok keresése, illetve a halmon lévő növényzet értékességének a meghatározása volt.
A város környékén lévő mintegy 80 db kunhalom közül mindössze 8 db halmon láttam esélyt
a lösznövények megtalálására, a többi esetben a teljes felszín szántott volt.
Első lépésben meghatároztam a halmon található növényfajokat, flóralistát
készítettem, majd becslés alapján a tömegességet is megállapítottam. A halmok növényzetét
ezután több szempontból értékeltem, elemzéseimhez a Borhidi-féle szociális magatartás
típusok szerinti természetességi értékeket vettem alapul.
Az értékelésem szempontjai:
• fajszám,
• magatartás típusok % - os megoszlása,
• a meghatározott növényfajok összesített értékessége,
• fajlagos értékesség (az 1 fajra eső átlag pontszám),
• a halmon előforduló lösznövény fajok száma,
• a tömegesen előforduló növények természetességi értéke,
• a tömegesen előforduló lösznövények természetességi értéke.
A vizsgálatok során megállapítható, hogy a környék kunhalmai botanikai szempontból
rossz állapotban vannak, a legtöbb teljes egészében szántó művelés alatt áll, ami azon kívül,
hogy a természetes növényzetet eltünteti, a halmok lassú fizikai megsemmisüléséhez is vezet.
A nem szántott halmokon talált növényfajok nagy részének semmi keresnivalója természetes
löszgyepben, magas a gyomnövények száma, sok helyen domináns a fák jelenléte, és
mindenhol találkozhatunk betolakodó inváziós fajokkal is. Ugyanakkor optimizmusra ad
okot, hogy a vizsgált kunhalmok nagy részén a mai napig megtalálhatóak lösznövény fajok
(16 faj), sok esetben tömeges az előfordulásuk, ami azt mutatja, hogy viszonylag kis területen
is életképes állományok maradhatnak fenn akár évszázadokon keresztül. A halmokon
megmaradt növények későbbi élőhely felújítások, gyeptelepítések forrásául is szolgálhatnak.
A kunhalmok botanikai értékessége a megfelelő kezeléssel fokozható lenne (szántás
felhagyása, fák kivágása, rendszeres kaszálás), ebbe az irányba mutató törekvések találhatók a
32/2010 évi FVM rendeletben is, amely előírja, hogy a kunhalmok felszínén a gyeptelepítési
előkészületeken kívül talajmunka végzése tilos. Reméljük, hogy a rendelet eléri hatását, és a
kunhalmokon lassan újra megjelennek a löszpusztagyep társulások jellemző növényfajai.
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A magyarországi termelés bázisát a tavi haltermelés adja. Az étkezési haltermelésünk
megközelítően 86 %-a, a mintegy 25.000 ha összkiterjedésű halastavainkból származik. Mivel
a halastavak adják a hazai termelési bázis meghatározó részét, a haltermelés-fejlesztésének
egyik legkézenfekvőbb területe a halastavakban rejlő termelésbiológiai potenciál jobb
kihasználása; egyrészt a hagyományos tavi termelés tápanyagforgalmi viszonyainak
optimalizálásával másrészt a tavi termelés intenzitásának növelésével. Vizsgálatainkat egy
intenzív és extenzív haltermelő egység összekapcsolásával létrehozott kombinált rendszeren
végeztük. A kombinált rendszeren végzett kísérleteket három, egyenként 310 m2 felületű
tóban végeztük (extenzív rész), amelyekbe egy-egy ketrecet helyeztünk intenzív egységként
(10 m3). A rendszer átlagos tápanyagterhelése a vizsgálatok során 2,9 gN/m2/nap volt. A
vizsgálatok során a kiegészítő szerves szén adagolás hatását vizsgáltuk és hasonlítottuk össze
az élőbevonat alkalmazásának eredményeivel. Az első évben különböző élőbevonat
sűrűségeket vizsgáltunk a kísérleteinkben; ahol az élőbevonat képződésére szolgáló
mesterséges felület nagysága 0, 100 és 200 %-a volt a tavak felületének (0, 1 és 2 m2
élőbevonat felület/m2 tófelület). A második évben a tavakba az extenzív tó haltömegének 0,
0,5 és 1 %-ával megegyező gabonát juttattunk ki naponta, mint pótlólagos szénforrást (C/N
arány= 6,0:1; 6,9:1 és 7,8:1). Az élőbevonat alkalmazása során az 1 m2/m2 sűrűség esetén
kaptuk a legjobb eredményeket, mind a vízminőség, mind a halhozamok tekintetében. A
szerves szén adagolás kismértékben csökkentette a víztest szervetlen nitrogén tartalmát,
valamint fokozta az elsődleges termelés mértékét, ugyanakkor az élőbevonat alkalmazásával
jelentősebb mértékben növekedett a járulékos halhozam az extenzív egységben, mint a C/N
arány szabályozásával.

352

GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
HULLADÉKÉGETÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON
Legislation of waste incineration in Hungary
Szerző:

Gyökös Balázs, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Szarvas,
Hulladékgazdálkodási technológus, II. évfolyam

Témavezetők:

Dr. Farkas Hilda, főiskolai adjunktus, Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar, Szarvas, Környezettudományi Intézet,
Csengeri Erzsébet, tanszéki mérnök, Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar, Szarvas, Környezettudományi Intézet

A hulladékgazdálkodás kereteinek, feltételrendszerének irányvonalait elsősorban a
társadalmi, gazdasági helyzet változásai szabályozták. A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény előírásában fő célként és kötelezettségeként a fenntartható
fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, az energia- és
nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék
mennyiségének csökkentése, az emberi egészség, a természeti és épített környezet,
hulladék okozta terhelésének mérséklése (2000. XLIII. törvény).
A hulladékban megjelenő anyagok és energia visszanyerésével a meg nem újuló
természeti erőforrások egy része kiváltható, a hulladék hasznos anyaggá és termékké
történő alakítása új technikák és új termékek kifejlesztésével és új munkahelyek
létrejöttével is jár. Az energia visszanyerése, hasznosítása szintén a meg nem újuló
természeti erőforrások kiváltását eredményezi.
A hulladékgazdálkodási törvény megjelenése óta egyre nagyobb jelentőséggel bír az
energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése a fosszilis erőforrások hozzáférhető
készleteinek csökkenése kapcsán. Számos megoldást biztosítunk a hulladékaink újra
használatára és újrafeldolgozására. A hulladékgazdálkodás mára a globális anyag- és
termék-életciklus részévé, az integrált termék- és termelés-politika és tervezés, a
fenntartható fogyasztás és termelés egyik meghatározó elemévé vált.
Magyarország a fosszilis készletek és a belőlük előállított energia tekintetében importőr
ország. Ennek ismeretében úgynevezett „energiafüggőség” jellemző ránk a fosszilis
erőforrásokkal rendelkező országok vonatkozásában. E függőség csökkentésére, és a fent
említett törvény céljainak, több pontban eleget téve számos kézenfekvő megoldás jut
eszünkbe. A lehetőségek tárházát a racionalitás szellemében, illetve már működő
szabályozással, technológiával igazolt példát tanulmányozva egy alternatíva
Magyarországon történő kivitelezésének lehetőségét vizsgálom meg. Ez a hulladékok
tüzelőanyagként történő hasznosításának lehetősége. Ausztriában 2010 decemberében
látott napvilágot a 476 számú hulladékégetési rendelet kiegészítő szabályozása, mely a
hulladékok tüzelőanyagként való használatára vonatkozik. A rendelet alapján
megvizsgálom, hogy Magyarország milyen potenciálokkal rendelkezhet, tehát milyen
készletekkel rendelkezünk az égetéssel hasznosítható hulladékok tekintetében. Ezt
követően könnyen megállapíthatóvá válik, hogy mekkora energiát lehet előállítani a
hulladékainkból, mennyi fosszilis tüzelőanyagot tudunk kiváltani a hulladékaikkal, illetve
ez mekkora megtakarítást jelentene az államnak, esetlegesen a családoknak. Ezeket a
vizsgálatokat megalapozza az ország energiafüggősége, a sanyargató gazdasági vállság, és
a kimerülő természeti erőforrások. A hulladékok oldaláról megalapozza a hulladékok
keletkezésének fokozatos emelkedése, a lerakással történő kezelés környezeti
kockázatainak csökkenése, és a fosszilis erőforrások kiváltása.
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A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep a Fejérvíz Zrt. tulajdonában áll. A telephely
szennyvíz kapacitását 47500 m3/nap mennyiségben optimalizálták. A technológiában fizikai
(mechanikai) és biológiai tisztítást alkalmaznak. A fizikai tisztítás elemei: Geiger rács,
MEVA rács, homokfogó, hosszanti átfolyású és Dortmundi típusú előülepítők. Ezt követi a
biológiai tisztítás rendszer, mely anoxikus -, majd az oxikus, azaz levegőztető medencékből
áll. A biológiai tisztítás után utóülepítőkben kiülepítik tisztított szennyvizet, majd a
befogadóba engedik.
Napi szinten a telepen 250 m3 sűrített nyersiszap és 150 m3 sűrített fölös iszap keletkezik.
A keletkező iszapot vegyszerrel kezelik, hőcserélők segítségével melegítik, majd a
rothasztókba táplálják. A rothasztás során 35-37°C-os hőmérsékleten biogáz keletkezik. A
biogáz napi keletkező mennyisége 4-5000 m3. Ezt a mennyiséget ideiglenesen a telepen
található biogáz tartályban tárolják. A biogázt a rothasztók mellett található kéntelenítőben
kéntelenítik, majd hasznosítják.
A hasznosítás jelenleg csak energetikai céllal történik, ugyanis a telepen található épületek
fűtését és az iszap melegítését is a keletkezett biogázzal fedezik. A fel nem használt gázt a
biogáz fáklya segítségével elégetik.
A zárt rendszerű üzemi biogáz termelő berendezésekben a feldolgozott anyagféleség
függvényében 1 kg szerves anyagból 0,25–0,5 m3 hasznosítható biogáz nyerhető. A biogáz
fűtőértéke 21–25 MJ/m3 érték körüli érték, ezzel szemben a lakossági földgáz (primagaz.hu
mérései alapján) fűtőértéke 34 MJ/m3.
A fentiek alapján a biogázt szélesebb körben kellene hasznosítani, hiszen fűtőértéke majdnem
3/4 –e a földgázénak, viszont megújuló energiaforrás, így részben a CO2 kibocsájtást
csökkenti, másrészt hulladékból előállítható.
A legáltalánosabb energetikai célú felhasználásán kívül (nyersgázként, mint helyi
energiaforrás), további lehetőségek is egyre terjednek a világban. Megfelelő tisztítás után
lehetőség van gázgenerátorban villamos energia előállítására, amit az elektromos hálózatba
vissza lehet juttatni.
További lehetőség a megfelelő gáztisztítás és dúsítás után az így kapott gáznak a
gázrendszerbe való visszatáplálása. Ilyen technológiák működnek: Ausztriában, Dániában,
Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban.
Magyarországon is egyre terjed a hajtóanyagként történő alkalmazása a járművekben. Gázzal
üzemelnek már egy zalaegerszegi cég járművei is. Rövid időn belül a város tömegközlekedése
is átállhat a biogázzal történő működésre, mely már önmagában egy fantasztikus lehetőség a
mai fosszilis nyersanyagok drágulása miatt. Itt feltétel, hogy a járműveken bizonyos mértékű
átalakítást végezzenek, illetve gyárilag már így kerüljenek forgalomba. Ahhoz, hogy ez
országos mértékben elterjedjen speciális töltőállomásokra és járművekre van szükség.
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Az invazív vagy özönnövények egyre súlyosabb ökológiai problémát jelentenek mind
hazánk, mind pedig a világ természetvédelmi területei számára. Főképp az áruszállítás és a
kereskedelem, mint emberi tevékenység felelős a különböző növény- és állatfajok szándékos
vagy véletlen behurcolásáért, melyek bekerülve egy ökológiai igényeiknek megfelelő
területre, ahol képesek elszaporodni, ott súlyos ökológiai, humán egészségügyi és gazdasági
károkat okoznak.
Magyarország aláírója mind a Berni (1979) mind pedig a Bonni Egyezménynek
(1979), melyek kitérnek az özönnövények elleni védekezésre is.
Dolgozatomban a jelenleg mind hazánkban, mind pedig Európában egyre jelentősebb
problémát okozó bálványfa (Ailanthus altissima) egyedszámának visszaszorítási lehetőségét
vizsgáltam a Duna-Ipoly Nemzeti Park egy Nagykátához közel eső területén.
A bálványfát hazánkba kopárfásítási céllal, illetve dísznövénynek hozták be az 1800as évek közepén, majd az 1900-as évek elején már említik jelenlétét alföldi társulásokban.
Igen agresszíven terjedő növény, mely környezetében kiszorítja az őshonos fajokat. Irtása
nehéz feladat, mivel a hagyományos gyérítési módszerek ezzel a fajjal szemben nem
hatékonyak, ugyanis gyökérsarjakkal jól szaporodik, ezáltal a látszólag elhalt egyedek
környezetében hamar megjelennek az életerős sarjhajtások.
Új módszer a bálványfa visszaszorítására a gyomirtószerekkel való injektálás. Az
eljárás során közvetlenül a fa törzsébe fúrt furatokba fecskendezzük a növényvédőszert.
Kísérleteim során öt különböző gyomirtószer, illetve ezek kombinációjának a bálványfára
gyakorolt hatását vizsgáltam injektálásos, azaz endogén módszerrel. A módszer nagy előnye,
hogy bár munkaigényes, de abszolút szelektíven alkalmazható fás szárú növények esetében,
csak az elpusztítani kívánt egyed kezelésével, ezért természetvédelmi területeken is
használható. Segítségével megóvhatóak a mára már csak szigetszerűen megmaradt
természetközeli őshonos társulások.
Vizsgálataink eredményei alapján megállapítottuk, hogy a felhasznált gyomirtó szerek
közül a bálványfa elleni injektálásban a Medallon (glifozát) és a Medallon – Mezzo
(metszulfuron-metil) kevert vegyszer mutatkozott a leghatékonyabbnak.
Az özönnövények terjedésének megfékezéséhez nemzetközi, de mindenképpen
regionális összefogás szükséges, a védekezés csak így lehet igazán hatékony.
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Az ipari eljárások révén, az intenzív gyógyszerfelhasználás során és a túlzott peszticid
felhasználás következtében, környezetbe kerülő szennyező anyagok száma egyre
számottevőbb, hatásukat eddig még nem sikerült teljes mértékben tisztázni. Jelentős
mennyiségben fordulnak elő olyan perziszetens vegyületek, amelyeket a szennyvíz tisztítók,
sem tudnak teljesen eltávolítani, így azok a természetes vizekbe jutva vagy lebomlanak, vagy
akkumulálódnak, vagy pedig az üledékekben felhalmozódnak, hosszú időn keresztül ezeknek
a vegyületeknek nem tulajdonítottak nagy figyelmet, viszont az analitikai eljárások és
műszerek, berendezések korszerűsödése által e vegyületek nyomon követése lehetővé vált. A
környezetvédelmi analitika fejlődésének egyik iránya „az egyre nagyobb figyelmet érdemlő
szennyezők” ( emerging pollutants) .
Amelyeket így tudunk csoportosítani:
• Peszicidek
•

Háztartásban használatos vegyi anyagok

•

Kozmetikumok

•

Gyógyszerek

•

Finomított élelmiszerek

•

(…)

A dolgozatom alkalmával az antibiotikumok meghatározására került sor, a Körösök
vízgyűjtőiből származó mintákból. Üledékmintákból és növényi mintákból történt
Tetraciklin,Szulfonamid,és Nitrofurán mérés. Azért választottam ezt a témát, mert
véleményem szerint igen fontos információt szerezni ilyen fajtaszennyeződésekről is, és
tájékoztatni a folyók mentén élőket, amivel talán segítene felnyitni az emberiség szemét.
Véleményem szerint, ha megpróbálnánk csökkenteni mind állattartásban, mind a humán
gyógyászatban ezen vegyületek mennyiségét akkor hosszú időn keresztül zavartalanul
lehetne még a Körösök vidékének szépségeiben gyönyörködnünk.
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NÖVÉNYI KIVONATOK PREVENTÍV ALKALMAZÁSÁNAK
HATÁSVIZSGÁLATA AZ ÁRUPULYKA-TERMELÉSBEN
The Impact Study of the Preventive Application of Vegetable Extracts in the
Commercial Turkey Production
Szerző:

Varga László, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Szarvas,
Környezetgazdálkodási agrármérnök szak, IV. évfolyam

Témavezető:

Dr. Ribács Attila, főiskolai docens, Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar, Szarvas, Környezettudományi Intézet

Dolgozatom célja, hogy a növényi kivonatok preventív alkalmazásának hatására,
milyen változások következnek be az árupulyka termelés során. A takarmányozás
tervezésekor figyelembe kell venni a pulyka biológiai sajátosságait és az adott környezeti
feltételeket. A takarmányozási mód megválasztásakor minden igyekezetünkkel a maximálisan
elérhető végső testtömegre, azaz genetikai képességeinek maximális kihasználására kell
törekednünk. A pulykanevelés első néhány hetének sikeressége alapvetően meghatározza azt,
hogy állományunk milyen életteljesítményt tud produkálni, eléri-e majd a teljes genetikai
termelőképességét.
1959-től a nagyüzemi pulykatartási próbálkozások nem jártak sikerrel. A
korszerűtlenül berendezett nagyüzemi telepeken eleinte jelentős mértékű volt az elhullás.
Később azonban a pulykatápok és a helyes nevelési technológiák hatására az eredmények
ugrásszerűen javultak.
Kísérletemet 2010. júniusában állítottam be, a Gallicoop Zrt. integrációjához tartozó
szarvasi Varga és Társai Kft. előnevelő telepén. A kísérletet (Hybrid Ltd., Kanada) XL típusú
pulykákkal végeztem. A vizsgálat során a Gallicoop Zrt. nevelési technológiáját alkalmaztam
csakúgy, mint a kísérlet előtti rotációk alkalmával. A komplex etetési kísérlettel több kérdésre
kerestem választ. Vizsgáltam a pipék elhullásának alakulását, a takarmányhasznosítás
mértékét és a nevelés alatti antibiotikum-felhasználást.
Az eredmények azt mutatták, hogy egy visszafogottabb takarmányozás segítheti a
pipéket a kritikus időszak átvészelésében. Az immunrendszer specifikus stimulálása jobb
ellenálló képességet biztosít, kisebb lesz az elhullás. A növényi kivonatok megfelelő időben
történő preventív alkalmazása csökkenti az esetlegesen felhasználandó antibiotikum
mennyiségét.
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A „SOKSZÍNŰ” BETON
The multifarious concrete
Réfi Ágnes, Építészmérnök, III. évf.
Témavezető: Leczovics Péter, tanszéki mérnök,
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Napjainkban az egyik legnagyobb mennyiségben felhasznált anyaga a beton. Ennek a
szónak a hallatán az emberek többségének egy szilárd, szürke építőanyag jut eszébe, amely túl
rideg és túl színtelen. Pár évtized, vagy akár már pár év múlva is teljesen új értelmet fog
nyerni ez az anyag, nem az az építőanyag lesz, mint amelyet ma értünk alatta. Ezt a
forradalmi változást az egyre gyorsabban fejlődő nanotechnológiának köszönhetjük: az
elkészült végeredmény színvonala a kézműves műalkotásokéval fog vetekedni, a betonfelület
nem lesz szükségszerűen unalmas és szürke, a különböző speciális összetételű keverékekkel
pedig olyan teljesítményre lesz képes a betonipar, amely ma még számunkra
elképzelhetetlennek és megvalósíthatatlannak hangozhat.
A közhiedelemmel ellentétben azonban ma is rendelkezésünkre állnak a mai modern
technikának köszönhetően különböző különleges betonkészítési eljárások.
Egyes technológiák alkalmazása még igen költséges, hiszen a nanotechnológia
fejlődésének folyamata még az elején tart, az anyagok előállítása és tesztelése még igen
költséges. Ennek ellenére léteznek már megfizethető eljárások is, amelyeket akár
otthonunkban is alkalmazhatunk anélkül, hogy magasabb összegeket kellene kifizetnünk rá,
az egyetlen befolyásoló tényező a saját fantáziánk és annak határa. Ezáltal otthonunkban is
egyedi, esztétikus és különleges felületeket készíttethetünk, amelyekről első ránézésre nem a
„beton” szó fog az eszünkbe jutni
Ma már rendelkezésünkre állnak olyan különleges betonok is, amelyeket kertjeinkben,
kültéren is alkalmazhatunk. A legkülönlegesebb beltéri speciális betonok közé tartozik a
LiTraCon, színes beton, vésett-, mosott-, polírozott beton, matricás beton, dekorbeton,
továbbá az öngyógyuló, hajlékony beton és a téglakő. A kültéren alkalmazható speciális
betonok kínálata is széles, alkalmazhatunk LiTraCont, színes betont, dekorbetont, téglakövet
és fa utánzatú kerti betonelemeket is.
Tehát ma már egy betonfelület nem feltétlenül szürke és unalmas, amely állítást be is
bizonyítom esettanulmányommal.
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The history of manufacturing of fire extinguishers in Hungary
Mihály István, Építőmérnök, III. évf.
Témavezető: Dombi József, tanszéki mérnök
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
Külső konzulens:
Kovács Sándor, TŰZKERÉK Kft

A magyarországi tűzoltókészülék-gyártás immár több mint százéves múltra tekint vissza. Ez
idő alatt forgalomba kerültek különböző kivitelű és oltási teljesítménnyel rendelkező
eszközök, azonban ezekről alig találhatók leírások a szakirodalomban. Egy-egy régi készülék
beazonosítása bizony sok fejtörést okoz mind a Tűzoltó Múzeumnak, mind pedig a
gyűjtőknek.
Mivel magam is szívesen foglalkozom régi oltókészülékekkel, gyakran ütközök az írásos
anyagok hiányának problémájába. Időszerűnek láttam egy olyan jegyzet megírását – amely,
ha nem is teljes részletességgel – de átfogó képet nyújt a hazánkban valaha gyártott
készülékekről. Szerencsére nem vagyok egyedül a témában. Segítségemre volt Kovács Sándor
barátom, aki szintén szenvedélyes tűzoltókészülék-gyűjtő.
Kutatásomat a budapesti Tűzoltó Múzeumban végeztem. Nagymennyiségű iratanyag,
jegyzőkönyv és gyártmányismertető áttanulmányozásával sikerült elmélyednem az akkori
technikákban, technológiákban. Kiderült, kik voltak a tűzoltó készülékek fejlesztésének
előmozdítói és milyen célok mozgatták a készülékgyártás fejlődését. Az írásos anyagok
rendszerezése mellett lehetőségem volt a Tűzoltó Múzeum tárgytárában is dolgozni. Számos
olyan készülékre bukkantam, melyeket eddig csak leírásokban, reklámokban láttam vagy
tűzoltó tiszti oktatóanyagokban olvastam róluk. Ezeket a készülékeket lefényképeztem, ezáltal
számos olyan tűzoltó eszközt is bemutatok, melyeket a Tűzoltó Múzeumban jelenleg nem
lehet megtekinteni.
Célom tehát első ízben elkészíteni egy áttekintő szakirodalmat a magyar tűzoltókészülékgyártásról. Ez a dolgozat még nem tekinthető egy kész műnek. Az újabb kutatások során
előkerülő tárgyi- és írásos leletekkel folyamatosan bővülni fog. Jelenleg is számos
ellentmondással állunk szemben. Vannak készülékek, melyből még egyetlen darab sem került
elő. Az idő előrehaladtával – eddig nem látott készülékek felbukkanásával – megerősítést
nyerhetünk az általunk vélt tézisek helyességére, vagy épp ellenkezőleg, ezek ránk is
cáfolhatnak. Ezt a tűzoltó készülék „lexikont” úgy ajánlom laikusoknak, mind a
szakmabelieknek, illetve azoknak, akik valaha is eltöprengtek, milyenek lehettek azok a
„piros palackok” ötven, száz évvel ezelőtt.
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TETŐDIAGNOSZTIKA I.
EGYENES RÉTEGRENDŰ, NEM JÁRHATÓ BITUMENES
LEMEZFEDÉSŰ TETŐ RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA
Diagnostic of roofs I.
Non-destructive test of linear-layered, non-viable bituminous membrane
Kalácska Viktor, Építészmérnök, III.évf.
Témavezető: Leczovics Péter, tanszéki mérnök
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Az épületek, szerkezetek diagnosztikájáról már számtalan szakcikk, könyv készült. Ezen
kiadványokban – miként általában a tervdokumentációkban is – minimális szó esik a
csapadékvíz elleni szigetelés(ek) állapotának felméréséről, diagnosztikájáról.
A tetőfelületek diagnosztikája alapvetően két részből állhat. Az első megoldás a
szemrevételezéses vizsgálat, ami néhány esetben kiegészül műszeres vizsgálattal. Ezen
eljárások lényegében roncsolásmentes vizsgálatok, azaz a csapadékvíz elleni szigetelés nem
„sérül”.
A másik megoldás, ami bontással – tehát az analógia szerint roncsolásos eljárás – részletesebb
információkat ad a komplett tetőszigetelésről, következtetéseket lehet levonni a tetőszerkezet
hő-, és páratechnikai tulajdonságairól. Ebben az esetben az elsődleges cél a rétegrend
megállapítása, a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálatok.
Dolgozatomban a „roncsolásmentes”, azaz a szemrevételezéses megoldást foglalom össze,
különös tekintettel az általánosan tapasztalható a szigetelés minimális sérülése mellett
beépített összefolyókra.
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A FRISSBETON KONZISZTENCIA VIZSGÁLATAI
(MÚLT, JELEN, JÖVŐ)
Consistence investigation of fresh concrete
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A betontechnológia XX.sz. végi fejlődése –új technikák sorozatos kidolgozása,fejlesztése –
ismételten előtérbe helyezte a frissbeton konzisztencia vizsgálatai módszereit.
A konzisztencia, latin eredetű szó, az anyag állapotát jellemzi, a formálhatósággal szembeni
viselkedést, a részecskék összefüggését illető tulajdonsága. A beton konzisztencia fizikokémiai, a folyadékok belső súrlódásával, azaz a viszkozitásával rokon betontechnológiai
fogalom, amely a friss betonkeverék mozgékonyságára, mozgással szembeni ellenállását,
alaktartását fejezi ki, és a bedolgozás körülményeire, munkaigényére jellemző érték.
A frissbeton konzisztencia gyakorlati mérési módszerekkel jól kifejezhető. Ezen gyakorlati
módszerek hagyománya közel évszázados, így a hatalmas mennyiségű gyakorlati tapasztalat
alapján szabványosított.
A betontechnológia fejlődésével megjelentek olyan betonminőségek (pl.: öntömörödő beton,
dermesztett beton, stb.), amelyeknek konzisztencia vizsgálata a hagyományosnak tekintett
vizsgálati eljárásokkal már nem követhető.
A frissbeton minőségek konzisztencia vizsgálata egyrészt átnyúlhat egyes, pl. a habarcsvizsgálatoknál kialakult vizsgálati módszerekhez, másrészt új mérési módszerek kidolgozása
vált szükségessé. Az új vizsgálati eljárások egyrésze a társtudományokban már sikeresen
alkalmazott vizsgálati eljárások adaptálása, másik része pedig újonnan kidolgozott eljárás:
Dolgozatomban ismertetem a napjainkban is használatos, frissbeton konzisztencia vizsgálati
módszereket, kiegészítve a ma már nem használatos, de korábban alkalmazott eljárások
ismertetésével, valamint összefoglalom az újabb konzisztencia vizsgálati módszereket.
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2010. október 4-én átszakadt az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja. A baleset
következtében 10 ember meghalt, több mint százötvenen megsérültek. Az erősen lúgos, maró
hatású ipari hulladék felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozott az ajkai
kistérségben.
A baleset bekövetkezése előtt a MAL Zrt. által üzemeltetett X. sz. vörösiszap-tározó
kazetta nem tartozott a SEVESO szabályozás hatálya alá és ma sem tartozik, a bányászati
hulladékok kezelésére vonatkozó 14/2008. GKM rendelet pedig nem tartalmazott ipari
biztonsági normákat. Ezért sem a MAL vezetése, sem az illetékes hatóságok
(környezetvédelmi hatóság, bányakapitányság) nem lehettek tisztában a tényleges súlyos
baleseti okoknak, következményeknek és kockázatoknak. A kazetták átvilágítása így a baleset
előtt nem történt meg, és a súlyos balesetekre vonatkozó csekély volumenű dokumentáció is
csak bizonyos, nem megalapozott feltételezéseken alapult.
A súlyos baleset bekövetkezését követően a jogalkotó módosította a 14/2008. számú GKM
rendeletet (IV.3.). A SEVESO szabályozás analógiájára az „A” osztályba sorolt
hulladéktárolóknak biztonsági dokumentációt, bányászati hulladék-gazdálkodási tervet
(BHGT) kellett készítenie, amelynek egyik része az ipari biztonsággal foglalkozik. BHGT
súlyos ipari baleseti része gyakorlatilag egy olyan biztonsági irányítási rendszer, amely
magába foglalja a kockázatok elemzését (az ipari biztonsági átvilágítást), illetőleg a
dokumentáció része a belső vészhelyzeti terv.
A BHGT ipari biztonsági fejezetében az üzemnek bizonyítania kell, hogy a X-es
kazettában jelenleg folyó tevékenység kockázatai elhanyagolhatóak, továbbá minden tőle
elvárhatót megtett a súlyos balesetek megelőzése, illetőleg következményei minimalizálása
érdekében. Ilyen igénnyel korábban még nem készült BHGT. A MAL menedzsmentje – a
Kormánybiztosság hozzájárulásával – dr. Szakál Bélát bízta meg azzal, hogy egy szakértői
team élén a dokumentációt készítse el. A Tanár Úr felkérésére kisegítő munkákat
végezhettem.
A követelmény tehát az volt, hogy határozzuk meg a X. kazettánál milyen súlyos baleseti
eseménysorok (szcenáriók) kialakulásával számolhatunk, és azok előfordulási gyakoriságát
egy valószínűségeken alapuló skálán elhelyezzük. Az ipari biztonsági átvilágítások során ezek
után mennyiségileg meg kellene határozni a lehetséges következményeket, majd az általunk
vizsgált pontokon az egyéni kockázatokat. Mivel a jogalkotó semmilyen, az engedélyezéshez
kapcsolódó kritériumot nem adott meg a jelzett jogszabályban, ezek általuk lettek
meghatározva, a bekövetkezési valószínűségeket kategorizálva.
A kockázatelemzés során első lépésként azonosítottuk az ún. csúcseseményeket, amelyek
bekövetkezése rendkívüli eseményeket, valamint súlyos balesetet eredményezhetnek. Ezek
után feltártuk az egyes csúcsesemények kialakulásához vezető okokat illetve azokat
számszerűsítettük, mégpedig úgy, hogy hibafa-elemzés módszerével meghatároztuk az egyes
csúcsesemények bekövetkezési valószínűségét. Következő lépésként eseményfa-elemzés
módszerével elemeztük az egyes csúcsesemények bekövetkezése során a lehetséges hatásokat.
Végül pedig a gyakoriságelemzés és a következményelemzés eredményei alapján értékeltük
az egyes csúcsesemények kockázatát.
Jelen dolgozatban szeretném bemutatni, hogyan világítottuk át e tevékenységet, milyen
rendszert javasoltunk a súlyos balesetek megelőzésére és esetleges következményeinek
csökkentésére.
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A tűzvédelemnek, a tűz bekövetkezésének valószínűségének a minimumra való
csökkentése az alapja, mellyel így emberéleteket, emberi és környezeti javakat menthetünk
meg. E rendszer előírásokra, szabványokra és követelményekre épül. Ezek vonatkoznak
minden anyagra, tárgyra, építményre, amellyel az ember kapcsolatba kerül, természetesen
más-más jelleggel, rendeltetésüknek megfelelően, felhasználásuktól függően.
Járművek tűzvédelmét azért választottuk, mert szerettük volna kicsit mélyrehatóbban
is megvizsgálni metró és vasutak tűzeseteinek kapcsán, hogy a sínen közlekedő járművek
belső szerkezeti anyagaira milyen tűzvédelmi előírások, követelmények léteznek és ezek a
szabványok követelményei reálisan megadják-e a beépített anyagok éghetőségét.
A témaválasztás kiindulópontja a 2011. április 19-én bekövetkezett metrótűz, ahol egy
szerelvény teljesen kiégett és a tűz át tudott terjedni a mögötte lévő szerelvényre is, ahol aztán
sikerült megfékezni.
Felkeltette érdeklődésünket, hogy ez az eset mi miatt tudott bekövetkezni, milyen anyagok
fordulhatnak ott elő, ami a tűzet tudta táplálni folyamatosan. Miután kiderült, hogy a metróval
kapcsolatos minden előírás be volt tartva, magát az előírásokat kezdtük el vizsgálni. Nagy
segítségünkre volt a BKV ZRT, mivel megvizsgálhattuk a kiégett metrót és mintákat
vehettünk belőle, illetve ép anyagokat kaptunk a laborvizsgálatok elvégzéséhez.
Tudományos diákköri munkánk három részből áll.
1. A beépített anyagokkal szemben állított követelményeket, a rájuk vonatkozó
szabványokat fogjuk összefoglalni. A tömegközlekedésben résztvevő gépjárművek anyagaira
a következő szabványok vonatkoznak: DIN 54 837, DIN 54 341,DIN 53 438, DIN 5510, UIC
564
2. Vizsgálatok helye: a YMÉTK Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet laboratórium. A
laboratórium mérő és vizsgáló berendezéseit is figyelembe véve a következő szabványos
vizsgálatokat végezzük:
- Vízszintes, vagy függőleges lángterjedés sebességi vizsgálat- a felhasználás módjától függ,
- kárpitozott ülések papírgalacsin, - cigarettateszt,lángteszt, hősugárzási-vizsgálat.
- meggyújthatógási vizsgálat
Mintacsoportok:: szivacsok, textiliák, komplett ülés (mint anyagok „csoportos vizsgálata”
címen), a metró szerelvényeiben található hirdetőtábla műanyaga, burkolóanyagok,
padlógumi, belső díszburkolat.
3. Eredmények értékelése, következtetések: míg az anyagok a követelményeknek
megfelelnek, addig a követelmények nem felelnek meg a valóságnak. Egyszerű példa az
állításunknak, hogy amíg a szabványban egy anyagnak elég a Bunsen égő lángjával szemben
15 másodpercig ellenállnia, addig a valóságban se a tűz nem lesz ily behatárolt, sem az
időtartam nem lesz ilyen csekély.
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BLOKK WOOD ELJÁRÁSSAL MODIFIKÁLT HAZAI FAANYAGOK
ÉGHETŐSÉGI PARAMÉTEREI
Combustible parameters of native timber modificated by BLOKK WOOD method
Győri Melinda, Építőmérnök, III.évf.
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna, főiskolai docens
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet,
Leczovics Péter, tanszéki mérnök
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A modifikálásról:
„Olyan módosító eljárás, mely megváltoztatja a faanyag összetételét azzal a céllal, hogy a
felhasználás szempontjából a faanyag előnyös, új tulajdonságokra tegyen szert és ezzel
alkalmazási területét szélesítse, új termékek előállítását biztosítsa.”
(Bosshard,1984)
A faanyagok építőanyagként való hasznosítása egészen az emberiség kezdetéig nyúlik vissza.
Alapvető építőanyagként kezeljük, mely minden építkezésnél megjelenik, illetve beépítésre
kerül valamilyen formában. Így az igény a faanyagok védelmére és tartósságuk
megnövelésére viszonylag hamar kialakult. A modifikálás egy korszerű és egyre elterjedtebb
eljárás erre az igényre mely, mint azt Bosshard idézetében is olvashatjuk a faanyag
használhatóságának növelésére törekszik. Az eljárás kidolgozása bár már több évtizedes
múltra tekint vissza, mégis a kezelt faanyagok használhatósági vizsgálatánál alapvetően a
szilárdságtani paraméterekre helyezték eddig a hangsúlyt. Modern világunkban, épületeinknél
elengedhetetlen a megfelelő tűzállóság, építőanyagainknál a tűzvédelmi szabványoknak való
megfelelés. Emiatt minden építőanyagunkat szabványosított normák szerint, arra engedéllyel
rendelkező laborokban forgalmazásuk előtt vizsgálatoknak vetik alá, hogy megfelelőek-e a
szilárdságtani-tűzvédelmi paraméterei. A modifikált fák speciális területet képviselnek a mai
piacon, mert tűzvédelmi szempontból való vizsgálatuk nem terjedt el. Fokozottan igaz ez a
Magyarországon gyártott BlokkWood faanyagaira, melyeket eddig egyszer sem vizsgáltak
még ilyen célra. Munkámban ezt a hiányt kívánom pótolni a gyártól kapott kezelt és
kezeletlen faanyagokon végzett szabványos kísérleteken.
Összegzésképpen dolgozatomban és előadásomban végül bemutatásra kerül majd a
modifikálás általános jellemzése, a fa égési-szerkezeti sajátosságai, illetve a TÜBI
laboratóriumában végzett kismintás kísérlet eredményeként kapott jellemző tűzvédelmi
paraméterek. Ezen felül a faanyagokra vonatkozó európai szabványoknak megfelelően, a
kapott adatok kiértékelése történik majd.
Mint az ismeretes az égés alapvető folyamat a Földön, az anyagok csak csekély mennyisége
mondható tűzállónak, ezért azoknak, akik anyagokkal kívánnak foglalkozni, bármilyen
vonatkozásban is, az éghetőség, a tűzvédelem, az általuk vizsgált anyagok égési
sajátosságainak ismerete elengedhetetlen a pontos és precíz mérnöki munkához.
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KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK A KÉMÉNYBÉLELÉSBEN
Special methods at the chimney lining technology and materials
Hadady Zoltán,
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna, főiskolai docens
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
Külső konzulens: Kecskeméthy Géza,
KOMPOZITOR Kft.

A gáztüzelésű kémények bélelése Magyarországon az 1970-es évek óta kötelező. A tudomány
fejlődésével egyre jobb bélelő anyagokat kezdtek alkalmazni, ám legtöbbjükön az idő
múlásával lyukak, repedések keletkeztek, melyeken a mérgező, és rendkívül veszélyes szénmonoxid gáz be tudott jutni a lakótérbe, ezáltal rengeteg szerencsétlen kimenetelű balesetet
okozva.
Ezen balesetek drasztikus csökkentésének igénye vezetett egy újfajta bélelő anyag
kifejlesztéséhez, mely tökéletesen ellenáll a kéménykürtőben keletkező és a bélésanyagokra
veszélyt jelentő anyagoknak, valamint tökéletes légtömörséget biztosítva meggátolja az
emberre veszélyes gázok lakótérbe jutását. Mindezek mellett elvárás volt, hogy az anyag ne
legyen éghető.
Mindezen elvárásoknak teljesen megfelel egy újfajta, magyar fejlesztésű és gyártású anyag,
melynek különlegessége abban rejlik, hogy anyaga műanyag kompozit.
Dolgozatomban be fogom mutatni ezt a különleges, újfajta kéménybélelő anyagot, valamint
egy újfajta éghetőségi vizsgálatra is ki fogok térni, mely eredményeiben sokkal életszerűbb, a
valóságnak megfelelőbb adatokat szolgáltat.
Ez az új éghetőségi kísérlet sokkal valóságosabb képet mutat az anyagok éghetőségéről. A
vizsgálat alapja az oxigén koncentrációjának mértéke. Ennek a segítségével képessé válhatunk
az ugyanabba az éghetőségi kategóriába tartozó anyagok részletesebb kategorizálására.
Ez a különleges anyag, hála a tulajdonságainak, rendkívül sokrétű felhasználásra ad
lehetőséget.
„EGYMÁSNAK SEGÍTSÉG, ISTENNEK DICSŐSÉG”
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A LÉGZÉSVÉDELEM FEJLŐDÉSE
KŐSZEGHY-MÁRTONY KÁROLY ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉKÉTŐL A
MERLIN TÁBLÁIG
The development of respiratory protection
Tóth László György, Építőmérnök, II.évf., Tűz- és kataszrófavédelmi szakirány
Témavezető: Dombi József, tanszéki mérnök
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
Dolgozatomban, a tűzoltó szakirodalmak hiánypótlásaként szeretném bemutatni, miért van
meghatározó jelentősége a légzésvédelemnek a tűzoltóság munkájában.
Célom, hogy a TDK dolgozatom megírásával az olvasó egy átfogó képet kapjon a
légzésvédelem fejlődéséről, a Merlin tábla és a Bodyguardok fogalmairól, használatairól,
illetve nem utolsó sorban a tűzoltó Biztonsági Tiszti szakszolgálatról, hiszen Magyarországon
csak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság rendelkezik eme speciális egységgel.
Témaválasztásomat alátámasztja az is, hogy a tűzoltóságnak ezzel a specifikus ágazatával
szinte semmilyen szakirodalom nem foglalkozik.
A felgyorsult életformák, a minket körülvevő technikai vívmányok, magasabbnál magasabb
és bonyolultabb épületegyüttesek megjelenése, gépjárművek innovációi egyre kényelmesebbé
teszik mindennapjainkat. Ám ez az újfajta életvitel nemcsak előnyökkel, hanem hátrányokkal
is jár. A ránk leselkedő veszélyforrások száma egyre csak nő, ezt bizonyítják a gyakori
autóbalesetek, az otthoni tűzesetek és más érték vesztességgel járó események. Sajnos
ezeknek az eseményeknek a láncolatát nem áll módunkban befolyásolni, ellenben a
bekövetkező kár mértékét minimálisra szoríthatjuk vissza, melyben a tűzoltóság kiemelt
szerepet vállal. A rohamosan fejlődő világunkban, az újabb- és újabb „kihívó” eseteket, csak
úgy lehet megoldani, ha a tűzoltóság is megfelelőképpen fejlődik. Ezért beszélhetünk az első
jelentősebb technikai fejlődésről az 1980-as évektől, amely már közel sem azzal az
intenzitással, de napjainkig is tart a tűzoltóságnál.
Az országban, így a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon is nagy fejlődés indult meg a
tűzoltótechnika, valamint a személyi védelem területén. A személyi védelem első nagy
fejlődési lépcsőjét az Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon próbaként alkalmazott „Medi” típusú
sűrített levegős légzőkészülékek bevezetése jelentette. Ez technikaváltozást jelentett az ún.
„oxigénes” légzőkészülékek kiváltása terén. Bevezetésük nyitotta meg az utat a későbbiekben
rendszerbe állított AGA-SPIROMATIC sűrített levegős légzőkészülékek rendszerbe
állításához, a kompresszorok telepítéséhez, a légző bázisok kialakításához…
Fél évtizeddel ezelőtt, a Budapesti Műszaki Egyetem labirintus rendszerű lőterében keletkező
tűzben három bajtársunknak kifogyott a palackjából a levegő, s a füstben eltévedve, a kiutat
nem találva haltak hősi halált…
Az ilyen esetek elkerülése végett alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál 2007.
január 1-jén az úgynevezett Biztonsági Tiszti Szakszolgálat a Merlin táblájával, ami
egyértelműen a nevében is utal arra, hogy a beavatkozó állomány biztonságát hivatott
felügyelni. Sajnos napjainkig- e szolgálat technikai fejlesztése gazdasági szempontok
érvényesülése miatt háttérbe szorult, sőt talán kicsit veszített is szerepéből. Szomorú, de ez a
tűzoltóságon is érződik, pedig ez az a szervezet, amely az emberi élet és vagyon védelmével,
mentésével foglalkozik. Azonban fájó szívvel, szemet kell hunynom e komoly probléma
felett, ugyanis TDK munkámban, arra szeretnék rámutatni, hogy ezen nehéz körülmények
ellenére, milyen fejlesztésekkel, lehetne ennek a szolgálatnak a munkáját segíteni, hiszen
„Ők” azok akik, a beavatkozó állomány testi épségére ügyelnek.
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KÜLPONTOSAN NYOMOTT, KŐ-, TÉGLAFALAZAT-, VAGY
VASALATLAN BETON ANYAGÚ, DERÉKSZÖGŰ NÉGYSZÖG
KERESZTMETSZETŰ, ZÖMÖK RUDAK KERESZTMETSZETÉN
ÉRTELMEZETT, SZILÁRDSÁGTANILAG ELTÉRŐ VISELKEDÉSŰ
TERÜLETEK HATÁRGÖRBÉINEK SZÁRMAZTATÁSA RUGALMASÉS KÉPLÉKENY HATÁRÁLLAPOTBAN
Calculation of the curves, separating parts of different stress behaviour, defined on
eccentrically compressed short blocks, of rectangular cross section, made of stone-,
masonry- or concrete materials in elastic and plastic stage.
Hazay Máté, Építőmérnök, III.évf.
Témavezető: Dr. Fischer János, főiskolai docens
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar
Mechanika és tartószerkezetek Tanszék
A tartószerkezet építés mérnöki gyakorlatának és az azt megalapozó szilárdságtannak lényeges és
gyakran előforduló feladatcsoportja a külpontosan nyomott, húzószilárdsággal nem rendelkező
anyagú, derékszögű négyszög keresztmetszetű, zömök rudak erőtani viselkedésének ismerete. Az
egyetemi alapképzésünk az elemi szilárdságtan tantárgyában ismerteti a dolgozatunk tárgyát képező,
fent részletezett tartalmú igénybevételfajta alapelveit és az erőtani méretezést megalapozó egyszerűen
tárgyalható alapeseteket. A speciális eseteket a külpontos erő döféspontjának különleges helyzetei
szolgáltatják (döféspont a keresztmetszet szimmetriatengelyén vagy a sarokpontjához rajzolható
szögfelezőn). A mérnöki gyakorlatban alaptestek, gerendatartók támaszai, oszlopok alapjai vizsgálata
okán felmerül az igény arra, hogy dolgozatunk tárgyát alkotó igénybevételfajta általános esetére
használható megoldással rendelkezzünk. Dolgozatunk eredményei az egyetemi mesterképzésre készülő
hallgatóink számára is hasznos többlet ismeretet biztosíthatnak. A témakör szakirodalmának előzetes
áttekintése során nem találtunk a dolgozat témáját részleteiben tárgyaló szakkönyvet vagy szakcikket.
A dolgozat célja és rövid tartalmi ismertetése:
A téma kiválasztásakor konzulensemmel két célt tűztünk ki. Megoldást kívánunk adni a tárgyi mérnöki
feladat általános esetére, illetve bővíteni a továbbképzésre készülő hallgatók ismereteit.
A külpontosan nyomott, húzószilárdsággal nem rendelkező anyagú, szabályos négyszög
keresztmetszetű, zömök rudak teherbírása a terhelő erő döféspontja alatt ébredő feszültségi test
térfogatának értékével egyenlő. A megoldást rugalmas- és képlékeny határállapotban határozzuk meg.
Rugalmas állapotban a feszültségi test éktest alakú, képlékeny állapotban hasáb formájú. A probléma
megoldásának alapelve a vektoriális statika első alaptételére (axióma), két erő egyensúlyának
feltételére vezethető vissza. A külső terhelő erőt az erő alatt ébredő feszültségi test térfogatával azonos
értékű erő egyensúlyozza, melynek súlypontja a terhelő erő súlypontjával kell, hogy megegyezzen.
Rugalmas határállapotban a terhelő erő alatt ébredő feszültségi éktest alaplapja lehet háromszög,
négyszög vagy ötszög. Képlékeny állapotban a feszültségi hasáb alaplapja hasonlóan három-, négyvagy ötszög lehet. A terhelés alapeseteinél a terhelő erő döféspontja alatti terhelt terület háromszög
vagy szabályos négyszög alakú. Vannak olyan általános döféspont helyzetek, melyeknél a nyomott
terület szabálytalan négy- vagy ötszög. Ezeket a keresztmetszeti részterületeket a súlypontból induló és
közelítően a keresztmetszet átlói körül elhelyezkedő szabályos görbék választják el egymástól.
Dolgozatunkban a tárgyi esetekre levezetjük a szabálytalan négy- és ötszög alakú nyomott terület felett
ébredő feszültségi testeket eredményező döféspontok elhelyezkedésének lehetséges területeit elválasztó
görbék analitikus összefüggéseit és a határerő számítás képleteit.
A keresztmetszet részterületeit határoló görbék pontos ismeretében a tartószerkezet tervező gyorsan
dönthet a számítás módjáról és a határerő-számító összefüggések birtokában, meghatározza a keresett
határerő értékét, egyben a szerkezet teherbírását.
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A BETONCSERÉP TÖRTÉNETE
History of concrete tile
Varga Beáta, levelező Építészmérnök
Témavezető: dr. Kászonyi Gábor PhD, főiskolai tanár
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A dolgozat történelmi áttekintéssel kezdődik.
A beton időállóságának nagyszerű példája a kétezer éves római Pantheon kupolája. Betonból
tetőcserepet készíteni több, mint 150 éves ötlet, fejlődését német és angol példákon át követi a
szerző. Továbbiakban a beton tetőcserép összetételével, anyagaival, gyártástechnológiájának
ismertetésével, alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozik.
Fentieken kívül hő-, hang-, és nedvességgátlása kiemelkedő.
A cserépgyártás fejlődésének bemutatása Magyarországon egy családi manufaktúrán
keresztül történik, ahol az 1930-s évektől kezdődően a cserép mellett beton falazóblokkokat,
híd és kútgyűrűket is gyártottak, gyártanak. A hornyolt alapcserép és gerinc fedőcserép
színskáláját és fontosabb műszaki adatait ismerteti a tanulmány, ezek minősége megfelel az
MSZ EN 491 szabvány előírásainak.
Napjainkban Magyarországon készülő betoncserepek a BRAMAC, LEIER, MEDITERRÁN,
AZZURRO, ALTEK, ETERNIT. Ezek közül a dolgozat részletesen a BRAMAC vállalt
történetét, termelési volumenét és termékeit ismerteti. Igen szemléletes a betongyártás
folyamatábrája, alapanyagának összetételét, valamint a „cementcserép” rajzát tartalmazó ábra.
A jövőt jelentő Bramac Tetősík Maptető, valamint a Bramac Modul Naptető előnyeit,
alkalmazási lehetőségeit a Bramac ökológiai mérlege zárja.
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LÁTSZÓFELÜLETEK, LÁTVÁNYFELÜLETEK
Visual surfaces, aesthetic surfaces
Kern Anita, Építészmérnök,
Témavezető: Leczovics Péter, tanszéki mérnök,
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Látszófelület… Az emberek többségének egyetlen dolog jut eszébe e szónak hallatán:
látszóbeton.
Pedig ez a fogalom csak az utóbbi években ásta be magát a köztudatba, látszófelületek viszont
már a világ kezdete óta léteznek. Továbbá vannak sokkal izgalmasabb anyagok, felületek,
jelenségek e sokat vitatott fejlesztésnél.
Először is fontos átgondolnunk, mit is jelent a látszófelület kifejezés.
Egy felület, mely látszik… a szó szoros értelmében. Ez még nem jelenti, hogy értéket is
képvisel, pusztán látható.
Lehet egy nagyszerű művészeti alkotás, egy természeti jelenség vagy egy mérnöki
pontossággal megtervezett struktúra, de ugyanakkor lehet szörnyű hibák sorozata, természet
vagy ember által tönkretett felület vagy csupán egy félresikerült koncepció.
Valljuk be őszintén, igen kicsi a határ a két véglet között.
A látványfelület már valami egészen más. A látványfelület élményt nyújt, érzéseket kelt,
elgondolkodtat. Tudatos üzenete van, nem pusztán a sosem létező véletlenek sorozatából
fakadó képződmény.
Ez egy fontos különbség, mely nem mindig egyértelmű, és meglehetősen szubjektív.
Nagyon sok különböző szempont szerint csoportosíthatnánk őket: látszófelületek,
látványfelületek régen és most, Magyarországon és külföldön, vagy akár nyugaton és keleten,
természet formálta felületek és emberi erő által alakítottak, természetes és mesterséges
anyagból épített szerkezetek, felületek épületeken és építményeken vagy épületeken és
művészeti alkotásokon, stb.
De ami igazán lényeges: milyen üzenetet közvetítenek, milyen célt szolgálnak?
Tanulmányom, kutatásaim során ezeket a kategóriákat végigjárva keresem kérdésemre a
választ, és igyekszem bebizonyítani létjogosultságukat…vagy talán pont az ellenkezőjét.
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TÖBB FÁZISÚ ÁRAMLÁS
Multiphase flow
Magyarosi István, Építőmérnök, IV. évf.
Témavezető:Dr. Major János PhD, főiskolai tanár
SZIE – Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
Közmű és Mélyépítés tanszék

Több fázisú áramlás a természetben és a mérnöki gyakorlatban is megtalálható. Ez a
fajta áramlás van jelen, amikor eszünk, lavinaomlás, tornádó és a föld magmájában is.
Többfázisú áramlás van jelen például a fosszilis tüzelésű erőművek/ fűtőművek működésekor,
homokfúvatás, olaj- és gázkitermelés során. Rendkívül fontos az egyes folyamatok
hatékonyságának növelése, mely cél elérésére az ilyen többfázisú áramlási struktúrák
megismerése szükséges. E cél érdekében különböző modellező programokat folyamatosan
fejlesztenek, hogy jobban közelítsék a valóságban lejátszódó folyamatokat (Shell, U.S.
Deparment of Energy). Az áramlás kialakulásának egyik legfontosabb feltétele a felületi
feszültség. Erre a legjobb példa, hogy nem jöhet létre olyan több fázisú áramlás, amelyben az
alábbi anyagok egyszerre vannak jelen: víz, olaj és homokszemcse.
A tanulmányomban röviden ismertetem az áramlások alapjait és azok tulajdonságait,
befolyásoló tényezőit, majd ismertetés után részletesen mutatom be a több fázisú áramlást.
Ismertetem a kialakulásának formáit és feltételeit, továbbá előfordulását mind a természetben,
mind a mérnöki világban. A tanulmányomban bemutatom egy, a mérnöki tervezésben
használt modellező programot (FLOW 3D), annak felépítését és használatát, valamint ezt
szemléltetem egy elvégzett kísérlet alapján (Több fázisú áramlás betonban).
Irodalom jegyzék:
F.H. Wittmann- G. Mayer- J. Major: Többfázisú áramlás betonban.
U.S. DEPATMENT OF ENERGY; Office of Fossil Energy
Shell Global Solutions: Multiphase flow
Dr. Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai
Sebastian Bauer: Modellieren in der Angewandten Geologie
Kiss Attila: Kétfázisú áramlások modellezésének alapjai
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BLOKKWOOD ELJÁRÁSSAL MODIFIKÁLT
HAZAI FAFAJTÁK VIZSGÁLATA
Investigation of native timber modificated by BLOKK WOOD method
Horkai András, Építészmérnök, II évf.
Témavezető: Leczovics Péter, tanszéki mérnök,
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar
Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A dolgozat tárgya az egyik legkorszerűbb favédelmi-famodifikációs eljárással kezelt
faanyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata, és az eredmények kiértékelése.
A vizsgált faanyagokat Blokk Wood eljárással modifikálták. Az eljárás a faiparban
világszínvonalú, minden tekintetben kiváló tulajdonságú fatermékek előállítását teszi lehetővé
olcsó, energia- és időtakarékos módon. A folyamat során más kezelésekkel ellentétben nincs
szükség sem vákuumra, sem túlnyomásra. A technológia két alappillére a hőmérséklet
folyamatos változtatása a receptúra alapján, valamint olyan szilárd katalizáló anyagok
használata, melyek elősegítik a faanyag szerkezetének előnyös megváltozását, viszont nem
épülnek be a faszerkezetbe, ezért gyakorlatilag korlátlan ideig újrahasznosíthatóak.
A Blokk Wood famodifikációs eljárással a magyar fafajták is kezelhetőek, a kezelés
paramétereit a kezelendő fa fajtájának és tulajdonságainak tekintetében határozzák meg.
Mindezek tükrében a tanulmányban vizsgálom a fenyő, kőris, nyír, valamint a nyárfa
modifikálás előtti, valamint a kezelés utáni fizikai tulajdonságait. Ezek közül a fafajok közül
Magyarországon a fenyő és a nyárfa fordul elő leggyakrabban, a nyír, valamint a kőris teljes
faállományból való százalékos megoszlása kisebb. (Fenyő: 13%, nyár: 10%, kőris: 3%, nyír:
1%.) A dolgozatban ismertetem a vizsgált fafajokat több jellemző alapján: morfológiai és
fizikai tulajdonságok, makroszkópikus, és mikroszkópikus jellemzők, esetleges sajátos
fahibák, megmunkálási sajátosságok, valamint leggyakoribb felhasználási területek.
A vizsgálatok során sor kerül a rostirányú nyomószilárdság, a rostirányra merőleges
nyomószilárdság, a rostirányú húzó-hajlító szilárdság, vízfelvétel, testsűrűség, valamint a
szegtartó képesség meghatározására. A vizsgálati eredmények kiértékelése során a modifikált
mintákat a kezeletlenekhez hasonlítjuk.
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CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS – LEHETSÉGES MEGOLDÁS A
MEGNÖVEKEDETT CSAPADÉKVÍZ HASZNOSÍTÁSÁRA
Rainwater harvesting and management – a possible solution to the use of high volume
rainwater
Petrics Ákos, Építőmérnök
Témavezető: Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Közmű és Mélyépítés Tanszék

Korunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a klímaváltozás és egyre nagyobb jelentőséget
kapnak olyan rendszerek, melyek kialakítása nem csupán a megjósolható káros
következmények csökkentését, de a jelenleg kialakult helyzet leghatékonyabb módon történő
kezelését célozzák. Bár az nyilvánvaló tény, hogy az éghajlatunk változásának következtében
a jövőben egyre nagyobb kincs lesz a víz. De vajon gondolunk-e erre akkor, amikor az egyre
gyakrabban és egyre nagyobb hevességű és mennyiségű csapadékvíz elvezetése, vagy éppen
nem megfelelőképpen történő elvezetése okozta problémákba botlunk országszerte.
Belegondolunk vajon abba, hogy az ilyen nagy mennyiségben egyszerre lehulló csapadék
nem feltétlenül kell, hogy problémát jelentsen, vagy, hogy az már most akár kincset jelenthet
számunkra, amennyiben képesek vagyunk azt megfelelő módon szolgálatunkba állítani.
Ennek érdekében fontos belátnunk, hogy nem minden felhasználáshoz van szükség ivóvíz
minőségű víz használatára.
Dolgozatom tárgyát egy olyan terv bemutatása képezi, amely nem csupán az ivóvízellátóhálózat használatának racionalizálására törekszik, hanem és elsősorban a csapadékvíz
költséghatékony módon történő hasznosítására. Célom, hogy bemutassam egy csapadékvízzel
üzemelő autómosó technológiáját, ismertessem kiépítésének és üzemeltetésének költségeit,
valamint hozzávetőlegesen meghatározzam a rendszer megtérülési esélyeit.
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SZOFT ÉPÍTÉSZET
Soft archtecture
Szögi Tamás, Építészmérnök, IV évf.
Témavezető: Dr. Kiss Gyula DLA, tanszékvezető
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Tervezés Tanszék

A szerkezeti konstrukciók ésszerűsítése a XX. század végén meghozta a térben formált
tartószerkezetek megjelenését. Amiként egy állat csontváza változó keresztmetszetű és térben
hajlított, ugyaníj módon próbáltak építészek és konstruktőrök épületeket létrehozni, azok
szerkezetét logikusabbá tenni.
A természeti analógiák ilyen irányú alkalmazása új tervezési módszerek kialakulását
eredményezte, mely törekvést az építészeti szoftverek új generációjának kifejlesztése tette
lehetővé. Ahogy az ArchiCAD forradalmasította a számítógépes tervezést, hasonló távlatok
nyíltak meg a térhajlított szerkezeteknél ma. A legkorszerűbb technikákat kihasználva
lehetővé válik a tartószerkezetek és építészeti tömegek egyre szabadabb formálása. Miként a
természet létrehozza a környezetének és funkciójának legmegfelelőbb organikus formát, a
generált formavilágú házak hasonló módon nőnek ki környezetükből, levetkőzve minden
korábbi szerkezeti vagy stiláris kötöttséget. Ezen új épületek elemeit programozott gépsorok
gyártják, pusztán a tervezők által készített digitális modellek alapján. Tovább gondolva a
folyamatot, a hasonló irányokat mutató gépipari fejlesztéseket kihasználva a jövő házai akár
már „életre is kelhetnek”, létrehozva ezzel olyan ember által épített környezetet, ami reagál a
benne élők hatásaira.
Ezen XXI. századi építészeti történés jellemző szeletéről ad áttekintést TDK dolgozatom.
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FATÜZELÉSŰ TÉGLAKÁLYHA – „TÖMEGKÁLYHA”
Wood burning masonry heater made by brick

Szántó Tímea, Építőmérnök, II.évf.
Témavezető: dr.Kerekes Zsuzsanna, főiskolai docens
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
Dr. Kászonyi Gábor PhD, főiskolai tanár,
SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi kar,
Műszaki Alaptárgyi Tanszék
Külső konzulens: Szántó Sándor, SZANBO Kft

A magyar háztartások újra keresik az olcsóbb fűtési megoldásokat!
A továbblépés azonban nem egyszerű, hiszen a fogyasztók nem rendelkeznek a váltáshoz
szükséges alapvető ismeretekkel. Mindennek már most is jól érzékelhető következménye a
vidéki települések levegőminőségének tragikus romlása. Az elavult vagy rosszul működtetett
technológiák, alacsony hatásfokkal üzemelő erőművek és háztartási fűtőberendezések, a
hatékony fafűtéssel kapcsolatos alapvető ismeretek hiánya pedig végső soron az értékes
erdőállományok felesleges eltékozlásához vezetnek.
Az alábbiakban, egy hazánkban még szakmai berkekben sem közismert egyedi
fűtőberendezést, a tömegkályhát és az ennek üzemeltetésével kapcsolatos ismereteimet
mutatom be.
Az egyszerű letisztult struktúra, vastag falszerkezet és a konstrukció kiegyensúlyozott
hőtermelése rendeltetésszerű használat esetén akár 30-35 éves, vagy még hosszabb várható
élettartamot biztosít.
A cserépkályháknál is kevesebb fával, egészségesebb klímájú lakóteret biztosíthatunk,
ráadásul sokkal kevesebb és ritkább karbantartást és tisztítást igényel, sőt a várható
élettartama is csaknem duplája egy átlagos cserépkályháénak.
Elvi felépítése, működése zseniálisan egyszerű, két égéstere lehetővé teszi a kályhában a
magas égési hőmérsékletet a viszonylag magas égéstérnek, valamint az utánégető kamrába
vezetett másodlagos levegőnek köszönhetően az égés meglehetősen tiszta és tökéletes lesz. A
károsanyag-emisszió olyan alacsony, hogy azzal csak a legkorszerűbb biomassza elgázosítók
veszik fel a versenyt, miközben a tömegkályha működése nem igényel külső elektromos
energiát, bonyolult vezérlést, így nem kell az esetleges áramszünetek miatti üzemzavarokkal,
illetve a bonyolult műszaki megoldásból törvényszerűen fakadó meghibásodásokkal és
végeredményben a fűtés szünetelésével számolnunk.
Dolgozatommal szeretném széles körben megismertetni ezt a fűtési módot, egyben
összegyűjteni és elindítani egy új szakismereti anyag létrehozását. Továbbá szeretném, hogy
Magyarországon is ez általánosságban is elterjedhessen és megszeressék ezt az új fűtési
módot. Ezáltal a környezetet óvnánk és elterjedne fa hatékonyabb eltüzelésének módja.
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