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Dolgozatomban a Hevesi kistérséget szeretném bemutatni, a hátrányos helyzet és a 
turizmus kapcsolatán keresztül. Választásom azért erre a térségre esett, mert itt élek, és 
fontosnak tartom környezetem alaposabb megismerését, főleg a gazdaság – azon belül pedig a 
turizmus szempontjából. Maga a kistérség, a hátrányos kategóriába sorolható, de szeretném 
bizonyítani, hogy a települések a hátrányos jelző ellenére is élnek, s fejlődnek. 
Egy konkrét példán keresztül tenném mindezt, mégpedig a közel 1700 lakost számláló Átány 
nevű település bemutatásán át. Ez a falu egy átlagos, elöregedő társadalommal bíró község. 
De mégis más, mint a Magyarországon található többi település, ugyanis fénykorát és 
hanyatlásának kezdetét feltérképezték, dokumentálták. Be szeretném mutatni, hogy egy 
hátrányos helyzetű település is képes a fejlődés útjára lépni, úgyis, ha lakosságának 34%-
át roma lakosok teszik ki. Bár nem tölt be központi szerepet a falu, mégis fontosnak tartom, 
hogy példaként álljon a hasonló problémákkal küzdő települések előtt. 
Logikai felépítés alapján ismertettem a regionális politikában meghatározó szereppel 
rendelkező pénzügyi eszközöket, a NUTS rendszert, majd a kistérségem természet –illetve 
gazdaságföldrajzi helyzetét. Dolgozatomban, igyekeztem minél tágabb képet adni a kistérség 
jelenlegi helyzetéről valamint a fejlesztési irányokról. Sorra vettem azon tényezőket, melyek 
hozzájárultak a hátrányos helyzet kialakulásához, elhatalmasodásához. 
Saját vizsgálat részeként SWOT analízist és kérdőívet alkalmaztam. Kérdőívemmel a 
kistérség gazdaságát, turizmusát és a hátrányos helyzetben élő családok helyzetét vizsgáltam. 
Úgy vélem, a Hevesi kistérség, a hátrányos jelző ellenére fejlődőképes lehetne, hiszen 
kihasználatlan természeti értékekkel rendelkezik. Fontos lenne, hogy ezt mások is felismerjék, 
olyanok, akik tehetnek ez ügyben, mert a térség jelenleg segítségért kiállt. 
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Tatabánya a múlt század közepén 4 falu egyesüléséből vált várossá, vonzáskörzete az 
Alföldig nyúlt. 1896-ban hozták fel az első csille szenet, a szénvagyont 100 évre becsülték, a 
bányászat 90 évig tartott. A szénbányászat alatt óriási népességnövekedésen ment keresztül a 
város, és 70 ezres megyeszékhellyé vált. A bánya idején a kor szellemének és 
propagandájának megfelelően biztosított volt az olcsó kulturális, sportolási és szórakozási 
lehetőség a lakosságnak. A bányák bezárása után és a rendszerváltozás következtében 
Tatabánya depressziótól szenvedett a ’90-es évek elején, melyet eredményes 
struktúraváltással sikerült megszüntetni. Vannak újra munkahelyek, de mi a helyzet 2 
évtizeddel a rendszerváltás után a kultúrával, szórakozással és sporttal? Ma inkább ezek 
hiányát érzik meg a helyiek, míg a kultúrában dolgozók a tatabányaiak érdektelenségét 
jegyzik meg. Szórakozni sok esetben inkább Tatára járnak az emberek, illetve a sportolási 
lehetőségek is korlátozottak, hiszen jóval nehezebb szponzort találni az egyesületek 
működéséhez, mint az a bánya fénykorában volt. Mi a probléma Tatabányán? Min kellene 
változtatni, hogy ezek a területek újra jól működjenek?Ez a 2 kérdés egy sor másikat szült: 
Tatabányának milyenek a kilátásai jelentős történelmi hagyományok nélkül? Mennyire nehéz 
pozitív megítélést szerezni a városnak, úgy hogy az egy jelenleg elítélt ideológiájú rendszer 
szülötte? Lehet-e a bányász múltra sikeres kulturális koncepciót építeni? A város-imázsnak 
milyen szerepe van Tatabánya lehetőségeiben?A gazdasági válság milyen hatással van a 
tatabányai kultúrára? Tud-e olyan versenytársakkal szemben hatékonyan helytállni, mint Tata, 
Veszprém, Esztergom, Komárom vagy Székesfehérvár? 
Ezekre a kérdésekre igyekeztem válaszokat keresni, és összefüggéseket találni, hogy hogyan 
lehetne a vizsgált területeken újra eredményesnek lenni, és a lakosság igényeit kielégíteni. 
Ahhoz, hogy a kérdéseket megválaszoljam, készítettem 4 interjút különböző sportegyesületek 
vezetőivel, illetve a kultúra egyik képviselőjével, valamint a tatabányai lakosság és más 
településen élők Tatabányáról alkotott véleményének figyelembe vételére 2 online kérdőívet 
szerkesztettem, melyet 4380 embernek küldtem ki és 368 kitöltött választ kaptam. A válaszok 
nem csak nekem bizonyultak hasznosnak, de egyes esetekben a megkérdezettek is új 
információkhoz jutottak a kérdőívekből. Remélem, hogy a dolgozattal sem lesz másként és 
sok érdekeset és újat tudok szolgáltatni az érdeklődők számára és a konferencián újabb 
kérdések merülnek fel, amelyek további munkára sarkallnak. 
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A mai általános vélekedés szerint a juhágazat mélypontját éli. Milyen folyamatok 
következtében jutott idáig a magyar juhászat? Egyáltalán igaz-e, hogy az ágazat leszállóágban 
van, és ha igen, milyen jövő elé nézhet? Miért fontos foglalkozni a témával? Ha netán valaki 
mégis a juhtartást választaná, milyen körülmények között és milyen módon folytathat 
eredményes gazdálkodást? 
Mindezekre a kérdésekre igyekeztem választ adni kutatásomban, különös tekintettel a 
juhtartás legelőre alapozott és tejtermelésre szakosodott formájára, mert úgy hiszem, hogy e 
szűken vett ágazat esetleges jövőbeli fellendülése jó hatással lehet – a gazdálkodók 
jövedelemi viszonyainak javításán, a hazai hozzáadott érték növelésén, az állattenyésztés-
növénytermesztés egyensúlyának visszaállításán és természeti környezetünk megóvásán 
keresztül – a magyar társadalom egészére. 
Vizsgálatom során elsőként a szakma kutatói által közölt irodalom és statisztikai adatok 
alapján feltártam a magyar juhászat múltját, jelenlegi helyzetét, működésének módját és a 
jövőre vonatkozó elképzeléseket, majd a szakirodalom és az azokban közölt adatok 
segítségével különböző üzemtani számításokkal és modellek kialakításával világítottam rá a 
legeltetésre alapozott tejtermelő juhászat egyes termelési tényezői közötti összhangra, 
valamint a vállalkozás döntési helyzetének főbb kérdéseire. 
Saját kutatásom középpontjába az ágazat – különböző körülmények esetére vonatkozó – 
jövedelemszámítását helyeztem, mely során kitértem a laktáció növelésének, a legelőterület- 
és állományigény meghatározásának, valamint a növénytermesztési ágazatokkal való 
összehasonlíthatóságának problémáira. 
 
Mindezek során megállapítottam, hogy – az üzemtani számítások hiányosságaitól eltekintve – 
hasznosságukból és jövedelmezőségükből adódóan igény és lehetőség is mutatkozik 
hazánkban a legeltetésre alapozott tejtermelő juhászatok számának növekedésére, amelyhez a 
gyephozam és az anyajuhonkénti tejtermelés korszerű eszközökkel történő növelése 
jelentősen hozzájárulhatna. 
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A fenntartható gazdálkodás, klímaváltozás egészségvédelem, élelmiszerbiztonság egyre 
inkább előtérbe kerül napjainkban. A fogyasztók egy meghatározott köre igényli a jó 
minőségű, egészséges, fenntartható gazdálkodási formákból származó termékeket és ezért 
hajlandó magasabb árat is fizetni. 
 
Tudományos diákköri dolgozatom célja a hazai szürke szarvasmarha és mangalica 
sertésállomány őshonos tartási lehetőségeinek, formáinak feltérképezése, a fejlesztési 
feladatok meghatározása. 
 
Mindezekhez kérdőíves vizsgálatot végeztem a hazai említett fajtákat tartó, ökológiai 
gazdálkodók körében, megvizsgáltam egy konkrét üzemet esettanulmányként, kérdőíves 
vizsgálatot végeztem a témával foglalkozó kutatókkal. 
 
Dolgozatomban bemutatom az ágazat jelenlegi helyzetét, a hazai fogyasztói szokásokat, a 
piaci csatornákat, a nemzetközi lehetőségeket. Említést teszek a népszerű tartási formákról. A 
saját vizsgálataim alapján körvonalazom az ágazat előtt álló fő kihívásokat és mindezek 
alapján javaslatot teszek a lehetséges fejlődési irányokra. 
 



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

32

A MAGYAR TERMÉK VÉDJEGY ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 
 

The Hungarian Product Trademark and everything which is behind it 
 
Szerző: Vályi- Nagy Lilla , Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki szak, BSc IV. évfolyam 
 
Témavezető: Nagyné Dr. Pércsi Kinga, egyetemi docens, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 
Intézet 

 
 
 
Napjainkban az egyik legfontosabb agrárgazdasági célkitűzés, hogy az EU csatlakozást 
követően képesek legyünk az élelmiszeripari termékek bel- és külpiaci pozíciójának, 
versenyképességének megőrzésére.  A közösségi marketing lehet hazánk egyik „fegyvere” a 
külföldi forgalmazókkal szemben, melyekkel sikereket érhetünk el, elsőként a hazai 
fogyasztók körében. Ennek előnye, hogy az adott gyártó önálló tevékenységet folytat, de 
közben közös reklámozás, piackutatás és képzések zajlanak, valamint közösen jelennek meg a 
kiállításokon. 
A közösségi marketing egyik eszköze a védjegy lehet. A védjegy megkülönböztető jelleggel 
bír, így az általa védett termék kitűnik a termékrengetegből. A fogyasztóban egy pozitív 
benyomást alakíthat ki a gyártóval kapcsolatban, melynek következtében a vevő az áru 
rendszeres fogyasztójává válhat. 
Dolgozatomban, a magyar élelmiszeriparban elterjedt megkülönböztető eszközt, a védjegyet 
kívánom bemutatni. Kitérek a védjeggyel szemben támasztott jogi követelményekre, illetve 
megszerzésének módjára. A későbbiekben már konkrétan az általam vizsgált Magyar Termék 
védjegyre helyezem a hangsúlyt, melyet a Magyar Termék Nonprofit Kft. jegyeztetett be, a 
hazai előállítók termékeinek megkülönböztetése végett. 
A következő fejezetben két kérdőíves felmérés eredményét elemzem. Az egyikben a hazai 
fogyasztók magyar termékkel kapcsolatos véleményére koncentráltam, amelyből kiderült, 
hogy a válaszadók nagyobb többsége előnyben részesíti a magyar termékeket vásárlásai 
során. A felmérés előtt úgy gondoltam, hogy a vásárlók nem hajlandók többet fizetni a hazai 
árukért, de ezt megcáfolták a válaszadók, hiszen akár 5-10%-os ártöbbletet is elfogadnak. 
Ezen túlmenően a Magyar Termék védjegy ismertségét és népszerűségét is megpróbáltam 
feltérképezni. A másik felmérést a Magyar Termék védjegyet viselő cégek körében végeztem.  
A kérdések a közösségi marketing tevékenység hatékonyságára, illetve az új 
védjegyrendeletre vonatkoztak. A válaszadók többsége úgy vélte, hogy szükség volt az 
élelmiszeripari termékek hazai származására utaló kategorizálás megváltoztatására. 
Mindenképp a fogyasztók könnyű eligazodását kell elősegíteni ebben a védjegyrengetegben. 
A dolgozatom célja, hogy megismerjem a hazai fogyasztók, hazai termékkel kapcsolatos 
véleményét, illetve a védjegyet viselő cégek álláspontját a közösségi marketing 
tevékenységéről, illetve a hazai szabályozási rendszerről. 
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Az elmúlt években egyre inkább előtérbe került hazánkban a kistérségek és városaik kérdése, 
vizsgálata, főként a kistérség központi szerepkörét betöltő város és a többi település 
kapcsolatának aspektusából. Heves megyében található Hatvan városa, mely a Hatvani 
kistérség központja. Pályamunkám szakirodalmi részében bemutatom a kistérségek jelenlegi 
helyzetét és vizsgálom, hogy mi fog velük történni 2013 után. Milyen változások fognak 
bekövetkezni a kistérségek életében. 
Kutatásom főbb kérdése az volt, hogy a kistérség településein élő emberek hogyan 
viszonyulnak a kistérségi központhoz, Hatvanhoz. A város milyen szerepet tölt be a kistérség 
életében. 
Vizsgálatom során több vizsgálati módszert alkalmaztam. Legközelebbi szomszédos index 
segítségével megvizsgáltam, hogy a kistérség települései milyen viszonyban állnak 
egymással. Mennyire szoros vagy éppen laza ez a kapcsolat. A kérdőíves megkérdezés során 
100 elemszámú mintát képeztem, melynek segítségével fel kívántam mérni, hogy a kistérség 
településein élőknek mi a véleménye Hatvan városáról foglalkoztatási, élhetőségi és 
fejlesztési szempontból. Véleményük szerint betölti-e a város a térség központ szerepét. 
Célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogy az embereknek milyen messze található a 
munkahelye a lakhelyétől, mióta dolgozik az adott munkahelyen, milyen gyakran és milyen 
céllal látogat el Hatvanba. Milyen fejlesztés lenne a kistérségben élők számára fontos a 
városban és az elmúl 5 évben milyen változásokat figyeltek meg a város életében. 
Kutatásom során statisztikai és egyéb adatok gyűjtésével megvizsgáltam a város és 
kistérségének infrastruktúráját, azon belül kiemelten a közlekedési infrastruktúrát valamint a 
térség munkaerő-piaci helyzetét. 
Vizsgálataim eredményeként több témakörre osztva vontam le következtetéseimet a lakosság 
helyben maradásának igényéről, az igényelt fejlesztési irányokról, a munkapiaci szokásokról, 
és a város hatásáról a kistérségen belül. 
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A globalizációs folyamatok egyre erősödő hatásai, a XX. században elérték a területi 
egységeket is. A gazdaság specializációja, a fokozódó migrációs hullámok alapvetően 
változtatták meg a területrészek viszonyát és alakulását. A vállalkozások megtelepülésének 
alapját a helyi adottságok kezdték jelenteni, és a munkaerő vándorlásának iránya is áttevődött 
az iparvárosok felől, a munkahelyet biztosító régiók felé. Szűkös erőforrásként jelennek meg 
a vállalkozások és a képzett munkaerő, amelyekből minél nagyobb mértékben kívánnak 
részesülni a különböző területrészek, vagyis kialakult a területi egységek közötti verseny. A 
verseny ráirányítja a régiók, települések figyelmét saját gazdaságuk fejlesztésére, meglévő 
adottságaik minél hatékonyabb kihasználására. 
A versenyben való helytállás azonban jól átgondolt tervezést, célmeghatározást és tervszerű 
cselekvést követel meg, így kezdtek egyre népszerűbbé válni a különböző területfejlesztési 
koncepciók, programok. A területi egységek számos típusát ismerjük, lehet ország, régió, 
kistérség, vagy település, melyek közül én dolgozatomban egy települést választottam. Etyek 
településnek a meglévő adottságait tártam fel kutatói munkám során, amelyben kérdőívezést 
és interjúkészítést is alkalmaztam. Arra voltam kíváncsi, hogy Etyek, mint az Etyek-Budai 
borvidék szíve, milyen lehetőségeket rejt magában és azokat hogyan használja ki. 
Jelenleg a község viszonylag jó mutatókat (népességszám, átlagkereset, stb.) produkál, fejlett 
oktatási- és szociális rendszerrel bír, rengeteg természeti és kulturális értékkel rendelkezik és 
falusias környezetben, számos kiváló pincészet, borászat várja az odalátogatókat. A település 
turizmusára az időszakosság (főleg a rendezvényekhez kötődik), időintervallumára pedig az 
egynapos kirándulások a jellemzőek. Fejlesztéseimet, ötleteimet ezért úgy határoztam meg, 
hogy Etyek, borvidéki szerepe erősödjön, infrastruktúrája fejlődjön, gazdasága élénküljön. A 
település fő profiljába a borturizmust állítottam, amelynek szerteágazó rendszerével képzelem 
el a térség fellendülését és az ott élők életminőségének javulását. 
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Dolgozatomban a magyarországi felsőoktatási politika főbb változásait és azok jövőbeni 
hatásait fogom vizsgálni. 

A téma azért aktuális, mert az utóbbi időszakban számos, igen jelentős változás történt 
a felsőoktatásban, amik markánsan befolyásolják a következő generációk és ezzel együtt az 
ország jövőjét. E témával kapcsolatban manapság rengeteg hírt, véleményt lehet olvasni, 
hallani. Dolgozatom célja az, hogy e témát alaposan kivizsgálva, legyen egy egységes 
vélemény. 

Az elméleti részben részletesen bemutatom az összes olyan intézkedést, amelyek 
alapjaiban változtatták meg az oktatási rendszer legfelsőbb szintjét. Foglalkozom a bolognai 
rendszer sajátosságaival, a 2012-es keretszámok és ezzel együtt a finanszírozás 
változtatásaival, illetve a röghöz kötési szerződéssel és annak vélt vagy valós 
következményeivel. 

A felsőoktatásba kerüléshez szükséges a kellő pontszám megszerzése. A jelenleg 
kisebb változtatásokkal átalakított felvételi pontrendszert is alapos elemzésnek vetem alá, 
melyek során megállapítom annak előnyeit, hátrányait és hatásait a felsőoktatásra. Ehhez 
kapcsolódóan javaslatot teszek néhány változtatásra, melyek vélhetően jóval eredményesebbé 
tennék a felvételiztetést a jelenlegi rendszernél. 

Az elméleti részben kifejtett hipotéziseimet kérdőíves módszerrel vizsgálom, amelyek 
vélhetően alátámasztják azokat. Mivel a jelen változásai a jövő generációira vannak a 
legnagyobb hatással, így empirikus kutatásom célja az, hogy megismerjem a középfokú 
tanulmányaikat befejezők véleményét azzal kapcsolatban, hogy miként hatott a felsőoktatási 
politika a következő évekre vonatkozó terveikre. Vizsgálom többek között azt, hogy fel 
kellett-e adniuk jövőbeli terveiket, kell-e külföldön folytatniuk a tanulmányaikat, egyáltalán, 
látnak-e esélyt a továbbtanulásra. 

A jelenlegi végzős gimnazista tanulók által kitöltött kérdőívek alapján kapott, azt 
követően pedig kiértékelt válaszok segítségével pontos képet adok arról, hogy miként 
vélekedik ez a generáció a pontrendszerről, a röghöz kötésről, a keretszámok és így sokak 
számára a lehetőségek csökkenéséről, a bolognai rendszerről. Az elemzés során egyértelműen 
kiderül, hogy az adott változás milyen irányba mozdította a magyar felsőoktatást, hogy többet 
nyertünk-e, mint veszítettünk. A válaszokból megpróbálom felvázolni a lehetséges 
következményeket. 

Dolgozatomat a vizsgált kérdések, témák összegzésével, végső kiértékelésével zárom, 
illetve levonom a szükséges következtetéseket. 
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Életünk során mindannyian arra törekszünk, hogy megtaláljuk azt a szakmát, mellyel szívesen 
foglalkoznánk. Ahogy múlnak az évek mindenkiben több választási lehetőség is felmerül, 
melyek közül a gimnázium utolsó évében véglegesen ki kell választanunk azt az irányt, 
melyről azt gondoljuk valóban nekünk való. A döntési kényszer realitására a gimnázium 
utolsó éveiben számos tanuló komoly elbizonytalanodással reagál továbbtanulási szándékait 
illetően. Ez a bizonytalanság súlyos problémát jelenthet a tanulók számára, mivel nehezebben 
tudnak döntésre jutni. A bizonytalanság mértékét tanácsadási szolgáltatások segítségével lehet 
csökkenteni, hiszen ezek keretében mind önismeretet, mind pályaismeretet szerezhetnek a 
résztvevők, amely csökkenti a választással kapcsolatos bizonytalanságukat és előkészíti őket a 
döntésre. 
 
Vizsgálatomban arra keresem a választ, hogy mi áll a pályaválasztási bizonytalanság 
hátterében gimnazisták esetében, 111 fő kérdőíves vizsgálatával. A vizsgálati személyek 11- 
12. évfolyamos diákok, egy budapesti gimnázium tanulói. Mintavételem során a 
pályaválasztási döntésben élethelyzetük okán leginkább érintett csoportot kerestem fel. 
 
Célom feltárni, hogy megfigyelhetőek-e nemi különbségek illetve, hogy az esetleges eltérések 
hátterében milyen tényezők állhatnak. Emellett vizsgálat tárgyává teszem az önbecsülés 
hatását a pályaválasztási bizonytalanságra. 
 
Hipotézisem szerint a pályaválasztási bizonytalanságot csökkenti a tanácsadási folyamatban 
való részvétel, hiszen a résztvevők önismerete és pályaismerete gazdagodik, valamint a 
pályaválasztással kapcsolatos szorongásuk csökken. Feltevésem vizsgálatára tíz, 11. osztályos 
tanuló számára négyszer másfél órás pályaorientációs csoportfoglalkozást tartottam. A 
foglalkozások előtt és a csoportos tanácsadási folyamat végén mértem a résztvevők 
pályaválasztási bizonytalanságát és önbecsülését. A csoportos tanácsadás hatását empirikus 
vizsgálat segítségével tárom fel. 
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Az élethosszig tartó tanulás napjainkban egyre inkább kiemelt szerepet kap hazánkban. Ez 
nem csupán azokra az emberekre vonatkozik, akik egyre magasabb szinten akarják 
szakmájukat elsajátítani, illetve azokat a területeket, amelyek különösen érdeklik őket, hanem 
azokat az embereket is érinti, akik nem fejezték be tanulmányaikat életük megfelelő 
szakaszában. A LifeLongLearning szemléletének megfelelő működése esetén ők esélyt 
kapnak arra, hogy azt, amit egykor valamilyen oknál fogva nem tudtak befejezni, azt most 
véghezvigyék. 
 
Munkavállalási tanácsadó szakirányon tanuló hallgatóként érdekel a hátrányos helyzetű 
munkavállalók munkaerő-piaci helyzete, ezen csoporton belül is pedig különösen az 
iskolarendszerből kimaradt, lemorzsolódott személyek elhelyezkedési esélyei, nehézségei 
foglalkoztatnak. A róluk való gondolkodás során merült fel bennem az a kérdés, hogy vajon 
milyen okból döntöttek tanulásuk félbehagyása mellett és ez hogyan érintette őket érzelmileg. 
 
Vizsgálati módszereim között szerepel az interjú, amelynek köszönhetően személyes 
találkozás révén ismerhettem meg alanyaim életútját és az abban bekövetkezett változásokat. 
Emellett az Oerter- féle értékkör segítségével vizsgáltam, hogy a lemorzsolódás után, az 
iskola elhagyás miatt felszabaduló időt hogyan töltik ki az általam megkérdezett személyek. 
Végül pedig Borgen-Amundson hullámvasút-modelljének kialakításához használt kérdőívet 
vettem alapul, amely a tartós munkanélküliség hatását mutatja be az álláskeresés ideje alatt 
bekövetkezett érzelmi változásokon keresztül. Vizsgálatom során az életút adott szakaszaiban 
az érzelmi állapotok intenzitásának meghatározására törekedtem. Ezen vizsgálati 
módszeremmel igyekeztem feltérképezni az egyén életútjában bekövetkező változásokat, 
abban a reményben, hogy a közös pontok megtalálása segíti előre vetíteni az iskolába való 
visszatérés hozzávetőleges idejét.  
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Emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgatóként arra vagyok kíváncsi, hogy ma a 
felsőoktatásban tanuló fiatalok milyen tanulási motivációkkal érkeznek az egyetemekre, 
illetve mi az, ami a jövőbeli munkájukkal kapcsolatban a legfontosabb a számukra, vagyis 
milyen munkaérték struktúrával rendelkeznek. 
 
Feltételezem, hogy azok a hallgatók, akik tudatosan döntöttek az adott szak választása mellett, 
belső tanulási motivációval és az adott pályára jellemző értékstruktúrával rendelkeznek, míg 
azok a hallgatók, akik kevésbé tudatosan, mintegy „jobb híján” választották az adott szakot, 
inkább külső motivációkkal és az adott pályára kevésbé jellemző értékstruktúrával 
rendelkeznek. 
 
Vizsgálatomat a Szent István Egyetem hallgatói körében végzem. Vizsgálatomba az egyetem 
Vezetés és szervezés (MA), valamint Emberi erőforrás tanácsadó (MA) szak hallgatóit vonom 
be. 
 
A hallgatók motivációit Vallerand és munkatársai (1992) által adaptált, „Academic 
Motivational Scale”, tanulási motivációt mérő kérdőívvel, a munkaérték struktúrájukat pedig 
Donald E. Super által készített „Munkaérték kérdőív”-vel mérem. A tanulási döntések hátterét 
vizsgáló kérdéssort pedig önállóan állítottam össze. 
 
Dolgozatomban a motivációk és értékek feltárása mellett arra keresem a választ, hogy vajon 
milyen összefüggés fedezhető fel a hallgatók tanulási motivációi, valamint személyes és 
szakmai értékei között. Napjaink bizonytalan gazdasági, illetve munkaerőpiaci viszonyai 
között a hallgatók hogyan látják szakmai céljaikat, mennyire érzik biztosnak szakmában 
maradásukat? Ahhoz, hogy a Szent István Egyetem továbbra is magas színvonalú, és egy 
mindenkor versenyképes képzési rendszert működtethessen, véleményem szerint rendkívül 
fontos ezen kérdések megválaszolása. 
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A dolgozat témája az emberi erőforrás tanácsadó mester szak hallgatói véleményének 
összevetése gyakorló HR-es szakemberek tapasztalataival. A Szent István Egyetem 
2011/2012-es tanévben végzős hallgatóit és 2012/2013-as tanévben tanulmányaikat megkezdő 
nappali és levelező tagozatos hallgatóit vizsgáltam. 
 
A kutatás célja a HR-es szakemberek körében jellemző munkához fűződő értékek feltárása, 
valamint a mindennapos tevékenységekhez szükséges képességek, ismeretek bemutatása. 
Ezzel összefüggésben arra keresem a választ, hogy az emberi erőforrás tanácsadó képzés 
mennyire fedi le a gyakorló szakemberek elképzeléseit, képesség- és ismeretbeli igényeit. 
 
A kutatás alapját három módszer adja: a Super-féle munkaérték-kérdőív, két önálló 
szerkesztésű kérdőív (külön a gyakorló szakembereknek és külön a végzős hallgatóknak) és a 
vizsgált felsőoktatási szak képzési kimeneti követelményeinek elemzése. Ezen módszerekkel 
kívánom hipotéziseimet igazolni. 
 
A vizsgálat egyik legfőbb eredményeként megfogalmazható, hogy a HR pálya új szemléletű 
megközelítése van kialakulófélben. 
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A vizsgálatomban a hallássérült és a látássérült személyek munkaerő-piaci lehetőségeit 
kívánom bemutatni. Célkitűzésem, hogy a vizsgálatok által naprakész információkhoz 
jussunk az alternatíváikkal kapcsolatban illetve a társadalom elfogadja és foglalkoztassa 
ezeket az embereket. 
 
A dokumentumelemzést és a fókuszcsoportos beszélgetést választottam vizsgálati 
módszerként, az előbbinél tíz munkavállalási tanácsadó szakon készített dolgozatot 
vizsgáltam, míg az utóbbinál fókuszcsoportos beszélgetéseket vezettem a hallássérült és a 
látássérült emberek körében. Dolgozatomban felhasználtam a szakképesítés – centrikus 
pályaorientációs modell szempontjait és ezeknek a segítségével átfogó képet kívánok adni 
ezen fogyatékossággal élő személyek életpálya helyzetéről. 
 
A legfontosabb megállapításaim közé tartozik, hogy a dokumentumelemzéssel folytatott 
vizsgálat eredményeiből kiderül, hogy a hallássérült és látássérült személyek helyzete 
hátrányos az ép emberekhez képest a munkaerő-piacon, mert kevésbé szívesen alkalmazzák 
őket fogyatékosságuk miatt, illetve elavult szakmákkal rendelkeznek vagy nincsen megfelelő 
szakképzettségük az elvárásokhoz képest. 
 
Következtetésként levonhatjuk, hogy az egyik motiváció lehetne a cégek számára, hogy akár 
el is kerülhetnék a közel egymillió forintos rehabilitációs járulék befizetését, ha minden 
huszadik dolgozó után legalább egy megváltozott munkaképességűt alkalmaznak. Mivel ezek 
az emberek megbízhatóak, motiváltak, lojálisak valamint akár a cég imázsa is növekedhet és 
javulhat a munkahelyi morál. A legfontosabb indok az, hogy minden hallássérült és látássérült 
ugyanolyan ember, mint mi. Valamint az is jelentős, hogy korszerű és segédeszközöket 
kellene rendelni több intézménybe is, hogy azok használatával könnyebben boldoguljanak 
majd az életben. 
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A pályaválasztás soha nem volt könnyű feladat egyik generációnak sem: nehéz fiatal korban –
élet és munkatapasztalat híján – olyan döntést meghozni, amely, ha nem is örökre, de jó 
néhány évre kihat az életünkre. A megfelelő döntéshez nem csupán pontos önismeretre, 
hanem a képzési és tanulási lehetőségek felmérésére is szükség van. 
 
Manapság elég nehéz kiigazodni az iskolarendszeren: folyamatos változások, új törvények 
felbukkanása jellemzik az oktatást. Nemcsak a diákok nincsenek tisztában a változások 
okozta kihívásokkal, de sokszor még a pedagógusok sem. 
 
Tanulmányaim során lehetőségem volt szakmai gyakorlatok, illetve évközi feladatok 
keretében iskolákat látogatni és az ott eltöltött idő és beszélgetések során azt vettem észre, 
hogy sokan bizonytalanak az iskolarendszerrel kapcsolatban, vagy egyszerűen nem kellően 
tájékozottak. 
 
A fiatalok – és ahogy gondolom, az idősebb korosztály is- szeret játszani, kikapcsolódni. 
Talán ezért is kedvelem azokat az órákat, foglalkozásokat, ahol közösen, játékos és interaktív 
formában van lehetőségem/ lehetőségünk elsajátítani új ismereteket. Ezért is merült fel 
bennem az az ötlet, hogy talán sikeresebb lehetne és több kedvvel szánnának időt az 
iskolarendszer megismerésére a fiatalok, ha az társasjáték formájában tehetnék. 
 
Dolgozatomban a diákok képzési és iskolarendszerrel kapcsolatos ismereteit vizsgáltam: 
kíváncsi voltam arra, hogy jelenleg a pályaválasztási döntés előtt álló fiatalok mennyire 
tájékozottak az iskolarendszerben. 
 
Munkámban döntésüket könnyítő, iskolarendszert bemutató társasjáték (IRÁNYTŰ) 
kidolgozására is vállalkoztam: vizsgálataim arra is irányultak, hogy a mai fiatalok mennyire 
szívesen veszik az ilyen jellegű ismeretátadást, valamint, hogy a kifejlesztett új módszer 
mennyire segíti/segítheti a magyar iskola- és képzési rendszer megismerését. 
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KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 
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tanácsadó, MA II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. univ. Jereb Katalin, mestertanár, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Pályatervezési és Tanárképző Intézet 
 
 
 
Dolgozatomban két kérdésre kerestem a választ. Az egyik kérdés az volt, hogy az új 
felsőoktatási törvény gyakorol-e valamilyen hatást a gimnazista tanulókra, és ha igen, milyen 
mértékben. 
 
A másik kérdéskör, amit vizsgáltam, az volt, hogy egyes felsőfokú végzettséghez kötött 
foglalkozások erkölcsi és anyagi megbecsültségét hogyan látják a mai tizenévesek. 
 
Szakirodalmi áttekintésemben bemutatom a magyar oktatási rendszert, az érettségi előtt álló 
fiatalok továbbtanulási lehetőségeit. Számadatok tükrében mutatom be az érettségizett 
fiatalok részvételét a felsőoktatásban. Végül pedig elemzem a témához kapcsolódóan a 
presztízs témakörét. 
 
A kérdések megválaszolására kérdőíves vizsgálatot végeztem 100 fő mezőtúri gimnazista 
körében. Azért gimnazistákat választottam, mert a középfokú oktatásból közülük mennek 
legtöbben a felsőoktatásba. A tavalyi tanév végén végeztem a kérdőíves vizsgálatot az akkor 
11.-es diákokkal. Azért erre a korosztályra esett a választásom, mert az új törvény 
megjelenése után még volt idejük, hogy fakultációjukon vagy továbbtanulási tervükön 
változtassanak, ha szükségesnek éreznék. 
 
Vizsgálatom során egy általam összeállított kérdőívet használtam, ami tizenkét kérdésből állt. 
A diákokat fakultációválasztás előtti, utáni terveikről, továbbtanulási motivációjukról 
kérdeztem többek között. Tizenöt felsőoktatási szakot rangsoroltak anyagi és erkölcsi 
megbecsültség szerint, valamint kiválasztották a szerintük öt legnépszerűbbet a listáról. 
 
Kutatásom eredményei alapján elmondható, hogy az új felsőoktatási törvény csak kis 
mértékben befolyásolja a gimnazistákat elképzeléseit. Megállapítottam, hogy elsősorban az 
érdeklődés határozza meg továbbtanulási terveiket. Az egyes pályák erkölcsi és anyagi 
megítélése között pedig jól látható különbségek vannak. 
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A felsőfokú végzettségűek munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltást követően jelentősen 
megváltozott. 
 
A munkaerőpiac ezen szembetűnő problémái ihlették a dolgozatom témáját, amelynek 
középpontjában a 30-50 éves diplomás munkavállalók állnak. A kutatásom magyarázó jellegű 
következtető vizsgálat. Két meghatározó és hangsúlyos jelenséget is felölel: a rendszerváltás 
utáni munkanélküliség és a későbbi gazdasági válság hatásait. A vizsgálat kiterjed a 
munkavállalók elégedettségének vizsgálatára is. 
 
A vizsgálat a következő feltételezéseken alapul: A rendszerváltás óta eltelt időszak általános 
munkaerő-piaci jellemzőit a diplomás munkavállalók is magukon viselik. A munkaerőpiac 
változásai miatt jelentős különbség van az első munkahelyi elhelyezkedés és a jelenlegi 
között. Függetlenül a munkaerőpiac helyzetétől a diplomás munkavállalók elégedettek a 
munkaerő-piaci pozíciókkal (a megfelelő szintű önbizalom miatt). 
 
A hipotéziseim igazolására kérdőíves módszert alkalmaztam, amelyet összesen 302 fő töltött 
ki. A kérdőív egyaránt tartalmaz nyitott és zárt kérdéseket is, melyek alapján 
összehasonlíthatóvá válik a rendszerváltás utáni elhelyezkedés folyamata, illetve 2008-as 
gazdasági válság hatása a vizsgált népesség munkavállalására. A kérdőívek SPSS 19.0 
statisztikai adatelemző program segítségével kerültek kiértékelésre. 
 
A vizsgálat során megosztó eredményeket kaptam. Az eredmények részben megcáfolták 
feltételezéseimet, melynek fő oka a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben keresendő. 
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A jelenlegi gazdasági helyzetben, az üzleti változások gyorsuló irama mellett a 
vállalkozások esetében akkor beszélhetünk jövőről és létjogosultságról, ha képesek megfelelni 
a folyamatos megújulás, versenyképesség, hatékonyság követelményeinek rugalmas 
átszervezésekkel, megfelelő stratégiák, rendszerek kiépítésével. 

Számos szakirodalom támasztja alá, hogy a szervezetek legfontosabb értéke, 
leginkább versenyelőnyt biztosító forrása az ember. A humán tőke leghatékonyabb 
kiaknázása úgy érhető el, ha a HR szakemberek is új szemléletet sajátítanak el, stratégiai 
partnerré, üzleti tanácsadóvá válnak, hiszen egyre inkább kulcsszerepet töltenek be a 
befektetett humán tőke megtérülésének maximalizálásában. A HR funkció sikere azon múlik, 
hogy képes-e az üzleti tevékenység révén értéket teremteni, s az üzleti siker érekében 
szükségessé váló reorganizációs stratégia, outplacement folyamat élére állni. 

Dolgozatom vizsgálati céljául azt tűztem ki, hogy megállapítsam a vállalati 
versenyképesség növelésében mennyire hangsúlyos szerepet tölt be a reorganizációs 
folyamatok végrehajtása és az outplacement. Hipotézisemben feltételezem, hogy a vállalati 
versenyképesség növelésében leghangsúlyosabb szerepet a reorganizáció kapja. 

Kérdőíves felmérés eredményének alkalmazásával határozom meg a 
versenyképességre leginkább hatással bíró folyamatok sorrendjét. Adatforrásként a DGS 
Global Research, vállalati oldalra kiterjesztett, témámhoz kapcsolódó országos kutatási 
eredményeit, valamint a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának tanácsadói tagjai 
által, gyakorlati tapasztalatuk alapján kitöltött, általam összeállított kérdőíveket használom. A 
vizsgálatot ebből a forrásból nyert adatok összehasonlító elemzésével folytatom le. A 
reorganizációs folyamatokban eddig megszerzett tapasztalataimat, a szakirodalmi forrásokat 
összevetem a kutatási eredmények „siker sztorijaival”. 

Kutatásom jelentőségét, aktualitását abban látom, hogy megalkotok egy „best 
practice” útmutatást arra vonatkozóan, hogy a HR szakemberek milyen stratégiákkal, 
módszerekkel, programokkal tudnak hozzájárulni a manapság egyre hangsúlyosabb vállalati 
versenyképesség növeléséhez. 

A mai rohanó világban – ahol az állandóságot szinte csak a megújulás követelménye 
jelenti – az egyre gyorsabb ütemben változó vállalati átalakulásokban, a versenyképesség, 
hatékonyság megőrzése csak úgy lehetséges, ha az átszervezési lehetőségekre előre 
felkészülünk. Ehhez a felkészüléshez kívánok támpontokat nyújtani a dolgozatomban 
összeállított legjobb gyakorlatok felvázolásával. 
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Dolgozatomban az alábbi a kérdésekre keresem a választ: a mai munkakörnyezetben 
milyen hatással vannak a különböző generációk egymásra, és a munka hatékonyságára. Vajon 
van-e ok arra, hogy az idősebb nemzedékek (Baby boom, X generáció) negatív 
megkülönböztetéstől tartsanak néhány év múlva a munkaerő piacon a fiatal, ma még nem 
aktív munkavállaló Z generációkhoz képest? Valóban létezik-e a nemzedékek között erőteljes 
különbség a kommunikációs, a hagyományos és nem hagyományos (IKT) eszközök 
használatát tekintve? 

Kutatásomban nem csupán a különböző nemzedékek egyedi jellemzőivel 
foglalkozom, hanem azokkal a módszerekkel is, amelyekkel a fiatal pályakezdőket 
ösztönözni, motiválni igyekeznek a munkaadók. A szakembereknek követni kell a szakma 
fejlődését, meg kell ismerni az új kutatási eredményeket. Ezzel párhuzamosan a vezetőknek is 
fel kell készülniük arra, hogy megfelelő ösztönző rendszereket dolgozzanak ki és hatékony, 
gyors és precíz munkavégzést segítő környezetet teremtsenek a munkavállalók részére. 

A HR funkciók fokozatosan bővülnek  (munka- és egészségvédelem, 
személyzetfejlesztés, munkaidő-munkarend átalakítás, tudás- és tapasztalat átadás, know-how 
kialakítás). Az egyre bővülő funkciók ellátására már HR szoftverek is készültek, amelyek 
jelentősen megkönnyítik a szakemberek munkáját. Dolgozatomban bemutatok egy olyan 
szoftvert, amely alkalmas az ösztönzés, oktatás és kulcsember kiválasztás támogatására is. 
Segítséget nyújthat a karriermenedzsment, generációmenedzsment, és ösztönzésmenedzsment 
minél magasabb szintű ellátásában.  

A primer kutatási módszereket alkalmazva, több vizsgálatot is elvégeztem különböző 
korosztályú emberek között. (Egy multinacionális vállalaton belül egy fórum létrehozása, és 
egy keresztmetszeti vizsgálat kérdőíves formában.) 

Dolgozatomból kiderül, hogy a generációk alapvetően mindig különböztek egymástól, 
s a 21. századi technikai megújulások folyamatos sorozatát megélve, ezek az alapvető 
változások gyorsabban és látványosabban következnek be, mint a korábbiakban az X 
generációnál, vagy akár a veteránoknál. A munkavállalási szokások alapjaiban nem változtak, 
de mint minden, bizonyos változásokon keresztülmegy, és így a munkavállalók igényei is 
folyamatosan átalakulnak (technikai felszerelés, ergonómia, kommunikációs formák). 
Ezeknek a szükségleteknek az örökös átalakulásával együtt a szervezetek motiváló rendszereit 
is szükséges időről időre megreformálni.  

A társadalmi igények folyamatos változásai hatással vannak az ösztönző rendszerek 
fejlődésére. 
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A dolgozói elkötelezettség témaköre egyre nagyobb érdeklődésre tart számot mind a gyakorló 
szakemberek és tanácsadók körében, mind a tudományos szférában, mivel általánosan 
elterjedt az a szemlélet, hogy a magas dolgozói elkötelezettség jelentős mértékben hozzájárul 
a kimagasló szervezeti teljesítményhez. Az angol nyelvű dolgozat célja, hogy átfogó 
betekintést nyújtson a dolgozói elkötelezettséggel kapcsolatos szakirodalmi elméletekbe és 
nemzetközi gyakorlatokba. 
 
A dolgozatban a különböző fogalom értelmezések bemutatását követően a dolgozói 
elkötelezettséget az attitüdinális és magatartási vetület elkülönítésével értelmezem, valamint 
az attitüdinális elkötelezettség három fő komponensét - a belső motivációt, a munkában való 
elmélyülést és a szervezethez kapcsolódó pozitív érzelmi kötődést -emelem ki. Majd 
ismertetem a dolgozói elkötelezettség kialakulására ható egyéni-, munkához kapcsolódó, 
szervezeti- és külső környezeti tényezőket, valamint azon gondolkodási paradigmákat, 
melyek rányomják bélyegüket a vállalati gyakorlatokra, ezáltal közvetett hatást gyakorolva a 
dolgozói elkötelezettség szervezetre jellemző szintjére. Továbbá bemutatásra kerülnek a 
dolgozói elkötelezettség és a szervezeti teljesítmény közötti kapcsolatot vizsgáló, 
szakirodalomban publikált, főbb kutatások eredményei. A publikált kutatási eredmények 
meglepő módon nem bizonyítanak szignifikáns korrelációt a dolgozói elkötelezettség és 
szervezeti teljesítmény között, melynek lehetséges okait dolgozatomban vizsgálom, továbbá 
terminológiai, illetve metodológiai javaslatokat fogalmazok meg az elkötelezettség-
teljesítmény kapcsolat további vizsgálatára. 
 
Külön fejezetben foglalkozom a dolgozói elkötelezettséggel kapcsolatos vállalati gyakorlatok 
bemutatásával. Első körben néhány, a hagyományostól eltérő, haladó vezetési filozófiát 
alkalmazó nemzetközi, vállalati esettanulmányt mutatok be. Majd egy saját, több mint száz 
európai HR szakember körében 2010-ben, illetve 2012-ben elvégzett kérdőíves kutatás 
összehasonlító elemzéseként bemutatom az európai régióra jellemző, dolgozói 
elkötelezettséggel kapcsolatos vállalati gyakorlatokat és gondolkodási szemléleteket, továbbá 
azok alakulását a megadott időtartamban. 
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A felnőttképzés területén belül specifikus szegmensként van jelen a közigazgatási, állami 
szektor. A kutatás tárgyaként megjelölt közigazgatási alapvizsga bevezetését a közigazgatási 
és ügykezelői vizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 
rendelte el. Ennek megfelelően a R. 3.§-a a működtetéssel, módszertani és minőségirányítási 
feladatok ellátásával (valamint vizsgáztatással) kapcsolatban az NKI-t nevezi meg. A 
vizsgálat az NKI által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történik.  

A közigazgatási alapvizsgára való felkészítést szolgáló konzultáció tartalmát és 
módszertanát tekintve egyaránt megújult. A felsőoktatásra, de főképp a közigazgatásban 
megvalósuló képzésekre jellemző egyirányú, konfrontatív előadásmódot interaktív 
ismeretátadás, tréning jellegű feladatmegoldás és konzultációs jelleg váltotta föl. Ehhez 
módszertanilag felkészített oktatókra és főként erős szemléletváltásra volt szükség. Vizsga 
tekintetében az eddig szóbeli és írásbeli számonkérés helyett – a közigazgatástól idegen – on-
line vizsga került bevezetésre – a Továbbképzési és Vizsgaportálon (továbbiakban: 
Vizsgaportál).  A Vizsgaportál nem csak a vizsgáztatás színtere, hanem szervezői, 
köztisztviselői, oktatói, vizsgabiztosi és munkáltatói felületként is funkcionál. 

A megvalósulás az alapvizsga felkészítő oktatás és maga a vizsga a vizsgaszervezőkön 
keresztül, azaz a fővárosi és valamennyi megyei kormányhivatal szervezési és koordinációs 
főosztályainak szervezésében történik. A vizsgálathoz az NKI országos audit és monitoring 
adatait használom. Közigazgatási alapvizsga konzultáció tekintetében kb. 3200 db, vizsga 
tekintetében több mint 4200 db elégedettségi kérdőív eredményeit dolgozom fel. 

Az alapvizsga bevezetésének sikerességére irányuló kutatás az előzetesen 
megfogalmazott sikerkritériumok mentén történik. A sikerkritériumok érintik a 
feltételrendszert, a felkészítés módszertanát, a vizsgáztatás módját, nívóját és a Vizsgaportál 
működését. Lefektetett elvárás az országosan egységes, magas színvonalú megvalósulás. A 
kutatás célja a fentiek tükrében kitűzött sikerkritériumok teljesülésének vizsgálata, azaz a 
közigazgatási alapvizsga bevezetésének eredményessége, és a rendszer minőségi működése. 
Ily módon láthatóvá válik, az is, hogy az alapvizsgarendszer milyen mértékben járul hozzá a 
Magyary Program célkitűzéseiben hangsúlyt kapó modern, szakértő közigazgatás 
kialakításához. 
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MÉRLEGEN AZ ID Ő 
 

Balance of time 
 
Szerző: Nagypál Krisztina, 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 
 
 
 
Vizsgálatom elvégzését személyes tényezők motiválták, mivel az oktatásból a 
munkaerőpiacra történő átmenet időszakában élek. 
 
Pályamunkám célja felsőoktatásban tanuló és már dolgozó 19-26 év közötti fiatalok 
időfelhasználásának összevetése.  
 
Ehhez a mintát egyenlő arányban, összesen 170 fő nyújtotta, kérdőíves felmérés által. A 
megfigyelési egység egy személy egy napi időfelhasználása volt. 
 
A vizsgálat a következő hipotéziseken alapult: 
A felsőoktatásban tanuló fiatalok és a dolgozó fiatalok időmérleg struktúrája szerkezetében 
különbözik. 
 
Míg a fiziológiailag kötött idő közel azonos a vizsgált csoportoknál, jelentős különbségek a 
társadalmilag kötött idő és a szabadidő mennyiségében találhatóak. Feltételezésünk szerint a 
szabadidő mennyisége a felsőoktatásban tanulók esetében több mint a dolgozó fiataloknál. 
 
Feltételezzük, hogy a szabadidő esetében a felsőoktatásban tanulóknál az aktív szabadidő 
aránya lesz nagyobb, míg a dolgozó fiataloknál a passzív szabadidő. 
 
A kapott eredmények meglepőek voltak, melyekből érdekes következtetéseket vontam le. 
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Szerző: Somogyi Noémi, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Emberi erőforrás 

tanácsadó, MA II. évfolyam 
 
Témavezető: Csehné Dr. Papp Imola, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék 
 
 
 
Napjaink Európájában ahhoz, hogy releváns képet kapjunk a munkaerőpiac új, fiatal ám 
migráns munkavállalóinak helyzetéről és gondolkodásáról, munkavállalási hajlandóságáról, 
motiválhatóságáról elengedhetetlen e kérdéskör határokon átívelő alapos vizsgálata. Ezért is 
vállalkoztam egy saját migrációs kutatáson alapuló tudományos munka elkészítésére, 
melynek fókuszában a fiatal korosztály külföldi munkavállalásának indítékai állnak.  
 
Kutatásom három komplex hipotézisre épül, melyek a következőek. Feltételezem, hogy a 
külföldi munkavállalás elsődleges okai a jobb kereseti lehetőségek, a széles munkaerő-
kereslet. A fiatalok migrációs okai között alapvető szerepet játszik még a korábbi 
szociokulturális hátterük - ezért gyakran előfordul, hogy azok a fiatalok, akik rövidebb időre 
tervezik a kinti munkavállalást hosszabb időt töltenek Londonban a korábban tervezettnél, de 
életük végéig nem szándékoznak ott maradni. Feltételezem továbbá, hogy a Londonban 
munkát vállaló fiatalok túlnyomó többsége nem saját szakmájában keres munkát/ dolgozik. 
Az elsődleges céljuk a mielőbbi munkába állás és a jó kereset, amiért viszont sokkal több 
időt/órát is kell dolgozniuk. Harmadik hipotézisem pedig, hogy a külföldön munkát vállaló 
fiatalokban felmerül a két lábon állás, az egyszerre itt is vagyok, ott is vagyok paradigmája. 
Azaz minden fiatalban élnek még a saját nemzeti sajátosságaik, melyeket alapvetően nem 
akarnak elfojtani vagy elfelejteni, de emellett egy új „londoni öntudatuk” is kialakul. Az a 
fiatal, aki hosszú időt tölt Londonban, többé nem érzi magát csak magyarnak, franciának stb., 
hanem kettős „nemzeti érzése” alakul ki. 
 
A kutatás vizsgálandó mintáját a Londonban alkalmi, vagy tartós munkát vállaló fiatalok (18-
30 év) képezik. Vizsgálati módszeremnek pedig kérdőívezést választottam. Feltételezéseim 
több aspektusból való vizsgálata igen tanulságos eredményekkel kecsegtet. 
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NŐK A POLITIKÁBAN – IX. MAGYAR POLGÁRMESTEREK 
VILÁGTALÁLKOZÓJA GÖDÖLL Ő, 2012 

 
Women in politics – IX. World Meeting of Hungarian Mayors Gödöllő, 2012. 

 
Szerző: Vass Márta, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Emberi erőforrás 

tanácsadó, MA I. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. habil. Deáky Zita, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Pedagógia tanszék  
 
 
 
A társadalmunk változásban van és az eddigi hagyományos nemi szerepek kibővülnek, és sok 
szempontból változnak is. A nők a társadalom minden szegmensében egyre nagyobb szerepet 
vállalnak, és megjelennek a korábban elsősorban tipikusan csak férfiak számára fenntartott 
foglalkozásokban és szerepekben is. Ma már megtaláljuk őket a politikai pályákon is, de 
eltérően a fejlettebb nyugat- és főleg észak-európai országok gyakorlatától, Magyarországon 
még mindig kevés nő vesz részt a politikai döntéshozatali rendszerben.  Pedig Európa 
fejlettebb részein ez mára bevált gyakorlattá vált, sőt a nők már a politika legmagasabb 
szintjén is képviseltetik magukat. Magyarországon nemcsak nagyon kevés női politikus van, 
hanem minél magasabb szinteket nézünk, annál kevesebbel találkozhatunk.  
 
Európa több országában a nők esélyegyenlőségének érdekében kvótarendszereket vezettek be 
még a politikai életben is. Vita övezi a kérdést, ami mutatja, hogy még ezekben az 
államokban is kívülről kell segíteni a nők esélyeit egyes szerepek, hivatások betöltésében.  
 
2012 nyarán részt vettem a IX. Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján, melyet Gödöllőn 
rendeztek meg. A két napos konferencián megjelent polgármesterek és képviselők körében 
kérdőíves felmérést végeztem, majd interjúkat is készítettem. Arra kerestem a válasz, mit 
gondolnak a nők politikai szerepvállalásáról, a kvótarendszer bevezetéséről, miben látják a 
különbséget a női és férfi politikusok között, és véleményük szerint más lenne-e a hazai 
közélet és politikai kultúra, ha több nő vehetne részt a politikai döntéshozatalban. 
 
Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatóként különösen az érdekelt, hogy a 
megkérdezettek milyen emberi kvalitásokat várnak el attól, aki politikusi pályára lép, milyen 
személyiségjegyekkel kell rendelkeznie egy politikusnak, és ebben látnak-e különbséget a 
férfiak és nők között. 
 
A dolgozatom célja az, hogy a szakirodalmak alapján felvázoljam a nők politikai 
szerepvállalásának kérdéseit, és azt, mennyire egyeztethető össze a politikusi pálya a 
hagyományos női szerepekkel. A kérdőíves vizsgálat és az interjúk alapján azt szeretném 
bemutatni, hogy maguk az érintettek, politikusok és a döntéshozatalban szereplők – nők és 
férfiak – hogyan vélekednek mindezekről. 
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A pályamunka a Nokia Komárom Kft. logisztikai folyamatainak elemzéséről szól. A 
szakirodalmi klasszikus logisztikai folyamatok kerültek összehasonlításra a Nokia budapesti 
értékesítési irodájának logisztikai folyamataival. Az elemzés módszerét a vállalat 
munkatársaival végzett interjúk jellemzik. Két hipotézist állítottam fel.  

Először a keresleti és kínálati oldal egyenlőtlenségének javítási lehetőségéről: Mivel a 
kereslet magasabb, mint a kínálat, tekintettel arra, hogy a globálisan meghatározott 
elérhetőséget biztosan értékesíteni tudja a Central & East Europe Area, véleményem szerint 
nem csak pénzügyi logika alapján kellene az elérhetőség elosztásának módját meghatározni a 
vevők/országok között. Hanem azt lenne célszerű az allokációs kulcs megválasztásakor 
meghatározni, hogy hogyan lehetne a vevői kollaboráció eredményét, valamint a 
készletgazdálkodás inputjait becsatornázni az allokációkezelésbe. A végső cél, hogy minden 
Nokia vevő számára a folyamatos elérhetőséget biztosítani tudja a vállalat, valamint a vevők 
ügyfeleinek kiszolgálása és választott termékeik értékesítése zavartalan legyen. 

Másodszor pedig a Nokia Komárom Kft.-nél alkalmazott minimális rendelési 
tételnagyság és a szállítási csomagoknak az ideális összehangolhatóságáról: a minimális 
rendelési tételnagyság és a szállítási csomagolás kiszerelése összhangba kerülne annak 
érdekében, hogy minél kevesebb legyen a holttömeg és a holttérfogat, azoknál a 
szállítmányoknál, amelyeket a Nokia vevőinek szállítanak, valamint hogy minél 
költséghatékonyabb legyen maga a szállítási folyamat. A vizsgálat során arra keresem a 
választ, hogy a teljes, a fél, vagy esetlegesen a harmad raklapnyi mennyiség mekkora 
minimális rendelési tételnagyságot jelentene. 

A kutatási eredményeim részletesen kitérnek a vállalatnál tapasztalt problémák 
kezelhetőségre, hipotéziseim igazolására. Végül megtettem az elemzésből származó 
következtetéseket és javaslatokat a logisztikai folyamatokra vonatkozóan. A legfontosabbakat 
emelném ki: A vevői igénytervezési folyamat fejleszthetősége, kedvezményekkel és valós 
érvekkel elérhető lenne a vevőik információszolgáltatása. A Nokia vevői számára történő 
folyamatos elérhetőségek biztosíthatósága, ennek érdekében a vevői kollaborációs 
eredmények és a készletgazdálkodás inputjai együttesen kerüljenek felhasználásra. A nagyobb 
költséghatékonyság elérhetőségének lehetősége, még nagyobb minimális rendelési 
tételnagyság beállításával. A lopás és a rablás megelőzhetősége, a faládás csomagolás 
megszűntetésével, indokolt esetekben kíséret biztosításával a szállítmányozók mellé. Az 
alacsony és a magas készletszint kezelhetősége, a készletszintekkel kapcsolatos problémák 
alapos kivizsgálásával lenne megoldható. Valamint az értékesítés volumenének 
növelhetősége, kiemelkedő reklámok bevezetésével. 
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Bestpaper Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100% magyar tulajdonban lévő vállalkozás, amely 
fő tevékenységét tekintve pénztárgépszalag, faxpapír és egyéb tekercselt papíráru gyártásával és 
forgalmazásával foglalkozik. Alapanyagait külföldről szerzi be több alapanyag gyártó 
vállalattól és gondos gyártási folyamatok mellett készíti el a termékeit.  
 
Ahhoz, hogy a vállalat minőségi terméket tudjon előállítani elengedhetetlen a jó minőségű 
alapanyag, továbbá a termelési műveletek szakszerű összehangolása. Ezért a vállalat számára 
fontos, hogy a papír alapanyagot minél gazdaságosabban használják fel, s ne legyen sok 
veszteségük. A pályamunka során két példán keresztül veszteségminimalizálást fogok 
bemutatni, amelynek a lényege, hogy a vállalat az alapanyagait minél gazdaságosabban 
használja fel, a legkevesebb veszteséggel.  
 
A pályamunka készítése során sikerült azt is megtudnom, hogy milyen alapanyagot, milyen 
típusú tekercselt áruhoz alkalmaznak, továbbá az alapanyagokat, - értem ez alatt a 
papírtekercseket, a gyártáshoz elengedhetetlen csévéket a csomagoláshoz szükséges 
alapanyagokat, - honnan szerzik be. Továbbá az elkészült árukat típusuk és méretük szerint 
hogyan kell csomagolni.  
 
A késztermékek raktározását Dunakeszin található bérelt raktárépületében végzi a vállalat, és 
saját gépjárműveik segítségével szállítja le megrendelőiknek a késztermékeket. A vállalat nem 
csak Magyarországon, hanem Romániában és Szlovákiában is értékesít, tehát jelen vannak a 
nemzetközi piacon is.  
 
A vevőkiszolgálását pedig a 4. kerületben (Újpesten) található nagykereskedésükben és 
Gödöllőn, a Petőfi téren található kiskereskedésükben látják el.  
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Magyarországon jelenleg kevés irodalom foglalkozik a flottamenedzsment rendszerek 
menedzser szemléletű vizsgálatával, pedig évről-évre egyre nagyobb szerepet kapnak az ilyen 
rendszerek a logisztika területén. A kevés információ miatt gyakoriak a félreértések a 
cégvezetők körében, nincs kialakított objektív módszer a rendszerek értékelésére. Az új 
rendszer bevezetését vállaló cégeknek nincs más lehetőségük az információ szerzésére a 
flottamenedzsment rendszereket kínáló cégek által közölt eredményeken kívül. Egy rövid 
bevezető részben ismertetem, mely technológiai újítások tették lehetővé az ilyen rendszerek 
kialakulását. 
 
Habár évről-évre egyre szélesedik a rendszerek felhasználói bázisa, és ma már nem a csak a 
multinacionális vállalatok részesülhetnek előnyeiből, flottamenedzsment a rendszerek piaca 
még korántsem telített. 
 
Fontosnak tartom továbbá, hogy ezeket a kételyeket eloszlatva ismertessem e rendszerek 
mikro- illetve makrogazdasági jelentőségét. Mindezt legkönnyebben a felhasználásukra 
vonatkozó statisztikák valamint rövid megtérülésre vonatkozó adatok ismertetésével lehet 
megtenni.  
 
Munkám fő célja egy objektív értékelési rendszer kialakítására. Első körben a különböző 
flottamenedzsment rendszerek által kínált szolgáltatásokat és ismérveket kategóriákba 
sorolom. A rendszerbe foglalás lehetőséget ad arra, hogy a különböző megoldások előnyeit 
illetve hátrányait kiemelhessük, és lehetőség szerint számszerűsíthessük. A rendszer 
tartalmazza az ergonómiai ismérvektől kezdve a használt térkép és a vele kapcsolatos 
adatbázison át a beépíthető extra funkciókat (pl. az illegális raklap értékesítő helyeken való 
parkolás kiszűrését). 
 
Az értékelési rendszer általános ismertetése után konkrét példákon keresztül be is mutatom 
annak működését. A példák egyrészt valós, másrészt fiktív cégek ajánlatai alapján lettek 
kialakítva, a könnyebb megértés érdekében. Végül javaslatot adok egy döntéshelyzetben levő 
vállalatnak, hogy milyen kritériumokat érdemes figyelembe venni, flottamenedzsment 
rendszer bevezetésekor. Az általam értékelési rendszer kialakításával, a releváns funkciók 
beazonosításával reményeim szerint megkönnyíthetjük a különböző rendszerek közötti 
választást. 
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A KÉSZLETGAZDÁLKODÁS VÁLLALATI SZEREPE, MÓDSZEREI, 
HATÁSA A CATERPILLAR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖLTSÉGEIRE 

 
The corporate role of inventory managenemt, it’s methods and impact on the costs of 

Cateripllar Hungary Ltd. 
 
Szerző: Mitykó  Viktória , Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és 

menedzsment, BA IV. évfolyam 
 
Témavezető:  Dr. Fodor Zita, egyetemi adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 

 
 
Napjainkban minden vállalatnál egyre jobban felértékelődik a készletgazdálkodás szerepe. 
Több módszer is kialakult az elmúlt évek során, melyek ennek optimalizálására törekszenek. 
Ilyen többek között a Toyota-módszer, Just in Time, kanban, 6 Sigma, MRP- rendszerek.  
 
Ma már nem elég minden eszközt bevetni annak érdekében, hogy a vállalat életben maradjon, 
fontos az eszközöknek a helyes használata is. Magas szintre fejlődött a 21. század 
menedzsmentje. Átfogó, összetett, dinamikus szemléletet követel nem csak a vezetőktől, 
hanem minden beosztottól is. Minden egyes munkás felelős a vállalat teljesítményéért, a 
sikerekért és a kudarcokért is. Ez korunk szemlélete.  
 
A vállalatot tekintve belülre fókuszálok, így a készletek állapotát vizsgálom meg, ezen belül 
is az optimális szintet. A túl sok készlet többletköltségeket jelent, míg a kevés készlet 
anyagellátási problémákat okozhat. Ennek következtében vállalatok szűnhetnek meg, 
mehetnek tönkre, mert nem megfelelő stratégiát alkalmaztak. 
 
Dolgozatomban kitérek a készletgazdálkodás fontosságára, a szerepére, módszereire emellett 
nagyon fontos, hogy milyen hatással van a vállalat költségeire. Megfigyelem a túlélési 
taktikákat, a fejlődési és kiugrási lehetőségeket. A központi kérdésem, hogy létezik-e 
optimális készletezés, végrehajtható-e a tökéletesen működő felesleget és hiányt nélkülöző 
készletgazdálkodás. 
 
Munkám során a Caterpillar Magyarország Zrt. készletezési mechanizmusa kerül a 
középpontba, azon belül is az optimalizálás. E vállalatnak is szükséges volt a készletek 
racionalizálására illetve a stratégia újragondolása. Munkámban a jelenlegi helyzetet szeretném 
vizsgálni, feltárni a gyenge pontokat, a szűk keresztmetszeteket, illetve ABC és XYZ 
elemzések segítségével javaslatot tenni egy újabb hatékony készletgazdálkodási stratégiára. 
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HORVÁTORSZÁG EURÓPAI UNIÓBA LÉPÉSÉNEK HATÁSA A 
GEBRÜDER WEISS KFT. FORGALMÁRA 

 
The impact of Croatia’s EU membership on the turnover of Gebrüder Weiss Kft. 

 
Szerző: Paskó László, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapesti Képzési 

Hely, Gazdálkodási és menedzsment, BA II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 
 
 
Fogalmazásom célja bemutatni, hogy miként fog hatni az Európai Unió bővülése egy 
gyűjtőszállítmányozással foglalkozó cég életére. Feltevésem szerint ez az integrációs 
folyamat nagy változásokat hozhat egy szállítmányozó-logisztikai vállalat tevékenységére, 
forgalmára és a piaci részesedésére.  
 
Először bemutatom a gyűjtőszállítmányozás folyamatát, mint az általam választott vállalat, a 
Gebrüder Weiss Kft. fő profilját, illetve magát a Weiss-t, helyzetét a piacon, történetét, egyéb 
tevékenységeit és működését. Kitérek a közúti fuvarozásra is. 
 
Ezután felvázolom az Európai Unió és a Balkáni-régió viszonyát, kiemelve Horvátország 
szerepét és az ottani gyűjtőszállítmányozás helyzetét. Itt a Gebrüder Weiss Kft. és a Balkáni-
térség kapcsolatrendszere kiemelt szerepet kap, és összehasonlítom néhány táblázatban, hogy 
miért jelentős a horvát piac a Balkánon belül az általam választott vállalat számára.  
 
A TDK dolgozatomban Dalmácia Unióba lépésének várható pozitív hatásait tüntetem fel a 
speditőr Kft. szempontjából, majd javaslatokat teszek, ami a cég forgalmát növelheti a 
jövőben. A vámhatár megszűnésének következményeit felsorolom, bemutatom az 
okmányokat a mellékletek segítségével és ennek az adminisztrációs folyamatát. Kiemelendő a 
közúti kiépítettség és a tengerpart szerepe a déli-régióban. 
 
Már a Horvátországi csatlakozás utáni Balkáni helyzetet is megvizsgálom, és stratégiát is 
felállítok a szállítmányozó cég részére a többi, csatlakozás előtt álló Dél-Európai ország 
piacának megszerzése érdekében. 
 
Felsorolom a veszélyeket, és számszerű adatot is adok a várható veszteségekről, amit egy 
esettanulmánnyal fogok alátámasztani, bizonyítani. Több díjtípust és vámkezelési folyamatot 
ábrázolok. Megoldást keresek a felmerülő veszélyek elhárítása ellen. 
 
Végül összefoglalok, és levonom a következtetéseket. A TDK anyagom tartalmaz 
szállítmányozási és fuvarozói, logisztikai, vám és Európai Uniós ismereteket. Fontos 
szempont, hogy egy jövőbeni esemény áll a dolgozatom középpontjában. 
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A TATA CONSULTANCY SERVICES ELEKTRONIKUS 
MEGRENDELÉSI RENDSZERÉNEK ID ŐHATÉKONYSÁGI 

VIZSGÁLATA 
 
Analysis of time efficiency of the electronic order management system at TATA Consultancy 

Services 
 
Szerző: Pesti István, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Logisztikai 

menedzsment, MSc II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Szegedi Zoltán, egyetemi tanár, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 
 
 
Kutatásom alapkérdése a vállalati hatékonyság és versenyképesség oly sokat kutatott 
témaköréhez kapcsolódik. Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a korábbi, 
nem egységes keretbe foglalt beszerzési folyamat egy programmal történő bonyolítása vajon 
hatékonyabb-e időkihasználás szempontjából, mint a korábbi megoldás? 
 
A Szent István Egyetem Logisztikai Menedzsment képzésének több kurzusára építettem a 
kérdés megválaszolásához, valamint a külföldi és magyar szakirodalmat hívtam segítségül a 
módszertan kiválasztásához és a hatékonysági mutatók kidolgozásához. 
 
Célom a rendszer hibáira – és az abból adódó, sőt, kínálkozó lehetőségekre- való rávilágítás, a 
beszerzőként végrehajtott megrendelések adatainak feldolgozásával a használt elektronikus 
rendszer javítása, továbbfejlesztése. 
 
A dolgozatban olyan mutatókat használtam, amelyek a rendelkezésre álló adatok 
felhasználásával képet adhatnak akár az egy munkaórára vetített darabszámról, akár a 
rendszerben feldolgozott tételek nagyságáról. 
 
Dolgozatomban rámutattam a hatékonyság alapjára, az eltérő értékű és különböző 
volumenben rendelt termékek változatos, ugyanakkor nem arányos időráfordítására; valamint 
a lehetőségekre, amit a gyakorló közgazdászok gyakran elfelejtenek: a szabványosításra, a 
készletezés-, sőt, a vállalati folyamatok újragondolására. 
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A ZOLLNER KFT LOGISZTIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE – 
FOLYAMAT OPTIMALIZÁLÁS SAP RENDSZERBE INTEGRÁLT 

KANBAN MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL 
 

Analysis of logistics processes at Zollner Ltd – process optimization with SAP system 
integrated KANBAN method 

 
Szerző: Schlenk Róbert, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és 

menedzsment, BA IV. évfolyam 
 
Témavezető Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 
A kutatásom során a váci telephelyű Zollner Kft. autóipari részlegén a Kanban 

módszer bevezetésével a készletek csökkentését, a flexibilitás növelését és az adminisztrációs 
ráfordítás minimalizálását célzom meg. 

Az ismert Kanban módszerek közül az SAP R/3 által támogatott, virtuális Kanban 
kártyákkal működő módszert vizsgálom. Az egyre fokozódó piaci verseny, a vevők felmerülő 
igényeinek minőségi teljesítését célzó kihívások miatt a kutatásom alapkérdése, hogy a 
módszer alkalmas-e a vállalat két termelő részlege között (műanyag- és autóipari) működő 
logisztikai folyamatok optimalizálására. 

A jelenlegi folyamatban az üzemek között megállapodott gyártási tételnagyság 
indokolatlanul magas. A fogadó autóipari üzem gyártási kapacitását figyelembe véve, több 
heti raktározás után kerülnek felhasználásra a termékek, ezzel felesleges készletet képeznek, 
és értékes raktárhelyet foglalnak el. Továbbá a rendelő gyár cikkeinek SAP-ban vezetett 
készletei, különböző okok (pl. hibás manuális könyvelés) miatt gyakran eltérnek a valóságtól, 
ezzel aláásva minden további műveletet. Ezt korrigálandó rendszeres leltárokat kell szervezni 
a területeken. A hibás könyvelések vagy a beszerzők esetleges téves rendeléseinek 
következménye, a készletek további felhalmozása is.  

A rendszerben felmerülő hibák kiküszöbölésére a kutatásom során vizsgált KANBAN 
–módszer, alkalmas és áttörő megoldást jelent. 

A rendszer bevezetése után, a JIT szemléletnek megfelelően, napi szállításokkal kell 
teljesíteni a társüzem tényleges igényeit. Az előre gyártott tételeket a szállító műanyagüzem 
raktározza, ezért számára is fontos lesz a készletek mértékének alacsonyan tartása. A fogadó 
gyár anyagigényénél egy virtuális kártya kinyomtatódik a szállító részleg nyomtatóján. Amit a 
tétel átadása és azonnali átkönyvelése követ, a vevő készletére. Ezzel csökkentve a 
készleteltérést kiváltó okokat, a manuális könyvelések számát, az adminisztrációs költségeket. 

Ezen előnyöket számszerűsítve, már egy anyagnál is jelentős megtakarítást 
realizálhatunk. A műanyagüzem által, az autóipari részlegnek gyártott több száz termék 
esetében valóban jelentős az eredmény. 

Az említett módszer hatása igen sokrétű, a fent leírt eredményeken kívül egyéb más 
előnyök is származnak a megfelelően alkalmazott folyamatból, mint például átfutási idők 
csökkenése, ösztönzi a termelékenységet, magasabb minőségi szintet ér el a termék, a vevők 
elégedettségének növelése, gazdaságos sorozatnagyságok kialakítása. 
 
Természetesen a siker akkor lesz teljes, ha a bevezetett módszer tartósan hatásosnak bizonyul, 
és a Zollner Kft. többi részlege között vagy akár részlegein belül a különböző raktárak vagy 
műveletek között is bevezetésre kerül. 
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A HAZAI KÁVÉFOGYASZTÓK IGÉNYEINEK FELMÉRÉSE A 
KAPSZULÁS KÁVÉGÉPEK TEKINTETÉBEN 

 
Coffee at home: need or pleasure ?  

A survey about the needs of Hungarian coffee drinkers regarding capsule coffee machines 
 
Szerző: Bőndi Orsolya Kinga, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Kereskedelem és marketing, BA IV. évfolyam 
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Kar, Marketing Intézet 
 

 
 
 A kávé a világ szinte minden országában ismert és népszerű ital. Emberek milliói fogyasztják 
nap, mint nap, mégis jelentős különbségeket észlelhetünk fogyasztásával kapcsolatban. Van, 
aki az ízéért, van, aki a hatása miatt, mások a kávézás élménye miatt fogyasztja. Viszont 
sokaknak már életük részévé vált. Elmondhatjuk, hogy a kávé fogyasztása kultúránk részének 
tekinthető.  
 
Kávét inni szinte bárhol lehet. Az első Coffe-to-go üzletek és a kávézóláncok megjelenése 
óta, akár utcán sétálva, közlekedési eszközökön, munkahelyen, kávézóban és nem utolsó 
sorban otthon, családi vagy baráti körben is fogyasztható.  
 
Dolgozatom egyik célja, hogy bemutassam a kávé történetét, az otthoni kávézási szokásokat. 
Továbbiakban kitérek a kávépiac egyik jelentős szereplőjének új termékére, a Nescafé Dolce 
Gusto-ra. A nemrég hazánkban megjelent új kávégépek és a kapszulák segítségével, lehetőség 
nyílt arra, hogy nem csak egy szokásos „feketét” igyanak a fogyasztók, hanem különbféle 
kávékülönlegességeket is élvezhessenek. Az új rendszerrel elkészült italok többet nyújtanak 
egy egyszerű szükséglet-kielégítésnél? Céljuk az élménynyújtás és az otthoni kávéházi 
hangulat megteremtése?  
 
Kutatásomban ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni. Kvalitatív és kvantitatív kutatás 
segítségével a hazai otthoni kávézási szokásokat vizsgálnám, összehasonlítva a hagyományos 
módon illetve kapszulás géppel készített kávék fogyasztóinak jellemzőit, választásuk indokait 
a két típus között.  
 
Kvalitatív kutatásom során mélyinterjút készítettem otthoni kávéfogyasztókkal kávézási 
szokásaikról, majd kvantitatív kutatásomban azt vizsgáltam, hogy hogyan vélekednek a 
kapszulás kávégépekről illetve mi az, ami miatt nem cserélnék le a hagyományos 
kávéfőzőjüket, illetve mi az, ami befolyásolná őket, hogy áttérjenek az új rendszerre. Milyen 
szignifikáns összefüggéseket fedezhetünk fel a fogyasztási szokás és a kávé típusa között. 
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MARKETING FOGYASZTÓI SZEMMEL 
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Kar, Marketing Intézet 
 

 
 
Napjainkban az a kifejezés, hogy „online marketing” teljes mértékben beépült a 
hétköznapokba. Számos vállalat számára egyértelmű, hogy foglalkoznia kell vele, hiszen 
ezáltal kerülhet még közelebb a potenciális fogyasztókhoz, a fogyasztó számára pedig szinte 
elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában ne találkozzon vele, amint csatlakozik a 
világhálóra. De mi is ez valójában?!  
 
Ahhoz, hogy megértsük magát, az online marketing létjogosultságát, a legelején kell kezdeni. 
Miért és hogyan is jött létre a marketing! A hagyományos marketing eszközök véleményem 
szerint már nem elegendőek önmagukban. Az emberek ingerküszöbe egyre magasabban van 
és egyre nehezebb felkelteni érdeklődésüket, így a lehető legtöbb módon el kell őket érni, fel 
kell hívni a figyelmüket, fel kell kelteni az érdeklődésüket. Ezen gondolat mentén igyekeztem 
felépíteni tudományos munkámat, kitérve a marketing és az online marketing fejlődésére, 
eszközeire és a lehetséges jövőjére.  
 
Az online marketing eszközök bemutatása és szekunder kutatásom eredményének fényében 
megfogalmazódott bennem a kérdés! Milyen a fogyasztók viszonya az online marketinghez? 
A szekunder kutatások és saját érdeklődési köröm alapján kirajzolódott az a célcsoport, 
melyet vizsgálni szerettem volna. Az alkalmazott módszertant tekintve munkám első részét 
szakirodalom feldolgozással és szekunder kutatással kezdtem, majd saját kutatásomat 
kérdőívek segítségével végeztem.  
 
Primer kutatásomban a fogyasztókat kérdeztem meg röviden internetezési szokásaikról és 
véleményükről, melyet az online marketingeszközökről alakítottak ki. Szeretik? Nem 
szeretik? Felkeltik figyelmüket? Hatással van rájuk? Hipotézisem, miszerint a felhasználók 
szemében nem különülnek el olyan élesen az online marketing eszközök egymástól, mint 
ahogy azt a szakemberek, akár csak szeretnék is, többváltozós módszerrel vizsgáltam. 
Továbbá kutatásomban szignifikáns összefüggést kerestem a különböző nemek, korcsoportok 
és online marketingről alkotott véleményük között. Tudományos munkám primer kutatásának 
kiértékelését SPSS program segítségével végeztem. 
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Témavezető: Dr. Szabó Zoltán, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 

 
 
A szakirodalomban elterjedt nézet, hogy egy fogyasztót megtartani sokkal, nagyobb 
haszonnal jár, mint esetleg új fogyasztók megnyerését. A márkahűség, azaz a lojalitás az 
elmúlt pár évtized alatt az egyik legfelkapottabb üzleti kérdéssé vált. A márkák a cégeknek 
gyakran a legértékesebb vagyonát jelentik, mivel egy megfelelően gondozott márka számos 
stratégia előnyben részesítheti tulajdonosát, úgymint a vevők alacsonyabb árérzékenysége, 
magasabb népszerűsítési szándékuk és még sorolhatnánk, melyek mind a hosszú távú sikere 
gyakorolnak kedvező hatást.  Annak érdekében, hogy világosan fel tudjuk becsülni márkánk 
értékét, ismernünk kell, hogy a vásárlóink milyen mértékben elkötelezettek a márkánk iránt. 
Azonban a fogyasztók jellemzően csak néhány márkához ragaszkodnak, sőt vannak 
fogyasztók, akik egyetlen márkához sem kötődnek igazán.  
 
Kutatásomban tehát a márkahűséget kialakító legfontosabb dimenziókra kívánok rámutatni.  
A vizsgált célcsoportom a fiatalok, akiket a szakirodalom jellegzetesen y generációnak nevez. 
A szakirodalomban és a marketing szakmában egy része a fiatalokat homogén csoportnak 
tekinti (neuromarketing, generációs marketing), azonban annál több kutatás szól amellett, 
hogy a marketing vonatkozásában nem beszélhetünk egységes piacról, az egyik 
legfragmentáltabb területről van szó.  Kutatásom célkitűzése arra irányul, hogy ennek a 
kérdésnek a végére járjak a márkahűség vonatkozásában. A fiatalok fogyasztói magatartását, 
valamint a lojalitásra ható tényezők komplexitását figyelembe véve fontosnak tartottam egy 
elméleti modell felállítását, amely kiindulópontként szolgált a primer kutatásomhoz. 
Adatfelvételem két nagy részből állt: a kvalitatív kutatás, mely során fókuszcsoportos 
megkérdezésre került sor, s az ezt követő kvantitatív eljárás, amelynek célját jelentette 
eredményeim számszerűsítése, melynek kutatási segédeszközként sztenderdizált kérdőívet 
szerkesztettem.  
 
Kutatásom eredményeként, olyan menedzsment kérdésekre igyekszem választ kapni, hogy 
mely tényezők mentén milyen mértékű márkalojalitást érhetünk el, s a kutatás kiválasztott 
célcsoportnak márkahűség tekintetében melyek a legjelentősebb vonzerői, árnyoldalai. 
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FILMNÉZÉSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA AZ EGYETEMISTÁK 
KÖRÉBEN 

 
Study on movie watching habits of university students 

 
Szerző: Horváth Ádám, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Marketing, MSc II. 

évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 

 
 
Dolgozatomban a moziban illetve otthon filmnéző egyetemisták szokásainak, illetve a konkrét 
film és a megtekintés módjának kiválasztásakor meghozott döntések feltárása és vizsgálata 
történik. 
 
Első célkitűzésem „Az egyetemisták filmválasztási és nézési szokásainak vizsgálata a 
klasszikus értelemben vett fogyasztói magatartással párhuzamban” volt. Ennek megfelelően 
az irodalmi feldolgozásban a legfőbb filmnézési lehetőségek ismertetésén túl a klasszikus 
értelemben vett fogyasztói magatartást vizsgálom – párhuzamban a filmipar 
jellegzetességeivel, illetve a filmnéző emberek szokásaival. Ezt követően végeztem el a saját 
kutatásaimat: 
 
A kvalitatív kutatásom a második célkitűzésem – „Az egyetemisták konkrét film és a 
megtekintés módjának kiválasztása mögött húzódó gondolkodásmódjának vizsgálata” –  
alapján végeztem el. Ennek érdekében két fókuszcsoportos beszélgetést tartottam, melyekben 
azonos forgatókönyv alapján haladtunk végig a fő témakörökön. 
 
A kvantitatív kutatásom a harmadik célkitűzésemen – „Az egyetemisták filmnézési 
szokásainak összefüggés- és kapcsolatrendszerének vizsgálata” – alapult, ehhez egy kérdőíves 
megkérdezést folytattam le, mely egy 108 fős mintát szolgáltatott a hipotéziseim 
vizsgálatához. 
 
A kutatások eredményeként a kvalitatív kutatásban a beszélgetés során elhangzott válaszok 
szolgáltak, ezeket összegyűjtve foglaltam össze az egyes témaköröknél a két csoport általános 
véleményét. A kvantitatív kutatásban a felállított hipotézisek szerint haladtam és írtam össze 
az eredményeket, majd elemeztem az eredmények valószínűsíthető okait, illetve a belőlük 
levonható következtetéseket. Ezek között a legfontosabb az otthoni filmnézés „következő 
állomásaként” megjelent legális letöltés, mely megfelelően kialakított árazás, felhasználóbarát 
alkalmazhatóság és kimagaslóan magas kép- és hangminőség mellett életképesnek 
bizonyulhat még az alapvetően illegális letöltésre szakosodott egyetemisták körében is. Az 
eredmények ismertetése során kitérek továbbá a legfontosabb filmes információs csatornákra, 
valamint a mozis és otthoni filmnézés sarokpontjaira. 
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AZ EGRI BORVIDÉK BORFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK AZ 
ELEMZÉSE 

 
Analysis of the wine consumption habits in the wine region of Eger 

 
Szerző: Kovács Barbara Edit , Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 
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 Tóthné Dr. Lőkös Klára, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet 
 
 Pál Sándor, főmérnök, Egri Csillagok Zrt. 

 
 
 

„Az Egriről, főképp a vörösről most csak annyit, hogy ez is minden alkalomra, ünnepre, 
ebédre, kettesben, egyedül, egyaránt tökéletes. Számomra az Egri mindig kapcsolódott a 

hősies szenvedélyekkel. Ha Egrit iszom, azonnal nagy és heroikus tettekről kezdek 
álmodozni.” 

/Hamvas Béla: A bor filozófiája/ 
 

Hamvas Béla szavai is érzékeltetik az Egri borokról alkotott pozitív érzéseit, 
véleményeit.  

A borfogyasztás kultúrája fontos szerepet játszik az emberek mindennapi életében, 
voltaképp a múltunkra, jelenünkre illetve jövőnkre van hatással. Nem minden ember számára 
fontos ez a kultúra, mint érték megismerése, átélése, élvezése, de a lakosság túlnyomó 
többsége tisztában van vele, megéli, élvezi ezeket a különleges aromájú nedűket. A 
különböző fajtájú, típusú borokat nem csak egészségmegőrzés, gasztronómiai 
különlegességek mellé, hanem már csak azért is fogyasztjuk mert „jól esik”. 

Dolgozatom témája az országunk egyik méltán híres borvidék borfogyasztási 
szokásainak a vizsgálata. Kíváncsi vagyok a „fiatalabb” valamint az „idősebb” korosztály 
illetve a nők és a férfiak borfogyasztási kultúrájára, szokására illetve attitűdjére, továbbá 
miként vélekednek a „fiatalabbak” és az „idősebb” korcsoport egymás fogyasztásáról.  

Viszont ahhoz, hogy az emberek számára elérhető, fogyasztható nedűk kerülhessenek 
a piacra, nagyon sok munka, emberi erő továbbá szakképzetség, technológia szükséges. 
Kutatásaim során fontosnak tartom a termelői oldal véleményét, gondolatát a fogyasztókról 
alkotott képük megismerését. Dolgozatom készítése közben több Egri borásszal készítettem 
interjút melyek egyfajta betekintést adtak az általuk vélt fogyasztói magatartásról. 

A fogyasztók által alkotott képet a borfogyasztás vizsgálatának 7W-én keresztül 
objektív statisztikai módszerek segítségével fogom vizsgálni. 
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A DHL EXPRESS MAGYARORSZÁG KFT. 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK SZEREPE A VEV ŐKISZOLGÁLÁSI 

FOLYAMATBAN 
 

The Call Center’s role in the Customer Service Progress at the DHL Express Hungary Ltd. 
 
Szerző: Krekács Krisztina , Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Logisztikai 

menedzsment, MSc II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Komáromi Nándor, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Marketing Intézet 
 

 
Több mint két éve dolgozom a DHL Express Magyarország Kft. belföldi, telefonos 
ügyfélszolgálatán. Eddigi munkám során számos olyan problémára figyeltem fel, amelyekre a 
vezetőség könnyű szerrel találhatna megoldást az ügyintézők tudását és tapasztalatait 
felhasználva. Mivel a cégnél még senki nem kezdeményezte az ügyfélszolgálati tevékenység 
fejlesztését, ezért megragadtam az alkalmat arra, hogy a diplomadolgozatomban 
mélyrehatóbban is foglalkozhassak a témával. 
 
Először is fontosnak tartom bemutatni, hogy a logisztikai szolgáltatásokon belül hol 
helyezkedik el a csomagszállítás ágazata, illetve, hogy minek köszönhető a csomagküldők 
piaci szerepének felértékelődése. Összehasonlítom a jelenlegi hat legnagyobb és 
legnépszerűbb hazai csomagszállító céget, majd ezután részletesebben megismerkedhetünk a 
témám alapjául szolgáló DHL Express-szel. 
 
Ahhoz, hogy érthetővé váljon az egész logisztikai ügyfélkiszolgálás folyamata, értelmeznünk 
kell magát a vevőkiszolgálást és annak elemeit. Könnyen be tudjuk kategorizálni a DHL 
Express ügyfélszolgálatát, miután ismertetem az egyes ügyfélszolgálatok szerepét, típusait és 
feladatait. A következő fejezetben bemutatom, hogy milyen mutatószámokkal mérhető a 
logisztikai teljesítmény. 
 
A belföldi szállítás és a kapcsolódó szolgáltatások leírását követően kitérek a DHL Express 
ügyfélszolgálatának feladataira, amelyeket később még inkább megismerhetünk a 
hívástípusokon keresztül. Ebben a részben fogalmazom meg a hipotézisemet, miszerint az 
ügyfélszolgálat olyan mértékben képes hatni a vevőkiszolgálás követő elemeire, hogy az 
ügyintézői munka színvonalának függvényében változik a kiszolgálási teljesítmény is. 
Korrelációs együttható segítségével megvizsgálom az ügyfélszolgálat teljesítménye és a 
kiszolgáltatási színvonal közötti kapcsolatot, mely alapján a hipotézis elfogadásra kerül.  
 
Egy „regular brainstorming”, valamint négy külön interjú segítségével összegyűjtöm a 
felmerülő problémákat, melyeket súlyosságuk alapján rangsorolok, majd halszálka-
diagramban szemléltetve ábrázolom azok lehetséges okait. Célkitűzésem a kutatás során arra 
irányul, hogy megvizsgáljam és elemezzem azon problémákat, melyek az ügyfélszolgálaton 
akadályozzák vagy megnehezítik a munkát, és megnövelik az esélyt a hibázási lehetőségekre. 
Brainwriting módszer alkalmazásával jutok el a megoldási javaslatokhoz. 
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A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS LEHET ŐSÉGEI A SZATYOR 
EGYESÜLET TAPASZTALATÁN KERESZTÜL 

 
Direct sales possibilities based on the experience of the Szatyor Association 

 
Szerző: Kujáni Zsuzsanna, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Marketing, MSc 

I. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Fehér István, egyetemi tanár, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 
 Dr. Fodor Mónika, adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 

 
 
Dolgozatomban a közvetlen értékesítés lehetőségeit járom körül, azon belül is a 
Franciaországban működő AMAP és Magyarországon, még gyerekcipőben járó Szatyor 
Egyesület közösségi kezdeményezését, mely azért jött létre, hogy tagjai olyan táplálékot 
szerezzenek be, amely két feltételnek is megfelel: egyrészt helyi, másrészt organikus vagy 
kíméletes termelésből származik. A fogyasztók tudják, hogy a termékeket ki és hogyan 
termeli, állítja elő, a kapcsolat kölcsönös bizalmon alapul. 
 
Célom a dolgozat elkészítésével, hogy bizonyosságot nyerjek afelől, hogy a Szatyor Közösség 
léte a mai világban és a fogyasztók körében elengedhetetlen. A kutatásom során vizsgálom a 
Közösség jelenlegi marketingtevékenységét, és ebből kiindulva kidolgozom a 
továbbfejlesztési lehetőségeket és megtervezem a népszerűsítő program lépéseit. 
 
Kutatásaim során fókuszcsoportot és mélyinterjút alkalmazok, melyet a Szatyor Közösség 
alapítóival és tagjaival folytatok le. 
 
Az interjúkkal kapcsolatban az a hipotézisem, hogy a fogyasztók számára ezen közösségek 
elengedhetetlen jelentőségűek, létük nagyban segíti a társadalmi összefogást valamint a 
tudatos életmódhoz való alkalmazkodást. Továbbá, hogy a Szatyor Közösség marketing 
tevékenységének fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a fogyasztói magatartás befolyásolása. 
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A 23-49 ÉV KÖZÖTTI EGYSZEMÉLYES HÁZTARTÁSOK 
ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI - ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 

 
Food Purchase & Consumption Habits of One-Person Households between the Ages of 23-49 
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Marketing, MSc II. évfolyam 
 
Témavezető:  Dr. Fodor Mónika, adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 

 
 

A TDK témájának az egyszemélyes háztartások élelmiszervásárlási - és fogyasztási 
szokásait választottam. Napjainkra egyre jobban átalakulnak és átértékelődnek az emberi 
kapcsolatok. A férfi és női szerepek folyamatosan módosulnak, az emberek nem feltétlenül 
érzik annak szükségét, hogy korán megházasodjanak és családban éljék le az életüket. Egyre 
elterjedtebbé válnak az egyszemélyes háztartásban élő személyek, s a számukra előállított 
termékek, amivel kifejezhetik önmagukat, és amelyek jól illenek az életvitelükhöz. 

Egyre több ilyen témájú filmmel és sorozattal is találkozhatunk. E mellett egyes 
wellness szállodák is csábítják magukhoz az egyedülállókat, külön a részükre összeállított 
csomagokkal várják az érdeklődőket. Az élelmiszerek területén pedig egyre több félkész és 
késztermékkel találkozhatunk, egyre elterjedtebbek a gyorsan elkészíthető, kis kiszerelésben 
kapható élelmiszerek, mint például a snack-ek és a különféle müzli szeletek. 

A kutatás során azokat a tényezőket kívánom feltárni, melyek befolyással vannak az 
élelmiszervásárlási - és fogyasztási szokásokra, azt, hogy milyen fogyasztói 
magatartástrendek alakultak ki, illetve, hogy mi jellemzi az egyszemélyes háztartásokat. 

A kutatásom két részre bontható, egy kvalitatív kutatásra, illetve egy kvantitatív 
kutatásra. A kvalitatív kutatásom módszerének a triád interjút választottam, s az 
egyszemélyes háztartásban élők mellett, családosokat is megkérdeztem az interjúk során 
viszonyítási alapként. Alapvető célom (C1), hogy felderítsem, mely bolttípusok a 
leglátogatottabbak, mely élelmiszerek a legkedveltebbek, fontos-e a megkérdezettek számára 
a termék származási helye, összetevői. 

A kvantitatív kutatáshoz pedig egy 21 kérdésből álló kérdőívet állítottam össze, mely 
egyik felét egyszemélyes háztartásban élő személyek, másik felét pedig családosok töltötték 
ki, mint kontrollcsoport. Ezzel célom (C2) az volt, hogy az interjú során elhangzottakat 
mélyebben tárjam fel, konkrétan megtudjam a boltválasztás okait, mely élelmiszereket 
fogyasztják a leggyakrabban a megkérdezettek, milyen arányban oszlanak meg a költségek az 
egyes élelmiszerek tekintetében vásárlásaik során, illetve, hogyan étkeznek. 

Az élelmiszer szektor egyszemélyes háztartásbeli szereplői speciális fogyasztói 
igényekkel rendelkeznek, ezáltal differenciált marketing stratégiával célszerű hozzájuk 
közelíteni. 
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A ZÖLD ÓVODÁK, MINT KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGET 
BEFOLYÁSOLÓ INTÉZMÉNYEK MARKETING STRATÉGIÁJÁNAK 

VIZSGÁLATA 
 

The investigation of the marketing strategy of green kindergartens as institutions that 
influencing the environmental sensitivity 
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A tudományos dolgozatom kutatásának célja, hogy bemutassam a zöld óvodák 
marketingstratégiáját és feltárjam a fogyasztói véleményeket a szolgáltatással kapcsolatban. A 
kutatás lehetősége biztosított az egyéni vélemények feltárására, mely rávilágított, hogy a két 
nézőpont között hol vannak eltérések. 
 
Kvalitatív technika segítségével, 6 intézmény vezetővel készített mélyinterjú során próbálom 
az ő szemszögükből nézve feltárni az intézmény működését, lehetőségeiket, stratégiájukat. A 
primer kutatás egy hipotézis kivételével a többi alátámasztást nyert. Ami számomra meglepő 
volt, hogy nem minden dolgozó 100%-ig elhivatott az óvoda nevelési elvei iránt, de mindenki 
ismeri, elfogadja.   
 
A standardizált kérdőívet a Zöld Óvodák 20 pontos kritérium rendszerére építve állítottam 
össze, melyet célirányosan a kutatás alapját képező intézményekben osztottam szét a szülők 
között. Válaszokat kerestem arra, hogy mennyire elégedettek az intézménnyel, mi alapján 
íratták oda gyermeküket. Milyen a kapcsolatuk az óvoda dolgozóival, mik az igényeik és 
mindezeket milyen csatornákon tudják érvényesíteni. A hipotéziseim közül egyet el kellett 
vetni, mert statisztikailag nem volt igazolható kapcsolat. De egyértelművé vált, hogy a mai 
szülők egyre céltudatosabbak, informáltabbak, de annak ellenére is döntéseik meghozatalában 
nagy befolyással bír a barátok, ismerősök pozitív tapasztalatai. Ezért is fontos az intézmény 
számára, hogy a jó híre meglegyen és fennmaradjon. Ezt pedig egy célirányos 
marketingstratégiával könnyebb elérni, alátámasztani.  
 
A vélemények összevetésével feltártam a két oldal közötti különbségeket, melyek hasznosak 
lehetnek a megfelelő stratégia kialakítása érdekében. A most kapott eredmények további 
felmérés céljából irányt mutathatnak egy esetleges összes óvodát vizsgáló kutatás során,.vagy 
tovább lehetne vinni az Öko- iskolákra kiterjesztve a vizsgálódást.  
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A „CECEI DINNYE”, MINT LOKÁLIS TERMÉK FOGYASZTÓI 
ISMERTSÉGE ÉS MEGÍTÉLÉSE 
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évfolyam 
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Marketing Intézet 
 

 
 
Kutatásom során a lokális termékek vizsgálatával foglalkozom, koncentrálva egy sokak által 
ismert híresebb termékre, a „cecei dinnyére”. Minden regionális területnek vannak sajátos 
termékei, sajátos védjegyei és marketingnépszerűsítő eszközei.  
Dolgozatomban kitérek a község termesztési múltjára és fontosságára, maga a termék és 
fajtáinak bemutatására és előállítási módjára, kuriózumnak számító dinnyefajta ismertetésére. 
 
Fogyasztói szemszögből kísérletet teszek az elvárások és magatartások összegyűjtésére és 
átfogó képet nyújtok ezek alapján a dinnyével kapcsolatban elvárt igényekről. 
Továbbá bemutatom a dinnyekartellel kapcsolatban hozott döntéseket és a média 
fogyasztókra gyakorolt megtévesztő hatását. 
 
 A cecei termelők marketing tevékenységét megvizsgálva és elemezve, célul tűztem ki, hogy 
kialakítok egy közös, együttesen a helyi termékre vonatkozó népszerűsítő akciót, amivel 
országos szinten ismertté lehetne tenni a vizsgált terméket. További célom felmérni a 
fogyasztók körében a cecei dinnye ismertségét és javaslatokat tenni a további 
marketingtevékenységek bevonására. 
 
Módszereim között a szekunder és primer kutatás szerepel, amely során kérdőíves felmérést 
alkalmazok. 
 
Megállapításaim közé tartozik, hogy a cecei gazdák nagy többsége nem fektet nagy figyelmet 
a marketing eszközökre és ezzel a cecei dinnye népszerűsítésére, országos szinten ismertté 
tételére, emiatt kísérletet teszek ennek kidolgozására. 
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SPORTTEVÉKENYSÉGEK ONLINE MARKETINGJE 
 

Online marketing of sports activities. 
 
Szerző: Molnár  Szilárd, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Kereskedelem és 

marketing, BA III. évfolyam 
 
Témavezető:  Reicher Regina, egyetemi tanársegéd, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Marketing Intézet 
 

 
Kutatásom három nagy témán ível át. Az online marketing, a sport, illetve a teljesítménytúra, 
ez utóbbi egyben kutatásom fő célpontja is. A három témakör elemzésének tapasztalatai 
alapján egy egységes, teljesítménytúrákra vonatkozó online marketingtevékenységet 
szeretnék kidolgozni a mai világ lehetőségein keresztül. Azért esett a választásom a 
teljesítménytúrákra, mivel tagja vagyok a Hanák Kolos Turistaegyesületnek, ami több mint 
két évtizede rendszeresen rendez ilyen túrákat, és az eddigi tapasztalataim alapján úgy érzem, 
hogy rengeteg lehetőség kiaknázatlan még ennél a sportágnál. 
 
A sport és marketing összekapcsolása egy új lehetőséget kínál az informatika segítségével, ez 
a sporttevékenységek online marketingje, ami még ismeretlen távlatokat nyit. Azzal már 
sokszor találkozhatunk, hogy információval lát el minket egy internetes felület. Az viszont 
már ritkább, amikor sporteszközt, jegyet vagy sportszolgáltatást van lehetőségünk vásárolni 
online rendeléssel. Ebből következően sok olyan tevékenység van, amivel a sportágak 
népszerűsítését és hozzá kapcsolódó szolgáltatások értékesítését interneten keresztül lehetne 
végezni. Ennek a kivitelezhetősége persze erősen sportágfüggő. 
 
Kutatásom fő célja, hogy felmérjem az ezzel kapcsolatos igényeket a sportolók és érdeklődők 
körében, illetve megtudjam, hogy egyszerűbb és hatékonyabb értékesítést tenne-e lehetővé, és 
növelné-e a nevezők számát az online módszer.  
 
Célkitűzéseim a következők: 
- a teljesítménytúrázók online magatartásának vizsgálata 
- a Hanák Kolos Turistaegyesület honlapjának a vizsgálata 
- a teljesítménytúrázók online nevezésével és a nevezési díj befizetés módjával kapcsolatos 
vizsgálatok. 
 
Kvantitatív kutatásom keretében egy kérdőívet állítottam össze túrázók számára, majd 
kiértékelve ezeket, olyan eredményeket kaptam, amelyek segíthetik a túraegyesület további 
hatékony online kommunikációját és marketing stratégiáját. Az egyesület honlapjáról a 
látogatok kifejezetten pozitív véleménnyel voltak, a weboldal eleget tesz a keresőmarketing 
előírásoknak. A Facebook kapcsolatnak a bevezetése és az interaktivitás növelése viszont jót 
tenne a honlap látogatottsága szempontjából. Emellett az online nevezést és a nevezési díj 
befizetésének lehetőségét is támogatták. A kutatásom alapján elmondható, hogy célszerű 
lenne egyéb online szolgáltatások bevezetése és értékesítése is, melyre javaslatokat is 
megfogalmazok. 
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Tudományos dolgozatom témájának a faktoring, mint egy lehetséges vállalatfinanszírozási 
formát választottam. A faktoring igen meghatározó és lényeges szerepet játszik a 
vállalkozásoknak a pénzügyi válságból való kilábalásából. A válságot követően egyre 
szélesebb körben választják a nagyobb vállalkozások is a faktorálást, mivel a bankok által 
nyújtott hitelek egyre inkább beszűköltek a gazdasági válság hatására. 
 
A pályamunkám első felében bemutatásra került a faktorálás fogalmi meghatározása, a 
faktoring típusai és jellemzői, funkcióinak jellegzetességei, az igénybe vevők köre, előnyei és 
hátrányai, költségei, és az ügylet szereplői. Továbbá kifejtettem a faktoring jogi- és számviteli 
szabályozásának hátterét illetve annak hiányosságait, nem utolsó sorban pedig bemutattam a 
hazai- és a nemzetközi piacon lévő szereplők fontosságát. 
 
A dolgozatom elemző részében tanulmányoztam a hazai- és a nemzetközi piacot különböző 
szempontok alapján. Nemzetközi faktoring piac esetében vizsgáltam a világ faktoring 
forgalmát, földrészenkénti faktoring forgalom alakulását, és világszinten a legnagyobb 
faktoring forgalommal rendelkező országok faktoring forgalmát. A hazai faktoring piacot 
bruttó faktorált forgalom, ügyfélszám, futamidő, ügyfelek vállalati árbevétel szerinti 
megoszlása, faktorált forgalom ágazati megoszlása alapján vizsgáltam. Magyarország és a 
szomszédos országok esetében trendszámítással összehasonlító elemzést készítettem el, hogy 
melyik ország esetében volt a legnagyobb éves átlagos faktoring forgalomnövekedés. 
 
A célom, hogy az elkészült pályamunkám által megismertessem e kevésbé igénybe vett 
pénzügyi szolgáltatásformát azokkal, akik még nem igazán hallottak róla. Szükségesnek 
tartom a faktoring tevékenység hazai sajátos értelmezését kibővíteni és elérhetővé tenni azon 
vállalkozások számára is, akik kevésbé ismerik, illetve nem tudják igénybe venni ezt a 
pénzügyi szolgáltatást. 
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Tudományos munkám témájául a kockázat kezelést választottam. Kockázat… nekem már 
magában ez a szó is izgalmasan hangzik. A kockázatok felismerése és kezelése az üzleti 
életben igen nagy szerepet játszik. Aki időben felismer egy lehetséges veszélyforrást, annak 
lehetősége van arra, hogy elkerülje azt. Ezzel ellentétben egy elhanyagolt kockázat, akár egy 
üzlet, vagy az egész vállalat kudarcát is okozhatja. Ezért véleményem szerint rendkívül 
fontos, hogy ismerjük azt, hogy milyen kockázatok merülhetnek fel az egyes ügylet során, 
hogy azoknak milyen következményei lehetnek, és elsősorban, hogy hogyan tudjuk ezeket 
kivédeni. Kockázatok persze jelentkezhetnek a mindennapjaink során is, de fontos, hogy 
tudjuk, hogy az üzleti életben minden veszélyforrás felerősödik. Tehát ha veszítünk, akkor 
igazán sokat veszítünk, ha nyerünk, akkor pedig szintén sokat nyerünk. Döntéseink során 
mérlegelnünk kell. Persze a vállalat viszonyát a kockázat kezeléshez nagyon sok minden 
befolyásolja, például a vállalat mérete, vezetősége, likviditása, stb. A kockázat valamilyen 
cselekvéssel járó, de még be nem következett negatív hatás, veszély, veszteség lehetősége. De 
feltétlenül rossz dolog ez? 
 
A dolgozatomban először tisztázom a kockázat fogalmát, beszélek általánosságban a 
kockázatokról, majd csoportosítom őket. Ezután megemlítem a kockázati stratégiákat, majd 
részletezem a leggyakrabban jelentkező kockázatok kezelésének módszereit. Bemutatom a 
Mátra Kemping Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, és a vállalat számára 
követendő kockázat kezelési stratégiáját, amelyet a szakirodalom feldolgozása és a pénzügyi 
mutatók kiszámítása során kidolgoztam. 
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Dolgozatomban egy kisvállalkozás finanszírozása, annak stratégiái kerülnek bemutatásra. A 
kérdés az, hogy egy ilyen kis vállalkozás mennyire képes a gazdasági válság utáni időben 
fennmaradni. Képes-e annyi nyereség kitermelésére, hogy az eddig felvett alkalmazotti 
létszámot megtartsa illetve, hogy újak felvételét is előirányozza? 
 
A versenytársak reakciója is fontos ebben az időszakban, mivel hogyha a cég nem 
kellőképpen reagál, akkor könnyen felszámolásra esetlegesen csődeljárásra kerülhet sor. 
Kérdés, hogy a mindenkori kormányzat gazdaságpolitikájának változásai mennyiben 
befolyásolják a cég jövőbeli elképzeléseit, teremtenek-e annyi munkalehetőséget, hogy 
érdemes legyen egy céget működtetni és azzal stabilan átvészelni a krízishelyzeteket. 
 
Az általam vizsgált cégre, komoly befolyással hatott a válság, mind a lehetőségek, mind a 
jövedelmezőség terén. Tekintettel arra, hogy ez egy kisvállalkozás, így próbáltam minél több 
elmélettel ellátni a dolgozatom egészét, melyet legjobb meglátásom szerint igyekeztem 
kifejteni hogy számításaim a későbbiekben értelmet nyerjenek. 
 
A cég hátterét többféle mutatóval kezdtem el vizsgálni, mint például a jövedelmezőségi 
(ROA, ROE), likviditási (likviditási hányad) mutatók, érintve a cég befektetett és 
forgóeszközeinek hányadát. A rövid és hosszú lejáratú idegen tőkeelemek is vizsgálatra 
kerültek, mivel a cég a mindenkori likviditása érdekében vette fel őket. A vizsgált vállalkozás 
az építőiparban helyezkedik el, melyet a válság nagyon súlyosan érintett.  
 
A vizsgálatok alapján a cég alapvetően konzervatív stratégiát követ, mint a legtöbb magyar 
kis- és középvállalkozás. Meglátásom szerint a kisvállalkozásnak követnie kellene ezt a 
stratégiát, amit eddig felépített, miszerint a cég nem szeret a bizonytalanságra törekedni, 
inkább a biztonságos, óvatos stratégia felé igyekszik. 
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A pályamunkámban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan alakult a villamos energia 
szektor helyzete hazánkban. Továbbá vizsgálom országunk legnagyobb széntüzelésű 
erőművének, a Mátrai Erőmű Zrt. pénzügyi helyzetének a gazdaságban végbemenő 
változásait. 
 
A Tudományos Diákköri Konferenciára készített pályamunkám célja, hogy a Mátrai Erőmű 
éves beszámolója alapján bemutassam és megvizsgáljam a vállalat pénzügyi, vagyoni, 
jövedelmi helyzetét a 2006-tól 2010-ig terjedő időszakra, amely alatt kialakult a pénzügyi, 
gazdasági világválság. A pályamunkám elkészítése során különböző mutatószámok 
segítségével egy reális képet mutatok be a vállalkozás helyzetéről. Ennek tükrében 
figyelemmel kísérem a likviditási, eladósodottsági valamint jövedelmezőségi és más egyéb 
mutatókat. 
 
Dolgozatomban az alkalmazott módszerként az elemzést választottam. Az elemzésem során a 
rendelkezésemre álló éves beszámolók adataiból a Mátrai Erőmű vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmezőségi, jövedelmi helyzetét, költség-szerkezetét kifejező mutatókat képezek. 
Továbbá megbecsülöm a Mátrai Erőmű és más erőművek vállalatértékét a hasonlóságelemzés 
segítségével a pénzügyi mutatók alapján. 
 
Véleményem szerint a Mátrai Erőmű komplex megítélése javult a vizsgált időszakban. 
Köztudomású, hogy az erőművek magas tőkeigényű vállalkozások, ennek megfelelően az 
irányításuk is különös gondosságot igényel. A vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
mutatói javuló tendenciát mutatnak. A saját tőke aránya évről évre nő, míg a rövid és 
középtávú kötelezettségeknél is hitelállomány csökkenéséről beszélhetünk. Ez azt vonja maga 
után, hogy a hitelezőknek nincsenek kiszolgáltatva. Ez nem meglepő, ugyanis az Erőmű 
jelenleg is az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A Társaság vezetése szemmel 
láthatóan a gondos gazda szemlélettel irányítja a céget. 
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Dolgozatomban a GAK Kft. pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét vizsgálom meg 2005 
és 2010 között. A Szent István Egyetem hozta létre 1995-ben. Legfontosabb feladati közé a 
kutatás-fejlesztés szervezése, oktatás, továbbképzés szervezése, ingatlan bérbeadás, 
üzemeltetés, szálláshely hasznosítás és szaktanácsadás, tanfolyamszervezés tartoznak. 
 
Különböző mutatószámok alkalmazásával értékelem a vállalat működését. A tartósan 
befektetett eszközök arányának és a forgóeszközök arányának az alakulására vagyok egyrészt 
kíváncsi. 2008-ban a forgóeszközök aránya meghaladta a befektetett eszközökét, amely arra 
enged következtetni, hogy alapvetően szolgáltató tevékenységet lát el a vállalkozás. Másrészt 
a saját tőke növekvő tendenciája arra ad választ, hogy a vállalkozás eladósodottsága egyre 
csökken és 2010-ben meghaladja a kritikus 35%-ot is. A saját tőke növekedésének 
legfontosabb komponensei a folyamatosan gyarapodó eredménytartalék és mérleg szerinti 
eredmény. Ugyan erre a következtetésre jutok a ROE és ROA mutatók kiszámítása során. A 
két mutató értéke ugyanis annál inkább közelít egymáshoz, minél nagyobb az összes forráson 
belül a saját tőke aránya. Ez bizonyítja célkitűzésemet, miszerint sikerül bemutatnom, hogy a 
különböző mutatószámok összefüggnek egymással. 
 
Árbevételének mozgatórugóit a kollégiumok üzemeltetése, a saját vállalkozásban végzett K+F 
tevékenység, kiállítás, tanfolyamszervezés és a felnőttképzés képezik. 2009-ig az árbevétel 
stabilan nő, majd 2010-től csökkenni kezd. Ezt fokozza, hogy miután az innovációs járulék 
2012. január 1-jével megszűnt, azaz nem írhatók le belőle a kutatás-fejlesztés költségei, egyéb 
szolgáltatás nyújtása felé kell nyitnia a vállalkozásnak. Azt javaslom, hogy intenzívebben 
koncentráljon a felnőttképzésére, amely nagy lehetőségeket rejthet magában. 
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A tudományos diákköri pályamunkánk témája a komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolt Tamási kistérség adottságainak és fejlesztési 
alternatíváinak vizsgálata egy összetett mutatórendszer, valamint a kistérségi 
tervdokumentum elemzésének segítségével. 

Kutatásunk célja olyan problémakörök feltárása volt, melyeket korábban, a fejlesztési 
dokumentum készítése során nem ismertek fel, nem azonosítottak. Mivel a legutolsó 
fejlesztési programot 2008-ban adták ki, célunk volt az említett terv  naprakész javaslatokkal 
történő frissítése is, melyek figyelembe veszik az EU-csatlakozás óta  bekövetkezett 
nagymérvű változásokat a gazdasági életben.  

Kapott eredményeinket alapul véve olyan kitörési pontokat kerestünk, melyek egy-egy 
fejlesztési alternatívában ágyazva olyan lehetőségeket teremthetnek, amelyeknek 
köszönhetően egy életképesebb kistérség jöhetne létre.  

Tanulmányunknak nem csak a kistérségi  önkormányzatok, civil szervezetek, 
társulások és  vállalkozások vehetik hasznát, hanem a régió más kistérségei, települései is, ha 
fejlesztési terveik és jövőképük elkészítéséhez hasonló komplex elemzési stratégiát vesznek 
alapul.  

Pályamunkánk elkészítése során az előzetes ismertanyagunkra építve hipotéziseket 
fogalmaztunk meg, melyek a következők: 
1. A Tamási kistérség fejlődési lehetőségei hosszútávon determinálva vannak, mert 
elérhetőség szempontjából hátrányos helyzetű, mivel két autópálya, az M6-os és az M7-es 
holtterében helyezkedik el.  
2. A Tamási kistérség fejlesztési dokumentuma hiányos és jelentős hibákat tartalmaz. 
3. A kistérség a mezőgazdasági jellegének elvesztése után nem volt képes újabb meghatározó 
jelentőségű arculatot kialakítani.  
 
Kutatásunkban a szakirodalom feldolgozását követően elvégeztük a helyzetfeltárást, hogy a 
lehető legteljesebb és legfrissebb képet kapjuk a Tamási kistérségről. Az ezt követő fejezetben 
ismertetjük az általunk használt adatbázist és módszertant, mely vizsgálatunk alapját képezi és 
a levont következtetés megértéséhez nélkülözhetetlen. Mindezek után bemutatásra kerültek a 
leginkább reálisnak tekinthető fejlesztési szcenáriók, az ezekre épülő  hatásvizsgálatok és 
megfogalmaztuk kritikáinkat a létező fejlesztési tervvel kapcsolatosan, melyből levontuk 
következtetéseinket és javaslatokat tettünk egy lehetséges kitörési pont megalkotására. 
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Dolgozatunk a Dél- Alföldi régió szívében elhelyezkedő Kisteleki kistérség területi 
problémáit és azok összefüggéseit tárja fel. A kistérség 2007 óta egyike a 33 Leghátrányosabb 
Helyzetű Kistérségének, ezért leendő vidékfejlesztési agrármérnökként az ezeket a térségeket 
hátráltató tényezők meghatározása és leküzdése a mi feladatunk, ennek érdekében a munkánk 
végén fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg. Munkánk célja, hogy elemzésünkkel és 
észrevételeinkkel rávilágítsunk a kistérség jellemző problémáira, és ötleteket ajánljunk a helyi 
szereplőknek ezek megoldására. 
 
Előzetes feltevéseink alapján a kistérség fejlődésének korlátokat szab a kiépítetlen és hiányos 
infrastruktúra, valamint a jelenlegi humán erőforrás minőségi adottságai lehetőségei. 
 
A kistérség helyzetelemzése során különböző problémaköröket határoztunk meg, amelyekből 
kiindulva különböző fejlesztési ötleteket fogalmaztunk meg. A kutatásunk alapját egy a 
kistérségre elvégzett vizsgálat képezte, amely Goda (2012) által megalkotott pókháló 
elméleten alapul. A vizsgálat során egy általunk összeállított 5 pillérre (környezeti, 
infrastruktúra, helyi gazdaság, társadalom, turizmus-extern kapcsolatok) osztott, összesen 120 
mutatót tartalmazó mutatórendszer alapján végeztünk számításokat. A mutatók elsődleges és 
másodlagos tartalmára is kiterjedt a vizsgálat. Az alapmutatók objektív vizsgálatát lehetővé 
tevő statisztikai adatokat különböző adatgazdák szolgáltatták. A mutatók szubjektív 
vizsgálatát a helyi szereplők véleményére alapoztuk, amelyet kérdőíves megkérdezéssel 
vizsgáltunk. 
 
A vizsgálat eredményeként négy nagy problémakört alakítottunk ki, amelyek a 
környezettudatosság és az infrastruktúra hiányosságait, valamint a humánerőforrás és a 
közösségi összetartozással kapcsolatos problémákat tartalmazza. A problémakörök alapján 
egy általunk megalkotott alternatívát vázolunk fel a kistérség esetleges jövőbeni fejlesztési 
irányaira és ezek megvalósítására különböző projektötletekre teszünk javaslatot. 
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A történelem során Ózd és környéke sok változáson ment keresztül. Az iparosodást 
megelőzően a helyiek mezőgazdaságból tartották fent magukat, igaz kevés volt a 
hasznosításra alkalmas szántóföldek területe. A XIX. században jelentős változásokat hozott a 
térség számára, hogy feltárták a barnaszéntelepeket és ennek hasznosítására vasgyárat 
alapítottak. Ez a tevékenység közel 150 évig tartott a településen. 
 
1990-es évektől az országos gazdasági szerkezet változásának következtében a térségben a 
nehézipar hanyatlása mutatkozott. Az itt élők kreatív gondolkodása megmaradt, ezért új 
utakat kerestek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnagyobb városa lépésekben 
fejlődik. Középvállalkozások működnek, az elektronikai ipar fejlődésnek indult ebben a 
környezetben. Tehát Ózd és környéke igyekszik kilépni a történelmi árnyékából, új utakat 
keres a gazdaságának fejlesztésére.  
 
Mai helyzetét tekintve, az egyik leghátrányosabb helyzetű térségek közé soroljuk. Ennek a 
probléma megoldására, a kistérség helyzetének javulására illetve egy jobb irányba történő 
fellendülésének lehetősége céljából készítettük el dolgozatunkat. Úgy gondoljuk, hogy a 
tanulmányunk eredménye, ha nem is teljes megoldásnak, de egy olyan kiinduló pontot tár fel, 
amely segíthet a későbbiekben a kistérség fellendülésében. 
 
Viszont meg kell említenünk azt is, hogy kulturális, társadalmi gazdaságát figyelembe véve 
egyáltalán nem mondható hátrányos helyzetűnek, sőt ez egy nagy erőssége a térségnek. 
 
Az elemzésünk során használt mutatók és adatok segítségével egy klaszter térképet 
készítettünk, melynek eredménye bennünket is meglepett. A legerősebbnek gondolt 
településnek nem Ózdot kaptuk. Ebből tehát arra következtettünk, hogy a térség számára 
megfelelőbb lenne, ha nem csak a kistérség központjának fejlesztésére  helyezzük a 
hangsúlyt, hanem arra a településre is, amely a kistérségen belül a legjobb eredményeket 
mutatja vizsgálatunk alapján.  
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Napjainkban a területi egyenlőtlenség kérdése sokszor felvetődik. Magyarország ilyen 

tekintetben különösen megosztott, sok tényező által meghatározott egy-egy terület fejlettsége 
vagy elmaradottsága. A kérdéskör egyre több embert foglalkoztat, így a köztudatban, illetve a 
regionális tudományokban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a vidéki térségek felértékelődése. 

Egyre több helyen megjelenik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) fogalma. 
Az Európai Uniós csatlakozás feltételeként jöttek létre a kistérségek, majd számos 
kormányrendelet felülvizsgálata után alakult ki a mai Statisztikai kistérségi lehatárolás. Majd 
a 311/2007. (XI. 17.) Kormány Rendelet szerint a kistérségek fejlettségük szerint besorolásra 
kerültek. 

Témaválasztásomat az indokolja, hogy ezen besorolás alapján a Bodrogközi Kistérség 
a hátrányos helyzetű kategórián belül is a komplex programmal segítendő leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek közé nyert beosztást. Dolgozatomban szeretném a komplex mutató 
alapján elemzéseket végezni, ezt követően stratégiai irányvonalakat kijelölni. Vizsgálatom 
további témája a centrum periféria viszonyok megállapítása a kistérségen belül, valamint a 
települések vonzáskörzetének vizsgálata. Végül pedig szeretnék kisebb kitérőt tenni a 2013-
tól életbe lépő járási rendszert követő változásokról.  

A Bodrogközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye határán, az Észak-
Magyarországi Régió határán, valamint az ország határán fekszik. Ezzel a multi-periférikus 
elhelyezkedésével csekély mértékben ugyan, de magyarázható a besorolás. Az Európai Unió 
egyre több és több területi egyenlőtlenséget csökkentő programot hirdet, amelyek kitörési 
pontot jelenthetnek a hasonló helyzetű területek számára. 

Véleményem szerint fontos, hogy kiemelt figyelmet kapjanak ezek a kistérségek. 
Ezeken a területeken megfigyelhető, hogy a jelentős támogatások ellenére nem történik nagy 
előrelépés. A gazdaság motorja valahol máshol helyezkedik el. A területi egyenlőtlenségek és 
különbségek drasztikus mértékben nőttek, eltolódtak a gazdasági tengelyek. A folyamatot 
mindenképen lassítani kell. 

Dolgozatomban célul tűztem ki: 
• Értelmezzem és bemutassam a kistérség hátrányos helyzetéből adódó problémákat,  
• Vizsgálataimmal elemezzem a kistérség centrumát és új centrumokat keressek, 
• Javaslatokat tegyek, stratégiát fogalmazzak meg a kistérség fejlesztésére vonatkozóan, 
• A járási rendszerből fakadó jövőbeni kilátások felvázolása. 
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Kutatásunk során a Mezőcsáti kistérség fejlesztési lehetőségeinek feltárását tűztük ki célul. Fő 
motivációnk az volt, hogy egy aktuális, gyakorlatban hasznosítható javaslatokkal 
rávilágítsunk, milyen irányokba tud a jövőben a kistérség elindulni, ha lakossága jólétének 
növelése a cél. Úgy gondoltuk továbbá, hogy egy olyan területegységet kell megvizsgálnunk, 
amely a leghátrányosabbak között van Magyarországon, és a komplex programmal segítendő 
Mezőcsáti kistérség éppen ilyen.  
 
A kutatás újszerűségéhez hozzájárul, hogy az adottságok és problémák felméréséhez egy 
viszonylag új technikát, a Goda Pál féle általános pókhálóelméletet alkalmaztuk, a 
módszertan teljes egészét Goda Pál dolgozta ki. Ez alapján internetes, objektív adatbázisokból 
származó információkból és szubjektív kutatás eredményeiből is vontunk le 
következtetéseket. A módszer fő erőssége, hogy segítségével hatékonyan lehet összevetni az 
objektív, számokkal egyszerűen kimutatható értékeket a szubjektív, nehezebben leírható. Az 
eredmények pedig önmagukért beszélnek: az általunk elvárt eltéréseknél helyenként még 
nagyobb mértékűek volt a különbségek, ami azt jelzi, hogy azok az adatok, amelyek az 
interneten hozzáférhetőek, és amelyek alapján a területi tervezést végző szakemberek 
dolgoznak, gyakran egy térség téves megítéléséhez vezethetnek. Ezáltal a tervek és 
programok nem feltétlenül a legjobb irányba fogják az adott területegységet fejleszteni. 
Dolgozatunkban, ehhez kapcsolódóan megjelenítettük a kistérség fejlesztéséről szóró 
programok kritikáját is. 
 
Úgy véljük, hogy minden magyarországi kistérség, bár jelentőst gyakorol rájuk a külső 
környezetük, és önmaguknak nagy kihívás számottevő növekedést elérni, azonban ez nem 
lehetetlen. Ennek oka, hogy mindegyikük rendelkezik olyan potenciállal, amelyet érdemes 
kihasználni, de ez csak akkor tud megtörténni, ha rendelkezésre áll bizonyos mennyiségű tőke 
(legyen szó pénztőkéről vagy akár humán tőkéről), megfelelő döntéshozói kompetencia és 
szándék. Az ilyenfajta, pozitív jövőkép megvalósulását támogatandó végeztük el 
kutatásunkat. 
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Dolgozatomban fő célom volt, hogy a Gödöllői kistérség gazdasági fejlesztési lehetőségeit 
feltárjam. Részletesebben a turisztikai fejlesztésre térek ki, azon belül is a kistérségi központ, 
Gödöllő városfejlesztési terveire, a már megvalósult projektekre. Ezzel kapcsolatosan 
bemutatásra kerülnek a gödöllői „vonzerők” is. A kistérség ezen lehetőségeinek 
bemutatásához elengedhetetlen, hogy ismerjük az Európai Unió és Magyarország jelenlegi 
szabályozási, támogatási rendszerét a turizmus fejlesztésére vonatkozóan. 
 
A kistérség 12 településből áll (Csömör, Dány, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, 
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok), melyek közül 8 a Budapesti 
agglomeráció része. Ebből kifolyólag jelentős gazdasági és turisztikai előnnyel rendelkeznek 
a többi helységgel szemben, melyet az adatok is jól tükröznek, a lakók, önkormányzatok, 
helyi szervezetek pedig érzékelnek. 
 
Kutatásomhoz a rendelkezésre álló legfrissebb és az általam legreprezentatívabbnak vélt 
statisztikai adatokat használtam fel. A statisztikai adatokat szolgáltató, valamint az 
önkormányzati honlapok és a már meglévő tanulmányok kellő mennyiségű és minőségű 
adatot tartalmaznak a megfelelő konzekvenciák levonásához, melyek a későbbiek folyamán 
az önkormányzatok hasznára válhatnak illetve további kutatások alapját képezhetik. 
 
Egy kistérségnek, városnak minden esetben szüksége van a visszajelzésekre tevékenységeik, 
fejlesztéseik kapcsán. Ez jól megoldható oly módon, hogy a kistérség központjában levő 
Szent István Egyetemmel együttműködésben, az intézmény hallgatói adatokat gyűjtenének, a 
településeken élőkkel kitöltetett kérdőíveket elemeznék, és ezek alapján helyzetelemzéseket, 
fejlesztési terveket készíthetnének, melyeket az önkormányzatok a későbbiekben szabadon 
felhasználhatnának. Az elkészült elemzések alapján az önkormányzatok levonhatják 
következtetéseiket, a vélemények pedig segítséget nyújtanának a jövőbeni tervek 
kialakításában, kivitelezésekben. 
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Az évek során megfigyelhető volt, hogy a térségek nem egyformán fejlődtek, így az egyik 
térség elmaradt a másiktól és gazdasági különbségek jöttek létre. Ezeknek a megállapításához 
a térségek, megyék, régiók külön- külön vizsgálatának elvégzése szükséges, melyek 
összehasonlításával mérhető a különbségek mértéke. 
Az Észak- Magyarországi régió legfőképpen apró falvakból áll. Ehhez a területhez tartozó 
kistérségek hátrányos helyzetűek. A mostani gazdasági helyzetben a legfőbb problémát az 
jelenti számukra, hogy minél nagyobb a gazdasági különbség az egyes térségek között, az 
elmaradott részek annál inkább a leszakadás felé haladnak. Ezeknek a hátrányos helyzetű 
térségeknek a legnagyobb nehézséget leginkább az okozza, hogy hiányzik a külső tőke 
beáramlása, így nehéz felzárkózniuk a fejlettebb kistérségekhez. 
Szakirodalmi áttekintésemben, betekintést nyújtok a regionális politika kialakulásába, a 
NUTS rendszer és a kistérségek létrejöttébe, valamint ezek csoportosításába. A támogatási 
eszközöket is megemlítem, hisz ezeken keresztül valósulnak meg azok a programok, melyek a 
térség fejlődését szolgálják. Dolgozatom szempontjából fontos megemlítenem, hogy 
Bátonyterenye a kistérség központja, 1984-ben jött létre mely két nagyobb település 
összevonásából (Nagybátony és Kisterenye) alakult ki, s az ebből fakadó kettőség mai napig 
fennáll az 1989-ben városi rangot kapott településen. 
Témám aktualitását adta, hogy ebben a térségben nőttem fel, így „belülről” ismerem az 
erősségeit, hiányosságait. A tanulmányom célja, hogy a Bátonyterenyei kistérség helyzetét 
bemutassam, megismertetve annak előnyeit, hátrányait. Úgy vélem, ahhoz hogy megfelelő 
képet tudjak adni a térség jelenlegi állapotáról, meg kell vizsgálni társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontból is. Kutatásomat adatgyűjtéssel és összegző- diagramok készítésével 
alapozom meg, majd ezek felhasználásával egy SWOT analízist készítek, ami jól szemlélteti a 
környék lehetőségeit, állapotát. Ezeken kívül a térségben idáig megvalósult pályázatokat 
szeretném bemutatni, melyek hozzájárultak a térség fejlődéséhez. A gazdasági felmérések 
mellett javaslatokat teszek a kistérség fejlődését előremozdító tevékenységekre, kiemelt 
figyelmet fordítva a térség adottságaira. Szeretném bebizonyítani, hogy ennek a hátrányos 
helyzetű kistérségnek is van esélye a fejlődésre, mert lemaradása, az adottságai 
kihasználatlanságából és a forráshiányokból fakadnak. 
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Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy Magyarország régióira vonatkozóan melyek 
azok a jellemzők, amelyek meghatározzák ezen területek fejlettségi szintjét. Kutatásomat a 
területi egyenlőtlenségekre összpontosítottam, mert fontosnak tartottam annak feltárását, hogy 
a környezeti, földrajzi, szociális és nemzetközi tényezők hogyan hatnak a régiók helyzetére és 
azok fejlődésére. 
Mivel a területi egyenlőtlenség problémája nem csak hazánkat érinti, a kutatás során 
szükségesnek tartottam összehasonlítani a nemzetközi és a hazai adatokat. A vizsgálat során 
meg kell különböztetni azok állapotjellemzőit illetve a változás irányait. Mindig pontosan 
meg kell határozni, hogy milyen értelemben, tartalomban beszélünk a területi 
egyenlőtlenségről. Ennek megfelelően nem lehet kizárólag egy szempont szerint a vizsgálatot 
elvégezni, többfajta mutató, teszt, illetve egyenlőtlenségi index használatára van szükség. 
Dolgozatomban kiemeltem az Észak-magyarországi régiót, amely Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves és Nógrád megyét foglalja magában. Ezen a régión belül a megyék különböző 
jellemzői illetve fejlettségi szintjük néhol jelentősen eltérnek egymástól. 
Az Észak-magyarországi régiót, az Egységes Területi Statisztikai osztályozási rendszer szerint 
NUTS II. csoportba sorolták be. Ez a régió az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében 
konvergencia célkitűzés alá tartozik. Az Észak-magyarországi Operatív Program 
eredményeként több mint 4.000 új munkahely, 27%-os GDP növekedés, és 10%-os energia 
megtakarítás valósulhat meg. 
A Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult, és a jövőben megvalósuló 
céloknak köszönhetően, az Észak-magyarországi régióban országos szinten a leghosszabb út 
került meghosszabbításra, így javult az ottani települések megközelíthetősége, az ott élő 
emberek lehetőségei. 
Az Új Széchényi Terv támogatja, hogy a régióban minél több új adózó és fenntartható 
munkahely jöjjön létre. Ehhez a vállalkozások üzleti környezetét, és versenyképességét 
kívánják javítani számos intézkedéssel. 
 
„A feladatot, nem pedig magunkat kell komolyan vennünk.” 
Peter Ustinov 
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Szakmai gyakorlatomat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fővárosi és Pest Megyei 
Kirendeltségén, az Ellenőrzési Osztályon töltöttem. A dolgozat megírásával azt a célt tűztem 
ki magam elé, hogy vizsgálatot végezzek a támogatási rendszer követelményeivel és az 
ellenőrzésekkel kapcsolatban. A kutatás eredményei hasznosak azok számára, akik bármilyen 
formában érintettek a támogatási rendszerrel kapcsolatban; gazdálkodók, ellenőrök, 
szaktanácsadók. Ebben a munkában szeretném bemutatni az illetékes hatóság, ezen belül az 
ellenőrök feladatkörét, feltárni az ellenőrzések szempontrendszerének sarkalatos pontjait, 
amelyek gyakran ütköznek a gazdálkodók érdekeivel. 
Hogyan lehet elérni, hogy a támogatási rendszer hatékonyabban, az Európai Unió által 
támasztott elvárások szerint működjön, miközben a gazdálkodók is képesek legyenek 
alkalmazkodni, illetve teljesíteni az előírásokat? Ezeket a kérdéseket vizsgálva szeretném az 
Olvasó elé tárni a kedvezőtlen adottságú területek, illetve a Natura 2000 programban 
résztvevő területek támogatásával kapcsolatos szabályzók sajátosságait, a 
betartásuk/betartatásuk során tapasztalt hiányosságokat, buktatókat. Ezek a földterületek a 
mezőgazdasági termelés speciális részét képezik, hiszen a gazdálkodás eredményességét 
különböző tényezők rontják. Emiatt kiemelt kompenzációra van szükség a jövedelmező 
termelés érdekében, ám az ezzel járó többlet-kötelezettségeket hosszútávon a gazdálkodóknak 
kell vállalniuk, ami nem könnyű feladat. 
A kutatás során a Pest megyei gazdálkodókra és ellenőrökre szűkítettem a vizsgálati kört. A 
hatóság és a gazdálkodók véleményét interjúkkal tártam fel, melyek során megismerhettem a 
két fél érdekellentéteit, tapasztalatait a támogatási rendszerrel kapcsolatban. Az elmúlt évek 
statisztikáit elemezve kiderült, hogyan változott a fent említett jogcímekre kifizetett 
támogatási összegek nagysága. Az esetek többségében, csak utólag derül ki, hogy a 
gazdálkodó nem teljesítette, vagy nem tudta teljesíteni a jogszabályban foglaltakat, ez pedig 
szankciókat von maga után. 
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A Tudományos Diákköri Konferenciára készített kutatásom legfőbb célkitűzése annak 
megállapítása, hogy miként lehetne hatékonyan alkalmazni a költség-haszon elemzést 
közintézmények és állami fenntartású intézmények fejlesztését célzó projektek esetében. 
Vizsgálatom elkészítésének folyamata két fő részből tevődik össze: 
Az első részben bemutatásra kerül a költség- haszon elemzés módszertanának részletes 
bemutatása és tanulmányozása. A cél, hogy bemutassam miért szükséges és fontos ennek 
elvégzése még a beruházás megkezdése előtt, a döntés előkészítés fázisában. A módszertan 
lehetőséget nyújt arra, hogy a projektek megtérülését tágabban vizsgáljuk, figyelembe véve a 
pénzügyi hasznokon kívül várható, nehezen monetarizálható egyéb hatásokat is. A vizsgálat 
ezen szakaszában segítségül szolgált számomra az Európai Unió elvárásai alapján készült 
„Általános módszertani útmutató költség- haszon elemzéshez” című dokumentum, melynek 
iránymutatásai kitérnek az externális hatások becslésének fontosságára a közgazdasági 
költség-haszon elemzésekben. Az útmutató felhívja a figyelmet arra, hogy az externális 
hatások számbavételét minél teljesebb körben kell elvégezni. A számszerűsítés módszerei 
azonban projektenként eltérőek lehetnek. Az elemzések során a hatások számszerűsítésének 
összefoglalására különböző táblázatokat mutat be az anyag, amelyek segítik az áttekintést, és 
a hatások számszerűsítését. Előfordulhat azonban, hogy valamely hatás nem 
számszerűsíthető, ilyenkor az elemzésben ezt meg kell indokolni és a hatást legalább 
kvalitatív módon jellemezni kell, ennek haszna abban rejlik, hogy a tapasztalatok szerint a 
pénzben ki nem fejezett előnyök/ hátrányok sokkal kisebb súllyal esnek latba a döntések 
során, mint a monetarizált előnyök/ hátrányok. 
A kutatásom második és egyben kulcsfontosságú része mindezek részletes és alapos 
vizsgálata egy esettanulmányi példa elkészítése során, majd az ezáltal kapott eredmények 
kiértékelése és a megfelelő következtetések levonása. 
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VIZSGÁLATA A MAGYARORSZÁGI TEHERSZÁLLÍTÁSBAN 

 
The analysis of the emergence of the European policies in the Hungarian freight transport 

 
Szerző: Topa Zoltán, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vidékfejlesztési 

agrármérnök, MSc II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Nagy Henrietta, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
 
 
 
TDK dolgozatomban a Magyarországi teherszállítást vizsgáltam meg, ezen belül célom volt 
megtudni, hogy az európai szakpolitikákban egyre hangsúlyosabbá váló fenntarthatóság 
mennyire érvényesül a hazánkban. 
Több oka is van, hogy ezt a témát választottam: egyrészt tanulmányaim a regionális 
tudományokhoz kötődnek, a teherszállítás pedig több ponton is kapcsolódik a regionalitáshoz. 
A másik ok pedig az volt, hogy a szállítás országos, sőt, globális szinten, közvetlenül vagy 
közvetve befolyásol számtalan más területet, ezért véleményem szerint ez a téma folyamatos 
kutatást igényel. Gondoljunk csak a klímaváltozás izgalmas kérdéseire: Vajon felelős-e az 
ember érte? Ha igen, milyen mértékben? Milyen lépéseket lehet célszerű tenni, hogy 
csökkentsük az emberi tevékenységekből, így például a közlekedésből adódó károsanyag 
kibocsátást? Ezeket releváns kérdéseknek tartom, főleg annak tudatában, hogy bár Európában 
például még kevésbé érzékelik az emberek az extrém időjárás pusztító hatásait, más 
kontinenseken emberek ezreit kell helyenként kitelepíteni az esős évszakban. Holott aránylag 
a fejlettebb országokban képződik több károsanyag, nem a fejlődőekben. Ráadásul éppen a 
közlekedés az egyik ágazat, amelynek károsanyag kibocsátása nemhogy csökkenne, hanem 
fokozatosan növekszik. 
 A harmadik ok a témához való személyes kötődés, hiszen családomban és ismeretségi 
körömben is többeket ismerek, akik munkájuknál fogva kapcsolódnak a  teherszállításhoz. 
Emiatt nemcsak az érdeklődésem irányult a témára, hanem a rálátásom is nagyobb a 
teherfuvarozásra, úgy gondolom, mint másoknak, akik másodkézből hallanak információkat a 
témáról. 
Természetesen a személyes ismeretségből származó információk nem elegendők a komolyabb 
összefüggések levonására, ezért kérdőíves kutatást is végeztem teherszállítással foglalkozó 
vállalkozók körében, valamint szekunder forrásból, internetes adatbázisokból szerzett 
információkat is felhasználtam. 
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VÁROS PÉLDÁJÁN 

 
Functional spatial structure-examination on the basis of Várpalota city 

 
Szerző: Tóth Ágnes, Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök, BSc III. évfolyam 
 
Témavezető: Nagyné Dr. Molnár Melinda, egyetemi docens, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 
Intézet 

 
 
 
A 2012-es évi Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatomban születési és 
egyben lakóhelyemet szeretném bemutatni egy modelltérképeken alapuló elemzés 
segítségével. 
Munkám célja egy funkcionális térszerkezet-vizsgálat elkészítése Várpalota város példáján 
keresztül. Ehhez a következő módszertani lépéseket kívánom alkalmazni: 
Első lépésként minden fontosabb szektort (pl.: közintézmények, szolgáltató helyek, 
közlekedési lehetőségek) külön-külön ábrázolok a város térképén, majd az így létrejött 
modelleket egymásra vetítem, s így alkalmassá válik következtetések levonására, mint 
például, hogy hol jelenik meg funkciósűrűsödés vagy éppen hol van ennek az ellentettje. 
Ezek mellett részletesebben vizsgálom majd, hogy a helyi tömegközlekedés igénybevételével 
mennyire elérhetőek az alapszolgáltatások a különböző lakónegyedek számára. Ezt követően 
megpróbálom megtalálni a helyi buszközlekedés esetleges hiányosságainak, negatívumainak 
okát. 
Végül a vizsgálat során kapott információkra alapozva felsorolom Várpalota 
városszerkezetének pozitívumait, illetve negatívumait. 
Ezzel a vizsgálattal szeretném bemutatni, hogy egy rosszul kialakult/kialakított városi 
struktúra hogyan befolyásolja az ott élők életét, ügyintézésük egyszerűbbé vagy 
bonyolultabbá válását, mindennapi komfortérzetüket, vagy éppen megelégedettségüket a saját 
lakóhelyük által teremtett és kínált lehetőségekkel.  
Ez a munka számomra is rendkívül jó alkalmat teremt arra, hogy városomat más szemszögből 
nézzem, bíráljam, s összehasonlítsam más, általam ismert, s gyakran látogatott településekkel 
(pl.: Gödöllő, mint ideiglenes lakóhely). 
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A TDK dolgozatomban olyan kulturális rendezvényekről írok, amelyek a magyar nemzeti 
repülőtéren zajlanak. Ezeken belül is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mostani birtokosa, 
a Budapest Airport Zrt. által szervezett rendezvényeket veszem alapul. Azért választottam ezt 
a témát, mert sokak számára a repülőtér csak egy helyet jelent, ahol igénybe veheti egy 
közlekedési eszköz által nyújtott szolgáltatásokat, pedig sokkal több rejlik a háttérben. A 
repülőtéren több olyan rendezvény kerül szervezésre, amiről sok ember nem is tud, és csak 
véletlenül csöppen bele. Rendezvénynek tekintem itt a reklámokat, a gyerekek 
szórakoztatására készült dolgokat, sajtókonferenciákat és természetesen a szó szoros 
értelmében megjelenő rendezvényeket. A témám jelentősége abban rejlik, hogy 
megismertessem az emberekkel a repülőteret, hogy tudják, milyen helyszínnel is rendelkezik 
hazánk légi közlekedése. Ezen kívül ezzel a dolgozattal elérhetem azt és ez is a célom, hogy 
elérjem, hogy az emberek más szemszögből más megvilágításból lássák a repülőterünket és 
ők is meglássák benne a fantáziát, mint rendezvények helyszíne. 
Nem utolsó sorban pedig abban látom a jelentőségét a dolgozatomnak, hogy ötleteket és 
javaslatokat adjak magának a repülőtérnek, hogy mivel lehetne fellendíteni a turizmust magát 
a repülőtéren, és az átszálló utasok is gazdag élményekkel távozhassanak, és a jövőben 
visszatérjenek hozzánk. 
A dolgozat során készítek egy interjút és egy kérdőívet. Az interjú egy ott dolgozó 
szemszögéből fogja bemutatni azt, mi hogyan működik most a repülőtéren és lát- e realitást 
abban, hogy egy igazi rendezvény helyszínné alakítsák át a repülőteret. Célom az interjúval 
az, hogy átlássam és megismerjem egy belső ember álláspontját és gondolatait a témámmal 
kapcsolatban. A kérdőívet hétköznapi emberekkel töltetem ki. A kérdések során arra 
törekszem, hogy megtudjam, mennyire is ismerik hazánk lakói a repülőteret, és ezen kívül 
látnak-e benne fantáziát. Szeretném megtudni a véleményüket a repülőtéren szervezett 
rendezvényekről is. 
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A kutatásom célja a dél-alföldi térség idegenforgalmi és wellness-szemléletű bemutatása, 
valamint a regionális fejlesztési lehetőségek összegyűjtése, a termál- és gyógyvizek 
hasznosításának vonatkozásában. A dolgozatomban bemutatom a magyarországi, s ezen belül 
a dél-alföldi fürdők történelmét, a régió egyedi értékeit, a gyógyvizek felhasználási területeit, 
valamint beszámolok a térség idegenforgalmi jelentőségéről. Munkámban a régió erősségeit, 
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit is összegyűjtöttem. Emellett ismertetem a szarvasi 
Liget Wellness- és Konferencia Hotel, és a Hunguest Hotel Forrás Superior Szeged szálloda 
szolgáltatásait, és főbb ismérveit, valamint különböző tényezők alapján összehasonlítom e 
szállodákat, majd megfogalmazok néhány fejlesztési javaslatot velük kapcsolatban. 
 
Munkám során átvizsgáltam a releváns hazai szakirodalmakat, és a wellness témájú 
weboldalak cikkeit. Az általam alkalmazott módszer az interneten való adatgyűjtés volt, mely 
által összegyűjtöttem a szükséges információkat, amelyek alapján a két dél-alföldi szállodát 
összehasonlítottam. 
 
A legfontosabb következtetés, amelyre kutatásom során jutottam, hogy egy ilyen attraktív és 
lehetőségekben bővelkedő vidék, mint a Dél-Alföld, sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. 
Számtalan értékkel és megannyi erőforrással rendelkezik, melyek csak arra várnak, hogy 
kihasználjuk őket. 
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Szakirodalmi áttekintésem alapsémája a Múlt- Jelen- Jövő. Elsősorban bemutatom a 
gyógyturizmus fejlődését, valamint a gyógyvíz fajtái is rendszerezésre kerülnek. 
Természetesen a gyógyturizmus nemcsak a gyógyvízre alapozott kezelésekből áll. Meg kell 
említeni a különböző terápiákat, szépészeti beavatkozásokat (plasztikai sebészet, szemészet), 
gyógytornákat, víz alatti tornákat, orvosi műtéteket stb. 
Mint, minden gazdasági szektornak, így a gyógyturizmusnak is vannak célcsoportjai, akiket 
más- és más attrakciókkal lehet elérni. Jelen esetben a legfőbb célcsoport az idősebb 
korosztály, akik a pihenés, gyógyulás, regenerálódás iránt érdeklődnek.  
Az Adatok, módszer fejezetem a személyes kutatásomat mutatja be. Az adatokat hosszas 
keresgélés után a http://www.ksh.hu/, illetve az http://itthon.hu/ internetes oldalakról 
gyűjtöttem össze. Az általam készített táblázat objektumai az évszámok 2004-től 2011-ig, az 
attribútumok pedig a vendégek száma, vendégéjszakák száma, és az átlagos tartózkodási idő, 
illetve ezek lebontva külföldi és belföldi vendégekre egyaránt. 
A módszerem a SWOT- elemzés. Látható, hogy a vizsgált évek közül a közelmúlt a 
legkevésbé előnyös. Ez több okra is visszavezethető: világválság, kevés szabadidő, kevés 
diszkrecionális jövedelem, nem megfelelő kommunikáció a hazai gyógy turisztikai ipar 
részéről. Elemzésem során adatminőségi és - mennyiségi problémákba ütköztem, ugyanis 
néhány elemzési réteg ellentmondásosnak tűnik. Ezért nem minden tervezett/potenciális 
javaslatot, következtetést lehet hitelesnek tekinteni. A gyógyturizmus kiemelkedő támogatásra 
szorul, főként, ami a külföldi turisták invitálását jelenti. A fejezet végén egy PEST- analízist 
is elkészítettem, amely makrokörnyezeti elemzést nyújt, a könnyebb pozícionálás érdekében 
(politikai-, gazdasági-, társadalmi-, és technológiai- környezet vizsgálata). 
Tudományos diákköri pályamunkám célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai gyógyturizmusra, 
annak jelentőségére, a hiányosságokra és az eddig (különösen a Széchenyi- Terv által) 
megvalósított lépésekre. Bár úgy tűnik, manapság felfigyelnek rá, a benne rejlő lehetőségek 
hosszú sora még mindig kiaknázatlan. 
Úgy vélem, hogy hatékony fejlesztésekkel, a támogatások célszerű, megfontolt 
feldolgozásával, az európai piacra történő pozícionálással, valamint a versenyképes munkaerő 
megteremtésével az egészségturizmus, azon belül a gyógyturizmus, Magyarország, és egész 
Európa rentábilis gazdasági/ turisztikai ágazatává válhat. 
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Dolgozatomban elsőként azt mutatom be, hogyan alakult Magyarország turizmusa a 20. 
században, illetve ismertetem a kulturális turizmus jelentőségét. Ezután leírom és elemzem 
választott témám, Keszthely városát és közvetlen környezetét, valamint kulturális értékeit. 
Végezetül a tapasztalaton alapuló vizsgálat eredményeit összegzem, és javaslatokat teszek. 
 
A kutatásomban vizsgálom, hogy Keszthely milyen turisztikai attrakciókra építhet a kulturális 
turizmusban, ezáltal milyen lehetőségei vannak a további fejlődésre. 
Keszthely kultúrája rendkívül gazdag és nagyon régre nyúlik vissza, ezért lehetőségem nyílt a 
kultúra több elemének – épületek, múzeumok, szobrok, fesztiválok – vizsgálatára. 
 
Dolgozatomban helyszíni bejárás során tanulmányozom a turisztikai attrakciókat, 
ismereteimhez mérten bemutatom azokat. 
Keszthely legnagyobb vonzereje a Balaton mellett a Festetics kastély, amelyből a belváros 
felé tartó fő utcán több múzeum is található. Jól lehet ennek köszönhetően akár egy nap alatt 
felfedezhetjük Keszthely látnivalóit, azonban nem felejtkezhetünk el  a környező utcákban 
elhelyezkedő múzeumokról. Ezek bemutatják Keszthely és a Balaton történelmét, információt 
ad a keszthelyi kultúráról. 
 
Keszthely környezetébe tartozó települések és természetvédelmi helyszínek a Balaton 
élővilágát mutatják be: Hévíz, Kis-Balaton, Csillagvár, bivalyrezervátum, Fenékpuszta és 
Kányavári-sziget. 
 
Keszthely közvetlen környéke sok lehetőséget ad a kulturális turizmusban és az üdülő 
turizmusban résztvevőknek. A folyamatos fejlesztésnek, fejlődésnek köszönhetően a város 
már nem csak nyáron, hanem tavasszal és ősszel is élő, lüktető birodalom, mivel gazdag 
programkínálattal, színes kulturális eseményekkel rendelkezik. 
 



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

102

EGÉSZSÉGTURISZTIKAI JELLEG Ű GYERMEKKORI 
MOZGÁSFEJLESZTÉS SZINKRONÚSZÁSSAL 

 
Motion improvement in childhood by synchronized swimming as a health tourism option 

 
Szerző: Lapis Rebeka Anna, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Turizmus - 

vendéglátás, BA IV. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Szabó Lajos DSc., professor emeritus, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 
Intézet 

 
 
 
TDK dolgozatomban egy csodálatos, hazánkban egyre nagyobb népszerűséget és teret hódító 
sportágon, a szinkronúszáson keresztül szeretném felhívni a figyelmet a gyermekkori 
testnevelés fontosságára. 
Témám aktualitása egybevág az újonnan bevezetett kormányrendelettel, mely szerint idén 
szeptembertől mindennapossá vált a testnevelés az általános iskola első, ötödik valamint a 
középiskolák kilencedik osztályában. 
Szeretnék rávilágítani, hogy a hangsúly ne elsősorban és mindenáron az élsportra történő 
nevelésen legyen, hanem a rendszerességen, az életen át tartó mozgás megszerettetésén. 
Témámat a teljesség igényével saját tapasztalataimból merítem, köszönhetően annak, hogy 
idén már negyedik éve lehetek abban a megtisztelő és egyben szerencsés helyzetben, hogy a 
Főnix szinkronúszó Sport Egyesület veresegyházi kihelyezésének vezető edzője vagyok. 
Kicsiknek és nagyoknak, kezdőknek és haladóknak több csoportban, bontott heti, négyszer 
két órás turnusokban. Természetesen, mint minden kezdet esetén, az elején még másképp 
működött a rendszer, ami az évek során érett meg a jelenlegi felállásra. 
Munkám bemutatásával nem csak a mozgásfejlesztés jelentőségére világítok rá, hanem arra is, 
hogy milyen szépségeket és nehézségeket rejt magában a különböző korosztályok sportra 
való nevelése. Hogyan lehet példát mutatni és legfőképp fenntartani azt a folytonos 
érdeklődést, mely arra ösztönzi a gyerekeket, hogy kitartóan, rutinszer űen és minden nap 
sportoljanak. Hogyan tartsanak ki hosszútávon a választott sportág mellett. 
Dolgozatomba beépítettem azt az interjút, amit a Veresegyházi Városi Televízió készített 
velem ez év elején, és amely eddigi tevékenységeim között fontos szerepet tölt be. Továbbá 
szeretnék kitérni arra is, hogyan kell és lehet együtt működni, dolgozni a szülőkkel, hiszen 
elsősorban az ő figyelemfelhívásuk és ösztönzésük a feladat. Nekik kell a 
legtájékozottabbnak lenniük az iskolaidő után rendelkezésre álló foglalkozások tekintetében, 
mivel a kezdő motivációt ők nyújtják gyermekeik számára. 
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Nyíregyháza, mint Magyarország „keleti kapuja” nem csupán a Szabolcs – Szatmár – Bereg 
megyével határos országok kulturális-történelmi szempontból jelentősebb városaival épített ki 
intenzív testvérvárosi kapcsolatot, de távoli nemzetek egy-egy városát is megnyerte az 
ügynek. 
A kapcsolatépítés célja, hogy sikeres gazdasági, oktatási, egészségügyi, kulturális kötelékeket 
hozzon létre a testvérvárosokkal, illetve a meglévőket tovább fejlessze. A város román, ukrán 
„testvérei” mellett többek között izraeli, finn és angol testvérvárosi kapcsolatokkal is 
büszkélkedhet. 
A mai világban húzó ágazattá vált a tercier szektor, ezen belül is a turizmus. Nem csak 
megélhetést, de rengeteg lehetőséget és változatosságot, szellemi gazdagságot nyújt a 
felhasználói számára. 
Nyíregyháza pályázatok, támogatások segítségével nagyban hozzájárult a város 
idegenforgalmának fellendítéséhez az elmúlt években, sőt, ez az ambíció mindig is jellemezte 
az itt élő lakosságot. Testvérvárosaival inspirálóan hatnak egymásra, ennek eredményeképpen 
újabbnál újabb programokat szerveznek annak érdekében, hogy a már meglévő és új 
rendezvényekből hagyományt teremtsenek. 
Dolgozatomban bemutatásra kerülnek Nyíregyháza látványosságai, testvérvárosainak 
történelme, valamint a városok kulturális és egyéb kapcsolata. Esettanulmányként kiemelten 
foglalkozom szülővárosom, Nyíregyháza, és a romániai Szatmárnémeti kontaktusával. 
Kutatásommal, riportommal és kérdőívem elemzésének eredményei segítségével szeretném, 
ha körvonalazódna dolgozatom olvasói számára Nyíregyháza város turisztikai jelentősége, 
kiugrási lehetőségei. Meggyőződésem, hogy a város fejlődésének átütő növekedése a magyar 
idegenforgalomban példaként szolgálhat más magyar városok testvérvárosi tevékenységének 
fejlesztéséhez. 
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A turizmusról elmondható, hogy nagy múltra tekint vissza, világviszonylatban az egyik 
leggyorsabban fejlődő ágazat. Mind társadalmi, mind gazdasági, mind kulturális hatásai 
számottevőek egy ország vizsgálatát tekintve. A magyar turizmusról napjainkban elmondható, 
hogy a gazdasági hozam szempontjából van mit javítani. Ennek számos oka van: elmaradott 
infrastruktúra, alacsony színvonalú szolgáltatások, komplex, összetett turisztikai termékek 
hiánya, túra útvonalak szennyezettsége, kihasználatlan turisztikai erőforrások, alacsony 
színvonalú marketing tevékenység. A turizmuson belül fontos jelentősége van a 19. századra 
tehető szállodaépítés nagy korszakának. Ezzel kapcsolatban alapvető probléma, hogy 
hiányoznak a komplex turisztikai termékek és a szállodák kapacitása sem megfelelő. Éppen 
ezért esett a választásom a Szentesen található Petőfi Szálló beruházásainak vizsgálatára, 
aminek kapcsán megállapítottam, hogy a Szentesi kistérség fejlődése szempontjából 
egyáltalán nem elhanyagolható a szálló újbóli üzemeltetése. 
 
Szentes központi szerepe gazdasági, társadalmi, kulturális és idegenforgalmi szempontból is 
jelentős. A város Csongrád megye harmadik legnépesebb és egyben legnagyobb városa. A 
prioritások alapján a fejlesztési célok közé kell sorolni Szentes a környezeti értékmegőrzést, 
az infrastruktúrafejlesztést, a vállalkozás megteremtésének elősegítését, a mezőgazdasági 
szerkezetmegújítást és a humán erőforrásnak a fejlesztését. Szentes nagy kitörési pontja 
lehetne a Petőfi Szálló felújítása. 
 
Kutatásom alapját a Magyarországon folyó nagyobb turisztikai beruházások jelentőségének 
vizsgálata, illetve a Szentesi kistérség, ezen belül is a Petőfi Szállóhoz köthető 
beruházásoknak a vizsgálata adja. A kutatás során a módszertani részt a SWOT analízis 
alapján készítettem el, a szekunder forrásokat pedig a témával kapcsolatos szakirodalmakban, 
tanulmányokban fellelhető adatok mellett, a Szentesi és a Derekegyházi Önkormányzat 
adatai, anyagai szolgáltatták. 
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A Barokk Kastélynapok 2012-ben 11. alkalommal került megrendezésre a Gödöllői Királyi 
Kastély területén. A rendezvény szervezője Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Kft. Helyszíne a kastély parkja. Egyes programok kapcsolódnak a kastély épületében lévő 
állandó vagy időszaki programokhoz is. Színházi előadásokat a Barokk Színházban tartanak. 
A rendezvény elnevezése- Barokk Kastélynapok- nem utal a rendezvény konkrét típusára, 
amit fesztivál jellegű rendezvényként lehetne talán a legrövidebben meghatározni, annak 
ellenére, hogy tartalmát a kevésbé általános „történelmi tárgyú rendezvény” pontosabban 
fejezi ki. 
A dolgozatban bemutatásra kerül a Barokk Kastélynapok című rendezvénysorozat és a 
rendezvény helyszínéül szolgáló Grassalkovich Kastély is. A Barokk Kastélynapok idén XI. 
alkalommal került megrendezésre. Erre az elmúlt 11 évre vonatkozóan kívántam elemzéseket 
végezni, következtetéseket levonni, illetve javaslatokat tenni, azonban az anyaggyűjtés és 
feldolgozás során nyilvánvalóvá vált, hogy nem gyűlt össze elegendő számszaki adat és 
feldolgozható tényadat. Kutatásom és vizsgálatom tárgya így két kérdőív elkészítése lett. Az 
egyik kérdőív a rendezvény során résztvevő szolgáltatóknak szól, míg a másik a látogatóknak. 
Ez alapján mind a két részről kellő mennyiségű és minőségű adat folyik be. 
A két kérdőívet utólagosan kitöltettem mind a szolgáltatókkal, mind a látogatókkal. A 
látogatókkal történő kérdőívkitöltéshez igénybe vettem egy közösség oldalt, ahol jelen vannak 
a Kastélyt kedvelők. A kérdőíveknek ez volt az első tesztelése, mellyel az a célom, hogy a 
későbbiek folyamán a Kastély is fel tudja használni és saját felmérést tudjon végezni. Az 
általam készített kiértékelés pedig segíthet abban, hogy a jövőre nézve milyen irányba 
érdemes elmozdulni. Ennek azért van jelentősége, mert eddig hiányzott egy megfelelő 
visszacsatolás a rendezvényről, melyre az általam készített kérdőív lehetőséget biztosíthat. 
Továbbá javaslatom, hogy a lehetőségekhez mérten a Kastély vegye igénybe a Szent István 
Egyetem Turizmus – vendéglátás szakos hallgatóit a kérdőíveztetés során. Ez a Kastély 
számára könnyebbség lenne, valamint a hallgatóknak is lehetőséget biztosítana, hogy 
gyakorlatot szerezzenek a látogatókkal való kommunikálás és viselkedés terén. Hosszú távon 
pedig, a kérdőívek kiértékeléséből olyan statisztikák készíthetők, melyek felhasználhatóak a 
különböző pályázati anyagokban is. 
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Az elmúlt években egyre inkább kezd elterjedni a vidéken eltöltött nyaralás, valamint a borral 
kapcsolatos programok felkeresése. Divattá vált a bor ismerete, borkóstolókon való részvétel. 
A nagyvárosokban élők szívesebben töltik a szabadságukat egy nyugodt, a város zajától távol 
lévő csendes helyen. 
Magyarország számos lehetőséget nyújt az ide látogató turisták számára, hogy olyan 
programokon vehessenek részt, amelyek során megismerhetik a magyar kultúrát, 
belekóstolhatnak a magyar mentalitásba, megízlelhetik a világon mindenhol ismert borainkat, 
ételeinket. Kevés olyan hely van az országban, ahol ezek egyszerre, egy helyen jelennek meg. 
A falusi turizmus megjelenítéséhez még sok a tennivaló. 
Dolgozatomban egy olyan létesítményt szeretnék bemutatni, amely az évek során folyamatos 
fejlődést mutatott, rengeteg olyan beruházást hajtottak végre, amely révén mára egy olyan 
komplexumot sikerült kialakítaniuk, amely mind a falusi, mind a bor, mind a wellness 
turizmus iránt érdeklődők számára számos lehetőséget nyújt. 
Az Egri Korona Borház és Borfalu egy családi vállalkozás, amely kiválóan demonstrálja, 
hogyan is virágoztathat fel egy vállalkozást, ha több turizmus ágat összegyúrva komplex 
szolgáltatásokat nyújtanak vendégeik számára. 
A legfontosabb szakirodalmak és fogalmak áttekintése után bemutatom a környék, azaz az 
Egri kistérség és Demjén természeti, kulturális- társadalmi és infrastrukturális adottságait, 
majd az Egri borvidéket, az ott termelt szőlőfajtákat és a belőlük készített legjelentősebb 
borokat. 
Kutatásim során többször ellátogattam a Borházba, és a személyes interjúk folytán gyűjtött 
információk alapján részletesen bemutatom a megalakulásának történetét, folyamatos 
fejlődését, gyártási technológiáit, valamint az eddig elért eredményeiket, sikereiket. Ez után 
kerül sor a Demjénben és környékén működő egyéb vendéglátóhelyek s szállásadók 
vizsgálatára, akik versenytársként léphetnek fel. Ezt követi a kérdőív eredményének 
értékelése s a SWOT analízis, következtetéseim, javaslataim, amelyek a fejlesztésekre 
irányulnak. 
Dolgozatom legfontosabb eredménye, hogy bebizonyítom, hogy egy sikeres vállalkozás 
működéséhez az is elegendő, ha kihasználja a környezet és környék által nyújtott 
adottságokat, erre élő példa az Egri Korona Borház és Borfalu. 
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A tanulmány célja az aggregált kiutazó kereslet és az azt befolyásoló faktorok feltárása és 
elemzése, valamint összefüggések feltérképezése a demográfiai tényezők és a preferált utazási 
típusok, illetve különböző döntési preferenciák között. A téma közgazdaságtani és 
idegenforgalmi kérdések mellett pszichológiai aspektusokat is érint. A következő kérdésekre 
keresem a választ: 
 

• Melyek a legfontosabb tényezők, melyek a kiutazó turisztikai keresletet befolyásolják? 
• Van-e összefüggés a demográfiai jellemzők és a választott desztináció/utazástípus, 

valamint a legfontosabbnak tartott szempontok között (ár, távolság, éghajlat)? 
• Milyen szoros ez az összefüggés? 
• A személyiségtípus és a demográfiai jellemzők ismeretében meg lehet-e jósolni az 

utazási döntést? 
 
Az információgyűjtés a szakirodalmakon és a szekunder kutatás eszköztárán túl egy nem 
reprezentatív kérdőíves felmérés segítségével történt. A kérdőív eredményeinek statisztikai 
módszerrel, Excelben történő elemzése során feltárulnak majd azok az összefüggések, melyek 
megválaszolják a fenti kérdéseket. 
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Tudományos pályamunkám témájának a Boscolo Hotels Hungary Kft. bemutatásával, a 
konferenciaturizmus elemzését választottam, kiemelve, hogy a konferenciákon való részvétel 
pozitív hatásokkal járul hozzá személyiségünk fejlődéséhez. 
 
Munkám során bemutatom a magyar, illetve a budapesti konferenciaturizmus helyzetét a 
rendszerváltástól napjainkig. Statisztikai adatokkal bizonyítom, hogy a 
konferenciaturizmusban növekvő tendencia figyelhető meg az elmúlt 10 évben, elemezve a 
gazdasági világválság hatását is. Bemutatom a Boscolo Hotels Hungary Kft. budapesti 
szállodáját, részletesebben elemezve a konferencia szervezését, melynek jellemzőit elsődleges 
kutatással, és belső adat forrássokkal támasztom alá. 
 
Továbbá célom kideríteni, hogy a konferenciák részvételével, szervezésével olyan pozitív 
hatásokkal gazdagodunk, mely személyiségünk fejlődését elősegíti. E hatások jellemzéséhez, 
egy általam megfogalmazott kifejezést használtam. Tudományos alátámasztásként, 
pszichológiai szakirodalmat tanulmányoztam, mélyinterjút készíttettem és saját 
tapasztalataimat osztottam meg. Végül, megemlítem, hogy a személyiség minősége fontos a 
szolgáltató szektorban.  
 
Kutatásom révén megállapítottam, hogy a konferenciaturizmusra fejlődő tendencia a jellemző, 
Budapest első helyen van a rendezvényszervező desztinációk között Magyarországon. A 
Boscolo Hotels Hungary Kft konferenciaszervezésben kiemelkedő, a konferenciák. 
személyiség fejlesztő hatásokkal, rendelkeznek, és ezek fejlesztésére a gyakorlatban is 
megették már az első lépéseket. 
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A Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatom célja Budapest turisztikai 
termékként való újradefiniálása abból a megközelítésből, mely szerint a fejlesztés 
központjában a környezetbarát városkép kialakítása áll. Vizsgálatom tárgya, hogy mindezen 
innovációk miként hatnak a város nemzetközi szintű integrálódására a környezettudatos 
turisztikai desztinációk kínálatában, illetve hogy az erre való törekvések, mind Budapest 
tekintetében, mind mikro szinten (a turisztikai szolgáltatások kínálatában) milyen módon 
befolyásolják a beutazó turizmust, milyen mértékben motiválja a turistákat, hogy fő 
desztinációjukként Budapestet válasszák. A dolgozatomban megvizsgálom a már meglévő 
„eco-friendly” turisztikai erőforrások marketingjének fejlesztését, illetve a lehetőségek 
kiaknázását annak a tükrében, hogy hogyan bővülhet Budapest kínálata, ami által szélesebb 
turista-igényeket elégíthet ki. 
 
A kutatás során megvizsgálok olyan nemzetközi, illetve hazai példákat, ahol ez a módszer 
már bevált turisztikai fogásnak minősül. Ezeken a „best practice” komparatív vizsgálatokon 
keresztül bemutatom, hogyan valósítható meg az innováció azon formája, amivel turisztikai 
vonzerőt biztosítsunk az adott térségnek. A városi turizmusra alapozva keresem mindazon 
tényezők összességét – figyelembe véve Budapest földrajzi, természeti, kulturális adottságait 
– , mely egy ökoszemléletű turizmus kialakítását teszik lehetővé. A frekventált turisztikai 
csomópontokon túl, a külkerületekre is kiszélesítem vizsgálatom, hogy a fenntarthatóság a 
tágabban értelmezett befogadó közegben is érvényesüljön. 
 
Összegezve, a TDK dolgozatomban arra a kérdésre próbálok meg választ adni, hogy a kínálat 
ilyen irányú fejlesztésével bővíthető-e a kereslet Budapest turizmusát illetően, kialakulhat-e 
egy olyan turisztikai termék, amely felveheti a versenyt más ,,eco-friendly” városokkal 
szemben nemzetközi viszonylatban?  
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Pályamunkámba a Corinthia Hotel Budapestet***** és azon belül is a Royal Spa-t fogom 
bemutatni és az általam elkészített vizsgálatokat prezentálni. A széleskörű szakirodalmi 
áttekintés után rátérek a saját vizsgálati adatok bemutatására. A Royal Spa-ban 
megvizsgálom, hogy hogyan oszlanak meg a költségek a szálló és a fürdő között. Vajon nem 
okoz-e problémát a költségek fedezése, hiszen a spa eredetileg nem a szálloda beruházása 
volt. 
 
Ezenfelül megvizsgálom a fürdő kihasználtságát és szeretnék választ kapni arra a kérdésemre, 
hogy hány vendég érkezik a fürdőbe közvetlenül a szállóból és hányan külsős vendégek akik 
kifejezetten csak a fürdő szolgáltatásai miatt érkeznek. Fontosnak tartom megvizsgálni a 
külföldiek arányát a szállóban, hiszen ebből lehet következtetni a marketing tevékenységre a 
különböző országokban. Ehhez a témához szorosan kapcsolódik a promóció, azaz a Royal 
Spa reklámozása. Felmérem, hogy milyen csatornákon keresztül történik a fürdő és a szálloda 
promotálása és, hogy elegendőek-e ezek a csatornák. 
 
Tudományos Diákköri munkámban bemutatom a Corinthia szálló és a Royal Spa közös 
SWOT analízisét, így ebből meg tudom állapítani, hogy milyen jövőbeni lehetőségei vannak a 
szállónak és a fürdőnek egyaránt, illetve, hogy mik azok a gyengeségek amelyekre oda kell 
figyelnie és milyen erőségekkel rendelkezik és nem árt felmérni a kívülről fenyegető 
veszélyeket sem. Vizsgálataimban kitérek a wellnessben használt szolgáltatásokra, például, 
hogy melyik a leggyakrabban igénybe vett kezelés és miért az, milyen hatásai vannak a testre. 
Megvizsgálom a kevésbé népszerű szolgáltatásokat is és megkeresem a választ, hogy ez miért 
kevésbé keresett a piacon. Ezeknek a szolgáltatásoknak a helyébe be lehetne hozni újakat, 
hogy azok hátha sikeresebbek, így nő az adott szálloda bevétele és a vendégek is látni fogják, 
hogy ez a szálloda nyitott az új módszerekre és alkalmazza is azokat. 
 
A fenti vizsgálatok elkészítése után levonom a következtetéseimet, miszerint a fürdő 
legnagyobb problémája a szállóval való költségek eloszlása, hogy a marketingtevékenysége 
nem megfelelő, mivel csak nagyon kevés helyen promotálják a szállót és a fürdőt is és, hogy 
érdemes lenne kihasználni a manapság oly divatos „egészséges életmód” kifejezés mögött 
rejlő lehetőségeket. 
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A kávé évtizedek, sőt évszázadok óta az egyik legnépszerűbb ital az emberiség körében, 
szívesen isszuk reggel, délben vagy akár este, otthonunkban, munkahelyünkön, de egyre 
többször kávéházakban. Manapság már rengeteg helyen kávézhatunk, a hagyományos 
kávéházaktól elindulva a viszonylag újnak számító amerikai típusú kávézókig, ennek ellenére 
felmerül bennem a kérdés, vajon a tradicionális kávézási szokások megőrizhetők-e illetve, 
hogy a kávéházak a mai világban is rendelkeznek-e akkora kultúrával, mint az 1900-as évek 
elején. A XXI. századbeli kávézókat egyre inkább az a kérdés foglalkoztatja, hogyan tudja a 
fiatalabb generáció folytatni a hagyományok megőrzését, milyen módon integrálhatók a XXI. 
század felgyorsult életformájába, és hogyan lehet a kávézási szokásokat és a kávéházi 
tradíciókat a mai fiatalok igényeire szabni úgy, hogy azok elsősorban értéket és minőséget 
közvetítsenek. A mai kávézóknak, kávéházaknak sikerességük érdekében a fiatalabb 
korosztály igényeire kell elsősorban fókuszálniuk, akik számukra a lendületesség, a design és 
az újfajta érzésvilág a meghatározó, amely a mai, pezsgő világ egyik legfőbb jellemzője. A 
nemrégiben megjelenő amerikai kávézóláncok a fiatalos dinamizmust próbálják meg 
képviselni, ezzel igazodva a század felgyorsult ritmusához, és a folyamatosan megjelenő új 
igényekhez. 
 
Dolgozatom témája a Coffeeshop Company amerikai típusú kávézólánc hazai piacon történő 
bemutatása és a kávézó esetleges kitörési lehetőségeinek, stratégiáinak felvázolása. A téma 
érdekessége, a kávéházi kultúra megreformálása az amerikai típusú kávézóláncok által adta az 
ötletet, hogy a témával mélyebben foglalkozzak. Az új jelenség „újszerűsége” miatt kevés 
irodalmi forrással rendelkezik, így dolgozatomban az egyéni gondolatmenet, logika és 
kutatások, valamint a marketing alapvető összefüggései próbálnak megoldásra vezetni. A 
másik fő gondolat, amely miatt a témát érdekesnek találtam, a vendéglátás, amely olyan 
terület, ahol szakértőnek kell lenni a vendégek kiszolgálásában, megtartásában, és ami talán 
még ennél is fontosabb, visszahívásában. Dolgozatom elején hipotézisem egy kérdésben 
fogalmazódik meg. Arra keresem a választ, hogy az amerikai típusú kávézók közötti kiélezett 
harcban találok-e sikeres stratégiát és tudok-e meghatározni olyan egyedi előnyt a vállalat 
számára, amelynek segítségével a versenytársakhoz képest a cég fölényre tehet szert. 
Dolgozatom konklúziójaként sikeres stratégiákat határoztam meg, amelyhez elengedhetetlen 
volt, hogy a cég jelenlegi helyzetét, célcsoportját, versenytársait helyesen mérjem fel. 
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A MAGYARORSZÁGI GYÓGYTURIZMUSBAN REJL Ő 
LEHETŐSÉGEK „LOMBIKBÉBI TURIZMUS” 

 
Possibilities in the medical tourism in Hungary –  IVF tourism 
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A kutatás célja, hogy bemutassa a magyarországi „lombikbébi turizmus” jelen helyzetét és a 
fejlesztési lehetőségeket. Valamint ismerteti a magyarországi gyógyturizmust az elmélet és a 
statisztika tükrében. 
 
Az elmúlt négy évben az egészség felértékelődése által a magyarországi egészség- és 
gyógyturizmus jelentős növekedést mutat. Több vendég érkezik gyógyulási illetve egészség 
megőrzési céllal, több időt tartózkodnak itt, több szolgáltatást vesznek igénybe. 
Megállapításom szerint az országunknak lehetősége van tovább növelni az ide érkezők számát 
és az általuk igénybe vett szolgáltatások mennyiségét is gyarapítani lehetne. 
 
Országunkba évente körülbelül száz meddő pár érkezik a lombikbébi program keretein belül. 
 
 A budapesti Kaáli Intézet szülész-nőgyógyász orvosával, Dr. Krizsa Ferenccel készített 
mélyinterjúm alapján és lombikbébi programon résztvevő magyar nők strukturált interjújával 
próbáltam megérteni a meddő párok helyzetét. Az ő tapasztalataik felhasználásával próbálom 
bemutatni azokat a pontokat, ahol fejleszteni szükséges. Valamint feltárom a „lombikbébi 
turizmusban” rejlő lehetőségeket. 
 
Megállapításom alapján az e-célból érkezők száma jelentősen növelhető lenne megfelelő 
marketing stratégiával és az ivarsejtek adományozásával kapcsolatos törvény módosítása 
által. Valamint néhány utazási iroda, utazás szervező a gyógyturizmusra és lombikbébi 
turizmusra való specializálódásával szintén növekedetne a gyógyturisztikai és a lombikbébi 
programon résztvevő vendégek száma. 
 
Megállapításom szerint az országunknak lehetősége van tovább növelni az ide érkezők számát 
és az általuk igénybe vett szolgáltatások mennyiségét is gyarapítani lehetne. Ehhez elsősorban 
összefogásra van szükség a turisztikai szolgáltatók, az egészségügy és a turisztikai 
szolgáltatók között, valamint Kormányzati beavatkozással (pl.: infrastruktúra javításával, 
ország image, NTS, stb.) tovább növelhető a kereslet a magyarországi gyógyturizmus iránt. 
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MINŐSÉGI BORTERMELÉS ÉS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI 
LEHETŐSÉGEK ETYEKEN 

 
Production of quality wines and touristic development opportunities in Etyek. 
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A kutatásom alapja Etyek turisztikai fejlesztési lehetőségeire irányult, mivel mint helyi lakos 
úgy vélem, hogy a turizmus ágazata nem épült ki megfelelően a községben. A turizmuson 
belül, a borturizmusra lehet a legnagyobb mértékben alapozni, mivel Etyek a bortermeléséről 
híres. Így dolgozatomban fő kérdésként tűztem ki, hogy mely módszerekkel és 
intézkedésekkel lehetne Etyek és a borvidék borainak ismertségét növelni. 
 
A kérdésemre a megoldást legfőbbképp a faluba látogatóktól vártam, hogy ők külső szemmel, 
hogy látják a borvidéket, és mely javaslatokat ajánlják a probléma orvoslására.  
 
Lehetőségem nyílt a májusban megrendezett Pincefesztiválon személyesen megkérdezni az 
Etyekre érkező turistákat, akiktől egy primer kutatás segítségével gyűjtöttem információkat. 
Kérdőívemet, a helyi borok, borászatok és a faluban rejlő lehetőségek kihangsúlyozásával 
készítettem el. Ebből a vizsgálati módszerből kiderült, hogy Etyek nem használja ki a főváros 
közelségét, hiszen nagyon sok embert lenne képes vonzani egy jól kialakított turisztikai 
kínálattal. A válaszolók többsége javasolta, hogy a borászok legyenek nyitottabbak és a falu 
merjen különféle fesztiválokat szervezni, mert a turisták körében lenne rájuk kereslet. A 
vendégek nagy része szívesen beszélgetne a termelőkkel a borászatról vagy ismerné meg a 
borokat közelebbről. 
 
A kutatásból kapott eredmény alátámasztja, hogy csupán a nagyobb pincészetek ismertebbek 
a látogatók körében, mert a kisebb pincészetek nem lépnek az ügyben, hogy bővítsék és 
kiterjesszék tevékenységüket.  
 
A másik általam alkalmazott kutatási módszer a SWOT-analízis volt, amelyet ezen a területen 
dolgozó szakemberekkel együttműködve végeztem el. Vizsgáltuk Etyek és annak 
borturizmusának belső és külső környezetét, hogy ezek milyen lehetőségeket hordoznak 
magukban. A szakmai vélemények alapján megállapítható, hogy az Etyeki borvidéken 
minőségi szőlőtermelést folytatnak, amely kiváló alapokat biztosít a magas színvonalon folyó 
bortermeléshez. Egy sikeres borturizmus kialakításához, a strukturált csoport munka 
eredményeként (SWOT), egy folyamatos és hatásos marketingtevékenység kiépítése 
körvonalazódott. 
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Kutatásom során annak vizsgálatát tűztem ki célul, hogy megállapítsam, milyen a kapcsolat, 
illetve, hogy van-e kapcsolat egyáltalán a Duna menti turisztika lehetséges szereplői között. 
 
Vizsgálatom javarészt ennek a kapcsolatnak a meglétét, vagy hiányának okait szeretné 
feltárni. A kutatás leginkább primer kutatáson alapult: kérdőíveket küldtem minden települési 
önkormányzatnak a Duna menti kistérségek összes településén, e-mail-en keresztül, majd 
pedig ugyanazon terület egyes, turizmusban érdekelt vállalkozásainak is. Kérdéseimmel a 
válaszadók más térségi szereplőkkel való viszonyát próbáltam megtudni, emellett számos 
olyan észrevétel is érkezett, amelyek nem a konkrét kérdésekre jöttek válaszul, hanem egyéni 
megjegyzésként, tanácsként küldték vissza. Témámat mindenkor relevánsnak tartom, hiszen 
egy ágazat, térség, beruházás sikeressége nagyban függ attól, hogy a megvalósításért felelős 
szervezetek, személyek, intézmények keresik-e a kapcsolatot más, érdekelt szereplőkkel, 
például önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, vagy 
vállalkozásokkal. Az ilyen kötelékeket nem csupán előny keresni, hiszen az együttműködés 
jelentheti az életképességet. E tekintetben külföldi versenytársaknál a hálózatos 
együttműködés már egy magasabb fejlettségi szintet ért el, az ottani szereplők gyakran 
nagyobb összefogási hajlandósággal rendelkeznek.  
 
Tekintetbe véve a globális gazdasági, azon belül is a turizmust érintő változásokat, 
Magyarország kitettségét, a változásokra reagálni kell, méghozzá minél gyorsabban, és ezt 
másokkal együttműködve, közös erőforrásokkal, tudással és érdekérvényesítéssel lehet elérni. 
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The specificities of the nonprofit sector through the example of the Hungarian Red Cross 
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Dolgozatom témájaként a nonprofit szektor vizsgálatát választottam. A témát 

aktuálisát növeli, hogy napjainkban számos olyan felvetés látott napvilágot, hogy a társadalmi 
problémákat részben majd ez a szektor fogja megoldani. A téma jelentőségét jelzi, hogy a 
nonprofit szervezetek által képviselt közhasznú tevékenységek nem egyéni érdekeket, hanem 
csoportok, közösségek érdekeit, vagy akár az egész társadalom érdekét szolgálja. A civil 
társadalom minden nemzetközösség meghatározó szereplője, időtállóak, ugyanakkor mégis 
folyamatos megújulásra szorulnak. 

A téma azért ragadta meg a figyelmemet, mert elgondolkodtatónak tartom, hogy a mai 
üzleties világunkban, hogyan tudja fenntartani magát egy nem profitorientáltan működő 
szervezet. Megvizsgáltam, hogy mennyire időszerűek ezek a szervezetek, van-e szükség ezen 
szervezetek működésére? Vajon ez a szektor összefonódik-e a versenyszférával és az 
államigazgatással, és milyen viszonyban állnak egymással?  

Vizsgálataimat három szegmensre határoltam le: Szükség van-e nonprofit 
szervezetekre? Magyarországon a nonprofit szervezetek működését mennyiben határozza meg 
az állam vagy a forprofit vállalkozások által nyújtott támogatás? Nonprofit szervezetek 
menedzselése mennyiben különbözik a profitorientált szervezetektől? 

A dolgozatom célja bizonyosságot adni a szektor jelentőségéről, és annak bizonyítása, 
hogy a nonprofit szervezetek alapítása, operatív irányítása, hosszú távú fennmaradásának 
biztosítása hasonlóan nagy feladatot és szakértelmet kíván, mint a profitorientált szervezet 
esetében. Ezen kijelentéseket a KSH adatait felhasználva, elismert szakirodalmak 
felhasználásával, a vizsgált szervezet vezető munkatársaival folytatott mélyinterjúkkal, 
statisztikai számításokkal, iparági elemzéssel, a választott szervezet stratégiai elemzésével 
(SWOT analízis) támasztom alá. 

Vizsgálataimat a Magyar Vöröskereszt szervezetén végzem. Azért választottam ezt a 
szervezetet, mert egy időtálló szervezetnek mert jelentős múlttal rendelkezik, és még mindig 
aktívan működik. Kiemelhető a Vöröskereszt tevékenysége abból a szempontból is, hogy 
azon egyedülálló nonprofit szervezetek közé tartozik, amely kontinenseket, határokat is 
átlépve más országokban is jelen van. 

Legfontosabb vizsgálati eredményeim, hogy Magyarországon a nonprofit szervezetek 
kielégíthető működéséhez az állami szervek hozzájárulása nélkülözhetetlen, valamint 
folyamatos pályázásokat igényelnek. Kiderül, hogy nonprofit szervezetekre mind gazdasági, 
mind társadalmi szempontból szükség van. Bizonyításra kerül, hogy egy nonprofit szervezet 
működtetése nagy menedzsmenti gyakorlatot igényel, hiszen korlátozott erőforrásokkal 
társadalmi igényeket kielégíteni, profit szempontból nem jövedelmező főtevékenységgel 
menedzsmenti szerepben igazán nagy kihívás. 
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Dolgozatom témájának a vállalati környezettudatosságot választottam, mert a társadalmi, 
környezeti és gazdasági fenntarthatóság – és ezen belül a vállalatok fenntarthatósága – egyre 
inkább sürgető, s megoldásra váró feladat. Számos kutatás látott napvilágot, melyek 
bizonyítják, hogy egyre növekszik a társadalom környezettudatossága, egyre többen tennének 
lépéseket környezeti értékeink megóvása érdekében a világban, és itthon egyaránt. A civil 
szervezetek és kormányzatok mellett a vállalatok is növekvő számban és ütemben 
foglalkoznak a fenntarthatóság kérdéseivel, és bizonyos területeken már élen is járnak a 
megoldások terén. 
 
Munkámban rövid elméleti áttekintés után a mára jelentős irodalommal rendelkező környezeti 
menedzsment egyfajta gyakorlati megvalósulását mutatom be a Bakosfa Kft. példáján 
keresztül. Számos mű született a fenntartható, környezettudatos vállalatirányítás mellett 
érvelve, ezek felhasználásával vizsgálom meg, hogy az általam választott cég tevékenységére, 
eredményességére és versenyképességére milyen hatással van a környezeti szempontok 
figyelembevételével történő működés. 
 
A dolgozat alanyát képező vállalkozás vezetőjét jól ismerem, tevékenységét és sikerességét 
nagyra becsülöm, s a témaválasztás is hozzájuk köthető. Célom volt megbizonyosodni, hogy a 
töretlen, sőt egyre inkább növekvő sikerességük összefüggésben áll-e a környezettudatos 
magatartásukkal. Továbbá arra is kerestem a választ, hogy az iparágra mennyire jellemző a 
környezettudatos szemléletmód, jelenthet-e a Bakosfa Kft. számára versenyelőnyt effajta 
szemléletük, vezetésbeli módszerük. 
 
Vizsgálatom során a szakirodalmi feldolgozás mellett a témában készült kutatások elemzését, 
mélyinterjúk készítését, széleskörű sajtófigyelést, vállalati dokumentumok begyűjtését és 
elemzését végeztem, valamint a Bakosfa Kft. tevékenysége alapján összeállított mintából egy 
iparági vizsgálatot folytattam le.  
 
Végezetül a szakirodalom feldolgozása, a Bakosfa Kft. tevékenységének mélyreható 
megismerése és az iparági vizsgálat tapasztalatai alapján következtetéseket vontam le, majd 
ajánlásokat fogalmaztam meg a Kft. felé a további lehetőségekről, eszközökről. 
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„Az elmúlt egy-két évtizedben a vállalti szférát a globális verseny átrendezte. Ennek a 
versenynek és napjaink technológiai változásainak következményeként a kis-és 
középvállalkozások szerepe felértékelődött. Szükségessé vált a támogatásuk azért, hogy a 
gazdaság a globális versenybe be tudjon kapcsolódni. A kis-és középvállalkozói szektor 
hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, a foglalkoztatáshoz és a versenyképesség javításához. 
A kis-és középvállalkozás-politikát tehát a kormányok politikájában előtérbe kellett helyezni, 
és a fejlesztésre nagy hangsúlyt kell fektetni.” (Kállay-Imreh) 
 
A pályamunka fő témája a magyarországi kis-és középvállalkozások helyzetével, 
lehetőségeivel a számukra nyújtott és igénybe vehető fejlesztési támogatásokkal foglalkozik, 
ezen belül összpontosítva, hogy milyen célra kaphatnak támogatást, hogyan tudnak ezekhez a 
forrásokhoz hozzájutni és milyen területen tudnak fejleszteni. 
 
A munka fő részében bemutatásra kerül, olyan vizsgálati módszer melynek segítségével 
bemutathatóvá válik, hogy hazánkban a rendszerváltástól napjainkig milyen támogatásokban 
részesültek a kis-és középvállalkozások, ahhoz hogy fejlődni tudjanak, mely hatással mind a 
stratégiai lépésekre és mind a versenyképességre. 
 
A nyújtott fejlesztési támogatások időintervalluma megegyezik a tanulmány folyamán 
bemutatni kívánt építőiparágon belüli fuvarozó vállalkozás életpályájával, ugyanis ezen 
egyéni vállalkozás által igénybe vett, illetve kihasználatlanul maradt támogatások 
ismertetésére kerül sor. Megfigyelhetőek azok az eredmények, melyek a meghozott 
döntésekből születtek, és amelyekből tanulságot és következtetéseket vonhatunk le. 
 
A pályamunka célja tehát, hogy egy kisvállalkozáson keresztül szemléltesse azokat a 
lehetőségeket és akadályokat, amiket meg kell lépni, illetve el kell kerülni, annak érdekében, 
hogy az igényelhető vállalkozásfejlesztési támogatások eredményesek legyenek. 
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A BOBÁLY M ŰVEK 1910 KFT. ÉLETÚTJÁNAK ELEMZÉSE, 
ÉRTÉKELÉSE 

 
Corporate Lifecycle of the Bobály Művek 1910 Ltd. 

 
Szerző: Kovács Ágnes, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és 

menedzsment, BA III. évfolyam 
 
Témavezető:  Törőné dr. Dunay Anna, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 

 
 
A hétköznapok világában számos vállalat születik, marad fenn és szűnik meg. Minden 
szervezet esetében beszélhetünk vállalati életútról, azonban több tényező befolyásolja azt, 
hogy az egyes vállalatok milyen és mekkora életutat járnak végig. Egyik rövidebb, másik 
hosszabb utat él meg, mely lehet zökkenőmentes vagy akár rögös út is. 
 
Számos kutató különféle megközelítésből vizsgálta, hogy az egyes szervezetek mely 
életfázisokon mentek át életpályájuk során. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy a 
szervezetek növekedése és fejlődése során különböző életciklusokba lépnek, ezen ciklusok 
egymásra épülése adja egy vállalat életpályáját. A kérdés azonban jogosan merülhet fel 
bennünk, hogy minden egyes cég ugyanazt az utat járja be? Vagy lehetséges, hogy 
zökkenőmentes legyen ez az út? Vagy a vállalati életút modellek valóban ráhúzhatók a mai 
vállalatokra? Pályamunkám során azt vizsgálom, hogy a hétköznapi életben a szervezetek 
életútját valóban le lehet-e képezni az egyszerű szakirodalmi modellekkel, az elmélet 
mennyire fedi a gyakorlatot. Nincs két egyforma vállalakozás, mely ugyanazt az életutat járja 
be. Ugyanis feltételezem, hogy vannak töréspontok, melyeket valamely ok váltott ki, és így az 
egyes szakaszok össze is mosódhatnak, nem különíthetők el egyértelműen. Vajon melyik az, 
az elméleti modell, amely alkalmazható egy adott vállalat esetében? Előfordulhat, hogy erre 
nincs egyértelmű megoldás, ebben az esetben meg kell határozni, hogy mely elemek azok, 
amik legtöbbször előfordulnak. 
 
Az elméleti kutatások során alkalmazott modellek, elméletek és eredmények bizonyításaképp 
egy ma is sikeresen működő vállalkozás életének bemutatásán, életszakaszainak vizsgálatán 
és analizálásán keresztül mutatom be, hogy az elmélet és a gyakorlat mennyiben fedik 
egymást. A Bobály Művek 1910 Kft nagy múltra visszatekintő családi vállalakozás, mely 
több évtizede van a piacon. A dolgozat egyik legfontosabb eredménye, hogy azok a 
tulajdonságok, amelyek az egy-egy modellt jellemeznek az elméletben nem feltétlenül 
érvényesek a gyakorlatban. 
 
Kulcsszavak: elméleti modellek, vállalati életciklus modellek, fejlődési szakaszok, 
töréspontok, elmélet a gyakorlatban. 
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KISVÁLLALKOZÁSOK ÉLETÚTJA ÉS FINANSZÍROZÁSA 
(POLIGON KFT.) 

 
Life cycles and financing of small-sized enterprises (Poligon Kft.) 

 
Szerző: Pápai Zsófia, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és 

menedzsment, BA IV. évfolyam 
 
Témavezető Törőné dr. Dunay Anna, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet 
 
 
 
A pályamunka témája a kisvállalkozások életútjának és finanszírozásának vizsgálata. Ennek 
során a különböző modellek – mint Timmons, Adizes és Greiner-féle – bemutatatásával, 
összehasonlításával a választott építőipari vállalkozás életútjának elemzésére is sor kerül. A 
jelenlegi életszakasz problémáinak vizsgálata, az esetleges megoldások feltárása a cél.  
 
A dolgozat a további részében a finanszírozási típusokkal foglalkozik, melyben szemlélteti, 
hogy egy kisvállalkozás számára milyen lehetőségek állnak fent, s ezek közül melyeket és 
miért használta fel a választott szervezet. 
 
Az vállalkozás vizsgálata során a dolgozat érzékelteti az építőipar specifikus problémáit, mint 
a késedelmes fizetések, a lánctartozás, s bemutatja ez hogyan hatott a választott szervezetre, 
hogyan nehezíti meg a kisvállalkozások létét. Mindezek mellett a dolgozat figyelmet fordít a 
2008-as gazdasági válság építőipari hatásaira, hiszen az iparágak közül a leglehetetlenebb 
helyzetbe került, s minek köszönhető, hogy a Poligon Kft. életben tudott maradni. 
 
A pályamunka célja, hogy a különböző életciklusok feltárásával megmutassa, hogy egy 
vállalkozásnak milyen fontos, hogy figyelemmel kísérje, szervezete éppen melyik szakaszban 
jár. A finanszírozási lehetőségekről való megfelelő tájékozottság elengedhetetlen ahhoz, hogy 
egy vállalkozás hosszú távon jól döntsön. Végezetül a pályamunka javaslatokat tesz az 
építőipar sajátságos problémáinak lehetséges megoldásaira. 
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SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSI LÁNCÁNAK SAJÁTOSSÁGAI  
LEAN SZEMLÉLET SZERINTI HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT EGY 

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGNÉL 
 

Characteristics of Supply Chain Services – LEAN thinking as an efficiency test in a 
transportation company 

 
Szerző: Szilágyi Heléna, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodási és 

menedzsment, BA III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Marketing Intézet 
 
 
 
A dolgozatom fő címe előrevetíti a dolgozatom fő irányvonalát, a szállítmányozási 
szolgáltatásvizsgálatát, és az alcímben pedig azt jelöltem ki, hogy ehhez a vizsgálathoz 
milyen eszközrendszert szeretnék használni, a LEAN szemlélet alapjait. 
 
A téma azért érdekes számomra, mert a munkámat a dolgozatban vizsgált nemzetközi 
szállítmányozással foglalkozó cég olasz import osztályán végzem, így adódik a lehetőség 
arra, hogy ezt a folyamatot aktívan, és kritikus szemmel vizsgálhassam. Hasznosnak tartom 
egy folyamatelemzés lehetőségét, amely által kiszűrhetők lennének azok a veszteségek, 
amelyek most jelen vannak a folyamatban, akár tárgyiasult, akár idő formájában. 
 
A dolgozatom célja az, hogy megvizsgáljam a fő tevékenységeket, a nemzetközi 
fuvarszervezésen, majd ezt a fókuszt kiterjesztve az egész szolgáltatási ellátási láncot tekintve 
elemezni. Javaslatokat szeretnék kidolgozni annak érdekében, hogy hogyan lehetne 
megszüntetni, elhárítani, esetlegesen elkerülni őket. 
 
Tematikai vázlat 
1.A téma bevezetése 
2. A szolgáltatások ellátási láncának elméleti háttere 
2.1. Ellátási lánc 
2.2. Szolgáltatás ellátási lánc 
2.3.LEAN szemlélet (alapelvek, leanoffice) 
3. A vizsgált vállalat általános bemutatása 
3.1. A vizsgált szolgáltatásra vetített ellátási lánc folyamat 
3.2. A folyamatok elemzés 
4. Eredmények, következtetések, javaslatok. 
5. Összefoglalás 
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MIT TESZNEK A GÖDÖLL ŐIEK A KÖRNYEZETI 
FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN? 

 
What can do people in Gödöllő to maintain their environment? 

 
Szerzők: Szabó Nikolett, 11/a. osztály, Madách Imre Szakközépiskola. Szakiskola és 

Kollégium, Gödöllő 
Molnár Renáta, 11/a. osztály, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Gödöllő 
Molnár Melinda, 12/b. osztály, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Gödöllő 

 
Felkészítő tanárok: 
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Faberné Kollár Anikó, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Gödöllő 

 
 
 
Az 1980-as évek elején jelent meg a „fenntarthatóság” és a „fenntartható fejlődés” fogalma a 
nemzetközi szakirodalomban, melynek fontos részét képezi a környezeti fenntarthatóság is. 
Gödöllő egy dinamikusan fejlődő város Budapest közelében, melynek vezetése, civil 
szervezetei, iskolái és lakói sokat tesznek a környezetük védelmének érdekében. Azért 
választottuk ezt a témát, mert itt élünk, itt járunk iskolába és fontos számunkra ez a város, 
mert hosszabb távon is itt képzeljük el a jövőnket. 
 
A dolgozat elkészítése kapcsán a következő célokat tűztük ki magunk elé: 
- Megismerjük, hogy mit tesz a város vezetése a környezet fejlődése és védelme érdekében. 
- Feltérképezzük Gödöllő civil szervezeteit, melyek sokat tesznek környezetük védelméért. 
Bepillantást szeretnénk nyerni ezek működésébe is. 
- Megvizsgáljuk, hogy az oktatási intézmények munkájuk során hogyan formálják a 
gyerekeket és rajtuk keresztül a felnőtteket egyre környezettudatosabbá. 
- Összegyűjtjük, hogy mit tesznek az emberek – és mit tehetünk mi - saját 
lakókörnyezetükben a környezeti fenntarthatóságért. 
 
Úgy gondoljuk, hogy Gödöllő egyre inkább szebb, tisztább, „élhető” várossá válik. Ez annak 
az eredménye, hogy az Önkormányzat a civil szervezetekkel, és az iskolákkal karöltve 
tevékenykedik annak érdekében, hogy az Európai Uniós környezetvédelmi előírásoknak egyre 
inkább eleget tegyen. Ez egy hosszú távú munka, melynek még az elején van a város, sok a 
tennivaló, de már jól látszanak az eddig megtett munka eredményei. Fontos, hogy ebben a 
munkában mi diákok is megtaláljuk a feladatainkat. „Mi magunk legyünk a változás, amelyet 
látni szeretnénk a világban.” (Mahatma Gandhi) Ha szakítunk eddigi szokásainkkal, 
spórolunk a vízzel, energiával, tudatos módon vásárolunk, autó helyett a tömegközlekedést 
választjuk, és szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékokat, mi is sokat tehetünk 
városunk, Gödöllő környezetének fenntarthatóságáért. 
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ÚJ PARADIGMA: KEVESEBBET ÉPÍTÜNK, INKÁBB A 
RUGALMASSÁGRA ÉS A BIZTONSÁGRA ÖSSZPONTOSÍTUNK 

 
New paradigm: We build up less in order to focus on resilience and safety 

 
Szerzők: Rádai Márk , 12/a. osztály, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
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Az elmúlt 20-25 év szüntelen belső háborúi tovább mélyítették a társadalmi nyomorúságot és 
fokozták a közerkölcsök romlását. Történelmileg kimutatható, hogy a diák társaságok 
fegyelmező ereje nélkül lehetetlen az ország számára nélkülözhetetlen szakembereket 
felnevelni az iskolákban. A Madách iskolának szüksége van olyan paradigmára, amivel 
elválassza magát a külvilágtól. 
 
Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár mondotta e hónapban, 
hogy az elmúlt 20-25 évben romboló ideológiák, gondolatok is sújtották a családokat mind a 
politikában, mint az oktatásban, mind a médiában, és elképzelhetőnek tartotta, hogy ezek 
következményei csak évtizedek múlva éreztetik hatásukat a társadalomban. 
Magyar Hírlap: Áder János: az ország olyan, mint a család, 
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/ader-janos-az-orszag-olyan-mint-a-csalad, 
(Letöltés:2012.10.25.) 
Az iskolát egy olyan miliőbe kell kormányozni, amiben védelmezni tudja diákjait, betöltheti a 
nemesítő iskola és szabadító iskola szerepét. 
Célunk annak a projektnek és kutatásnak a bemutatása, ami új paradigma megjelenést teszi 
lehetővé a Madách iskolában, és ami biztosítja a potenciális megtakarítással (az alacsonyabb 
költségek és a tartósabb kapcsolatok) az oktatás fenntarthatóságát.  
Hogyan tudnánk az összezsugorodott biztonságunkból kitörni? 
Az egyik lehetőség, hogy kevesebbet fogyasztunk. Kevesebbet építünk, inkább a 
rugalmasságra és a biztonságra összpontosítunk. Az előbbi figyelmeztetések elég nagyok, 
hogy vágyaink ne nőjenek, hanem csökkenjenek egy kicsit, annak érdekében, hogy jobban és 
biztonságosabban uralkodjunk. Mit jelent ez? Helyi programok, több ember a rugalmassá és 
biztonságossá formált szakképzésbe, mint álmokat kergetni. 
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JÓ TETT HELYÉBE JÓT VÁRJ: A KISKÖZÖSSÉGI TULAJDON 
SZEREPE A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉSBEN 

 
The role of small communities in sustainable development 

 
Szerzők:  Sleisz Kristóf, 13/b osztály, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 
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A közlegelők példája jól mutatja azt az alapelvet miszerint a korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló erőforrásokat ésszerű megállapodás alapján fenntartható módon lehet 
használni. Ahogy azonban a megállapodást a tagok bármelyike önző, vagy profitérdekelt 
megfontolásokból felrúgja, az egész rendszer a dominóelv alapján összedől. Az egész 
példázat egy kiterjesztett fogolydilemmaként is értelmezhető, melyben az egyes résztvevők 
sikerességük érdekében törvényszerűen elárulják egymást. A Húsvét-szigetek története 
konkrét történelmi példával szolgál arra, hogyan tudja az ilyen együtt- nem-működés a 
természeti környezet tönkretételével együtt az egész közösséget romba dönteni.  
 
A megoldást jelentő stratégiák modellezéséhez érdemes a populációk együttélésének biológiai 
törvényszerűségeit tanulmányozni. A túlszaporodó patkánypopulációban a létért való 
küzdelemben, az egyedek önző magatartása a meghatározó. Amint a populáció mérete 
meghaladja környezetének eltartó képességét, jól ismert módon olyan folyamatok indulnak el, 
ami a populáció teljes összeomlásához vezet. A denevérek közötti hatékony munkamegosztás 
csak olyan populációméret esetében működik, ahol az egyedek még nyomon tudják követni, 
hogy ki az aki a „megállapodást” felrúgja, és önző viselkedési formát mutatva nem megy el 
vadászni ,vagy nem osztja meg zsákmányát. Ezeket az egyedeket a populáció kiközösíti. 
Mindez nem működik akkor, ha a populáció egy bizonyos létszámot meghalad, ahol az 
egyedek már nem képesek egymás viselkedését figyelemmel kísérni. Az ilyen populációban 
önzés sikeres és egyre népszerűbb stratégiává válik.   
 
Ne feledjük el azonban: ezen ökológiai példák által leírt jelenségek elsősorban saját 
okulásunkra, saját magunk jellemzésére készültek. Saját magunkat kell patkányok, denevérek, 
helyébe képzelnünk, hogy kijavíthassuk azon hibáinkat, amelyek egy élhetőbb világ 
megteremtésében akadályoznak.  



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

129

A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Tudományos Diákköri tevékenységét támogatja 

 
• AIESEC Gödöllő 
• Állami Számvevőszék 
• Agrár Management Alapítvány 
• Ameropa Training & Consulting Kkt. 
• Cercop Kft. 
• Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
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• Innokend Kft. 
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• SZIE GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet  
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• SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 
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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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Korrózió stabilitás értékelése az autóiparban 
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 Ing. Paulíček Tomáš, TF SPU Nitra 
Témavezetők: Dr. h.c prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.  
 doc. Dr. Ing. Juraj Maga 
 doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.  
 
 

In the modern times there are increasing demands on the quality and reliability of the 
components in the automotive industry. These components are exposed to various stresses 
during their functionality and life-time. Devaluation, damage and the loss of the function of 
the components cause the damage of the surface, corrosion and wear.  

The aim of the surface treatment is to obtain the desired properties and to protect the 
surfaces of the components from the long-term side effects. 

Salt spray tests are generally particularly recommended for corrosion resistance tests 
for rapid detection of cracks, porosity and damage of organic coatings and inorganic coatings. 
Moreover, quality control may make a comparison between samples with the same coating. 

However, Salt mist tests are suitable only for comparative testing of coatings which 
have sufficiently similar chemical composition. 

Salt spray tests are mainly used to determine the integrity of the breach, such as 
porosity and other defects metallic coatings, organic coatings, coatings formed anodic 
oxidation and conversion coatings. 

By the research we used 10 pieces from the same elements, which are used as 
stabilizers in the axletree of cars. Each one of these elements had a different value of 
roughness, which we achieved with parameter changes by the turning work. After the 
suspension galvanizing on the bath line we measured the coating thicknesses of these 
elements on the original and the treated surfaces. Before the galvanizing process, we also 
measured the roughness of the treated surfaces. Thickness measurement was performed 
manually with the device Mikrotest G6. 

The corrosion test and the Salt spray test provides the standard of ISO 9227: 2006, and 
the Methods of corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic 
substrates provides the standard ISO 10289:1999.  

During the test we put the tested components in the salt spray corrosion chamber, 
which was made from the manufacturer Liebnisch Labortechnik tip SKB TR-1000 A. The test 
period lasted 456 hours in the test solution of NaCl. The proportion of the water and the 
solution NaCl must be 5.5 kg on 100 Liter water.  

The controls of the components are made in time within 240, 360 and 456 hours. 
During the controls, we did not found the incidence of white corrosion, or the occurrence of 
red corrosion on the controlled areas. The change according to the appearance was very weak, 
and at 456 hours it was weak. The degree of protection reflects the ability of the coating to 
protect the underlying metal against corrosion. Since level 10 is the highest, controlling the 
degree of protection at 456 hours is nr. 7.  

In this research we controlled the surface treatment Zn on suspension galvanizing bath 
line and also controlled the resistance these parts against corrosion. Corrosion is one of the 
defects, why we must change elements on cars. In this case it is important to identify, which 
parameters are influencing the corrosion. After this research we can conclude, that the 
roughness obtained by the turning process has no influence neither on the surface treatment, 
nor on the resistance against corrosion. 
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TÉRD PROTÉZISEK MIN ŐSÍTÉSI MÓDSZERE 

Qualification method of knee prostheses 

Szerző: Balassa Gábor Péter, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnök MSc, II. évfolyam 
 
Témavezetők: Dr. M. Csizmadia Béla, professor emeritus, Gépészmérnöki Kar, 
 Mechanikai és Géptani Intézet, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék 

 Katona Gábor, egyetemi adjunktus, Gépészmérnöki Kar, 
 Mechanikai és Géptani Intézet, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék 
 
 
 

 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. 

 Korábbi tudományos dolgozatomban a megtervezett és legyártott vizsgálóberendezést 
mutattam be. A szerkezet egyszerű mechanizmusokból épült fel. Az elkészített készülék célja 
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 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 kísérleti vizsgálóberendezéssel végzett mérések és az első készülék tapasztalatai 
alapján egy új készüléket terveztem. A protézis behajlítását továbbra is léptetőmotoros 
meghajtással oldottam meg. Az új készülékhez kifejlesztettem egy hitelesítő eszközt, amely 
lehetőséget nyújt a mérési folyamat megkezdése előtt a készülék hitelesítése, nulla pozícióba 
állítására. 

 A valós anatómiai viszonyok létrehozásához kidolgoztam a hagyományos, 
úgynevezett nem keresztszalag pótló protézisek szalagpótlását és az ehhez szükséges mérési 
eljárást. A protézisek eltérő geometriai méreteihez igazodóan méret és típus szerint kialakítva 
univerzális befogó szerkezetet készítettem, amely alkalmas a protézisek készülékbe való 
rögzítésére. 

 Korábban kísérleti protéziseken végeztem méréseket, majd valódi, emberi lábakból 
kivett protéziseket vizsgáltam, amilyenek napjainkban is beépítésre kerülnek. Mérésekkel 
igazoltam a berendezés protézis minősítésére való alkalmasságát és a különböző 
protézisekhez tartozóan minősítési számot definiáltam. 
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Az állattartó telepek, istállók padozatának kialakításakor sok fontos szempontot kell 

figyelembe venni. Ilyenek például a tartósság, a kopásállóság, a tisztíthatóság, 
csúszásmentesség, hogy résmentes, összefüggő felületet alkosson, hogy anyaga ne legyen 
mérgező, meggátolja a rágcsálók behatolását, jó hőszigetelő képességgel rendelkezzen, hogy 
ne okozhasson sérülést a rajta fekvő állatnak. 

 
A sportcipők talpának gyártásakor régóta figyelembe veszik, hogy az nyelje el, illetve 

csillapítsa a talp és a talaj ütközésekor létrejövő dinamikus erőhatásoknak az ízületekre 
gyakorolt hatását. Ezt általában különleges műanyagok felhasználásával oldják meg. Az 
állatok által is használt létesítményekben azonban, azok kényelme érdekében ezt a funkciót a 
padozatnak kell biztosítania. Lényeges tehát az is, hogy a mesterségesen kialakított 
burkolaton történő állás, járás minél kisebb dinamikus igénybevételt okozzon az állatok 
számára vagy, hogy hasonlítson a természetes talajokon történő járásra. 

 
Célom egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amellyel egyszerűen, gyorsan, 

helyszíni mérések elvégzésével megállapítható a padozatként gyakran alkalmazott 
anyagfajták néhány jellemző energetikai és dinamikai tulajdonsága, amelyek segítségével 
összehasonlíthatóak a különböző anyagminőségek és a padozatok minősítésére is lehetőséget 
ad. Célom továbbá egy, a mérési eljáráshoz illeszkedő automatizált, adatfeldolgozó 
rendszerrel is rendelkező mérőberendezés tervezése és megvalósítása is. 

 
A dolgozat szakirodalmi áttekintési része tartalmazza a kapcsolódó mechanikai 

területek bemutatását, továbbá részletez néhány szükséges méréstechnikai és anyagvizsgálati 
kérdést. Ezt követően a gyorsulásérzékelővel ellátott mérőtesttel végzett laboratóriumi 
ütközési vizsgálatok folyamatát, azok számítógéppel segített kiértékelési módszerét és 
eredményeit mutatom be. Végül, a kísérleti mérések értékeléséből meghatározott feltételek 
(méréshatár, pontosság, befolyásoló tényezők, számítandó jellemzők, stb.) alapján, a 
mérőberendezés tervezési folyamata kerül bemutatásra. 
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HAGYOMÁNYOS SZERSZÁMGÉPEK UTÓLAGOS 
AUTOMATIZÁLÁSA LÉPTET ŐMOTOROKKAL 

 
Szerző: Erdélyi Viktor  

Gépészmérnöki Kar Gépipari és Technológiai Intézet, Mechatronika 
Tanszék, BSc IV. évfolyam, 
 

Konzulensek:   Dr. Jánosi László, egyetemi tanár, tanszékvezető 
Dr. Soumelidis Alexandros, MTA SZTAKI, tud. főmunkatárs 

 
 
 
Célkitűzés: 
Moduláris felépítésű léptetőmotoros vezérlés kialakítására 3 irányú mozgások 
megvalósítására, amely alkalmas régebbi típusú szerszámgépek utólagos automatizálására. 
 
Koncepció: 

A fő koncepció ennél a projektnél, egy olyan termék elkészítése, mely moduláris 
rendszere miatt magas szinten testreszabható. Emellett nem elhanyagolható tulajdonsága az 
alkalmazott technológiából származóan, hogy jóval olcsóbb, mint a visszacsatolt szervo 
rendszerek. 

Ezzel a megoldással a kis- és középvállalatok elavult manuális szerszámgépeit lehetne 
gyorsan, költséghatékonyan automatizálni, úgy, hogy ezzel egyidejűleg ki lehetne zárni a 
gyártási folyamatból az embert, mint hibatényezőt. Emellett nőne az elért pontosság, és a 
sorozatban gyártott alkatrészek szórása is jelentősen kissebbé válna, valamint nőne a 
termelékenység. 

A készülék alapvetően a manuális szerszámgépek saját szánmozgató szerkezeteit 
használja, a vezérlést egy számítógép monitorán lehet figyelemmel követni, illetve az elért 
pozíciókat egy opcionális LCD-n lehet megtekinteni. 

A készülék magasan kompatibilis a számítástechnikához, így számos csatolófelület áll 
rendelkezésre, pl. LPT, RS232, USB, GPIO. Ez is elősegíti a készülék költséghatékonyságát, 
hisz, így nem szükséges drágán célgépet vásárolni, elég egy olcsó, vagy meglévő 
számítógépen a megfelelő célszoftvert futtatni, és a szerkezet kompatibilitásának 
köszönhetően külön csatolófelület sem szükséges. 

A készülék prototípusát egy használt szkenner mozgatómechanizmusához kötöttem, 
így demonstrálva annak működését. Mivel anyagi nehézségek miatt a szánt csak egy 
példányban tudom bemutatni, míg a vezérlés 3 (maximum 4) szán egyidejű mozgatását teszi 
lehetővé, így ennek demonstrációját csak nehézkesen, a teljesítmény kör másik 
vezérlőmodulra kötésével tudom elvégezni. 
 
Elért eredmények: 
 Sikerült olyan léptetőmotoros vezérlést megalkotni, mely egy számítógéppel 8 biten 
kommunikálva 4 motor vezérlését képes egyidejűleg megoldani, megfelelő potossággal és 
sebességgel aktuátortól függően. A motor tartóárama passzív szakaszban biztonságosan le van 
korlátozva. Az elért pozíció figyelemmel követhető egy egyszerű LCD-kijelzőn, és a 
motorvezérlés figyelmeztetései is itt olvashatóak. 



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

138

RESEARCH STUDY REGARDING THE METAL SURFACE QUALITY 
WHEN MACHINING THE 7175 ALLUMINIUM ALLOY 
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 This research study approaches several issues related to machined surfaces quality in 
various lubrication conditions: wet machining, machining with minimum quantity  
lubricantion, dry machining. 
 In the machining process, the problem of cutting fluids is, environmentally, a 
fundamental one. The ideal solution would be the total elimination of these fluids and the use 
of dry machining, but the applicability is limited because the latter generates a large quantity 
of heat, the durability of the cutting tools is reduced and metallic microparticles may occur in 
the environment due to the cutting process. 
 A way to solve the problem of cutting fluids is the use of a small amount of cutting 
fluid (from 50 ml/h up to 2l/h) applied either as drops or by mixing it with a gas, led 
externally to the cutting area as a jet through one or more nozzles, or internally through tool 
built-in channels. This type of lubrication is named minimum quantity lubrication (MQL) 
machining.  
 This study aims to establish the results of  MQL machining compared with dry 
machining and the wet machining through a practical experiment. The machined blank is 
aluminum alloy (7175), machined by conventional face milling and climb face milling. The 
cutting tool used is a high speed steel shell end mill designed for machining aluminum (HSS-
E 17441101 Hommel Hercules Werkzeughandel), the machine tool used being a universal 
milling machine (FU36). We have chosen to keep the cutting speed, width of cut and the 
depth of cut constant and to modify the feed value, by carrying out milling with 6 feed rate 
values for each lubrication mode. The cutting fluid in wet machining has been apllied by 
dropping. For machining with minimum quantity lubrication, a device that provides a constant 
liquid flow and a homogeneous cutting fluid-air mixture has been designed and constructed. 
 The results of this experiment have been interpreted in terms of feed rate influence on 
surface roughness and also in terms of influence of the cutting lubrication mode. As a result 
of this experiment, the following conclusions can be drawn: 
 a) the best surface roughness has been recorded when machining with minimum 
quantity lubrication, followed by dry cutting and wet cutting; 
 b) by using the convetional face milling, there have been recorded better results  than 
those reached using climb face milling;  
 c) by comparing dry machining with wet machining, it has been noticed that dry 
machining is suitable when milling with low feed values, and wet cutting when high feed 
values are used; 
 d) chips forms differ, depending on the milling lubrication conditions; 
 e) the roughness values decrease proportionally with the feed. 
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Vehicles hydraulic and pneumatic theft protection 
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Napjainkban egyre több gépjármű tulajdonosnak, illetve gépjárművet 
birtokló/üzemeltető cégnek jelent egy komoly megoldandó problémát a járműveik 
lopásvédelme. A legelterjedtebb gépjármű gyártói, illetve utólagosan is szerelt védelmek, 
elektronikus, a motor indítását gátló berendezések. Az előbb említett védelmet, szokták az 
utólagos beszerelő piacon dolgozók kiegészíteni különböző mechanikus illetve jelző/riasztó 
eszközökkel. A gps jeladás és gsm hálózaton történő értesítés küldése a tulajnak, filléres 
megoldásokkal zavarható. Sok váltózár esetében a gépjármű, a tengelykapcsoló pedál 
benyomása után vontatható, a kormányzár eltörése az utastérből hozzáférés okán rutin 
művelet a tolvajoknak. Egy híres magyar lopásgátlással foglalkozó vállalkozás szlogenje 
szerint „Önerőből lophatatlanná teszik a gépjárművet”, működési elve szerint a motorteret, 
tolvaj számára hozzáférhetetlenné teszik, ahol a motor indítását megakadályozó elektronikai 
egységüket helyezik el. Ilyen értelemben a gépjármű valóban nem tud saját motorját 
helyváltoztatásra használva távozni, ellenben vontatható, trélerre a gördülő kerekein 
felhúzható. 

 
TDK dolgozatommal a célom a gépjárművek lophatóságát jelentősen megnehezíteni, 

oly módon, hogy valóban mozdíthatatlan legyen a jármű saját kerekein gurulva. Erre a célra a 
különböző járművekben létező hidraulikus és pneumatikus fékrendszerek egyes elemeit 
használnám fel, bizonyos szükségszerű kiegészítésekkel valamint alrendszerek kiépítésével. 

 
Mivel az emberélet a legfontosabb védendő dolog a földön, így a rendszer 

kialakításánál külön kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a fékrendszer továbbra is 
megfelelően és kifogástalanul tudjon működni, a módosítások mellett is. 

 
Fontosnak érzem összefoglalómban megemlíteni azt is, hogy kiemelten kezelem, a 

szállításra használt haszongépjárművek védelmét, hiszen itt maga a gépjármű is jelentős 
értéket képvisel és az ezen gépjárművek által szállított szállítmány értéke is igen jelentős 
szokott lenni. Az ilyen nagyméretű járművek eltulajdonítása legvalószínűbben saját „lábon” 
történhet, hiszen bizonyos rakományok (pl. benzin, gázolaj) átpakolása(átjuttatása) sem 
megoldható egyszerűen. 



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

140

KÉPFELDOLGOZÓ ELVEN M ŰKÖDŐ MÉRŐESZKÖZ 
FEJLESZTÉSE 

Development of a measuring device based on image processing 
 
Szerző: Horváth Roland 
 Gépipari és Technológiai Intézet, Mechatronika Tanszék 
 Gépészmérnöki Kar, MSc II. évfolyam, roland.horvath00@gmail.com 
 
Konzulens:  Dr. Jánosi László, egyetemi tanár, tanszékvezető 
 
 
 
 Ipari tömeggyártásban általános probléma a minőség-ellenőrzés, pontosabban a 
tömegesen gyártott alkatrészek ellenőrzése. A probléma abból fakad, hogy hagyományos 
módszerrel lehetetlen feladat az össze termék – adott esetben geometriai méretének – 
ellenőrzése. 
 A gyártónak elméleti célja, hogy selejt nélkül gyártson, ez persze nem megvalósítható 
cél. Ennek fényében arra kell ügyelni, hogy amennyiben selejt termék keletkezik, az ne 
kerüljön ki a megrendelőhöz, mert az a gyártó jó megítélését, piaci versenyképességét 
rontaná. 
Ezért automatizált gyártásban mindennapos problémát okoz – lehetőség szerint az összes – 
selejt termék kiszűrése, tehát hagyományos statisztikai módszer nem elegendő a minőség 
100%-os biztosítására. Megoldást nagy sebességű, automatizált ellenőrző rendszer kiépítése 
jelent. 
 A dolgozat első része bemutatja a jelenlegi mérési eljárásokat, és értékelést mutat be 
az automatizált gyártáshoz való illeszthetőség szempontjából. Az áttekintés során szerzett 
ismeretek felhasználásával kidolgozásra került egy egyszerűsített nagy sebességű eljárás, 
mely segítségével meghatározható bonyolult geometriájú gyártmányok geometriai méretei. 
A munka elkészítse során a vizsgált alkatrészek – melyek mérésére kialakításra került a 
rendszer – egy autóipari beszállító valós terméke, bonyolult vonalvezetésű rugó. 
 A méretek meghatározásához kidolgozott eljárás képfeldolgozó elven alapul. A 
képfeldolgozás alkalmazásához szükséges ismeretanyag, illetve a kamera és a megvilágítás 
kiválasztásának lépéseit részletesen bemutatja a dolgozat, csakúgy, mint az 
alkalmazhatóságának határait. A kép feldolgozása és a méretek meghatározására alkalmas 
algoritmus elkészítése National Instruments szoftver alkalmazásával történt. 
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SZERKEZETI ANYAGOK RUGALMASSÁGI MODULUSÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZ Ő MÓDSZEREKKEL 

Various methods for defining the tensile modulus of certain structural materials.  
 

 
Szerző: Karda Tamás, Gépészmérnöki kar 
 
Témavezető:  Dr. Szakál Zoltán: egyetemi adjunktus, 

 Dr . Andó Mátyás: egyetemi tanársegéd,  
Gépipari Technológiai Intézet 

  
 

 
Gépészeti területen az utóbbi évtizedek egyik kiemelten fejlődő területe az 

alapanyagipar volt. Ennek köszönhetően a 60-70-es évektől anyagforradalomról beszélnek, 
melynek nem csupán a fémeket, hanem a műanyagokat, a kompozitokat és a kerámiákat is 
értik. A gépészmérnöki gyakorlatban egyre nagyobb problémát jelent az új anyagok 
megismerése és a felhasználási kritériumaik ismerete. Utóbbi problémához ad nagy segítséget 
az anyagvizsgálat. 

Az anyagvizsgálati rendszerek régóta szabványosak, azonban általánosan elmondható 
róluk, hogy főként a fémekre, azon belül is az acélokra lettek kidolgozva. A műanyagipar 
hihetlen fejlődése miatt megjelentek már a műanyagipari szabványos is, de ezek továbbra is a 
fémeken alapulnak. Alapvető problémát az okozza, hogy az acéltól eltérő anyagok, mint 
például a műanyagok, vagy a könnyűfémek viselkedésükben jelentősen eltérnek a 
hagyományos acél alapanyagokhoz képes. Ezeknek az anyagoknak jelentősen nagyobb lehet a 
kúszása, a deformáció, illetve többségükre a Hook-törvény közelítése sem megfelelő. A 
műanyagok esetében például a plasztikus és a késleltetett deformáció lényegesen más 
tulajdonsággal ruházza fel az alapanyagokat, így a szakítóvizsgálat során kapott 
alaptulajdonságok is máshogyan értelmezhetők, mint az acélok esetében. Bár a műanyagipari 
szabványos még mindig sűrűn változnak, azonban alapvetően nem tudnak eltérni a fémes 
tapasztalatoktól. 

A különböző műszaki anyagok felhasználási szempontjából az egyik legfontosabb 
paraméter a rugalmassági modulus. Bár ezt az értéket sokan elhanyagolhatják, azonban a 
működő géprendszereink egyik legfontosabb tulajdonsága. Méretezési feladatoknál elsődleges 
szempont a biztonságos működés, itt elsősorban a mérnökök a folyáshatárra gondolnak, 
azonban a folyáshatár alatti feszültségek esetén is fellép sokszor olyan elmozdulás 
(deformáció), mely a gépszerkezet működését veszélyessé teszi. Ez azt jelenti, hogy a 
gépelemek rugalmas deformációjának is gátat kell szabni legtöbbször, mely elődlegesen a 
rugalmassági modulus értékétől függ. 

A rugalmassági modulus mérésével kapcsolatban azonban általános problémába 
ütköznek az anyagmérnökök. Alapvetően a szakítógépet használják a rugalmassági modulus 
meghatározására, mellyel azonban több probléma is van. Ezek a problémák egy része a 
gépből adódik, másik része a befogásból és további problémát jelent a korábban kifejtet 
anyagtulajdonság változás is. Ezen problémák feltérképezésére rugalmassági modulus 
vizsgálatokat végeztem egy ZWICK ROELL Z100 100kN szakítógépen. A mérésekhez 
különböző szerkezeti anyagokat használtam (polimer, acél, alumínium, réz), és különböző 
módszerekkel határoztam meg a rugalmassági modulust. Ezen eredmények alapján definiálni 
tudtam az egyes jelenségek hatását, így a gépészmérnöki gyakorlat számára megbízhatóbb 
rugalmassági modulus értékek szolgáltathatóak. 
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VÉKONYFALÚ CSÖVEK SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA 
STABILITÁSVESZTÉSRE 

 
Buckling of thin wall tubes with inside pressure 

 
Szerző: Kaszanyi Gergely, GEK, Mechatronikai Mérnök, 3.évfolyam 
 
Témavezetők: Dr. Oldal István, egyetemi docens, MEGI - Mechanika és Műszaki 

Ábrázolás Tanszék; Kufferstein József, tanszéki mérnök, GÉTI- 
Mechatronika Tanszék  

 

A dolgozat célja nyomás alatt tartott vékonyfalú csövek szilárdságtani vizsgálata, 
stabilitásvesztésre (horpadásra) vonatkozó paramétereinek a nyomon követése. 

Kimutatni, hogy pneumatikus nyomás hatására a vizsgálati tárgy stabilitásvesztésre 
vonatkozó kritikus feszültségértéke mikét változik. 

25 darab szívószál szakítógéppel történő 
vizsgálata. A befogás során ügyelve arra, hogy a 
befogott keresztmetszet ne torzuljon, ezt epoxy 
ragasztóval történő kitöltéssel megoldjuk. A 
mérés során először nyomás nélkül, majd 
fokozatosan egyre nagyobb nyomással terhelve 
vizsgáljuk. A nyomás bevezetése egy 
kompresszorból nyomásszabályzón keresztül 
történik 4mm-es pneumatikus csövön keresztül, 
melyet a próbatestbe vezetünk, és annak falába 
vezetünk, ragasztással rögzítjük. 

Mérési eszközök: 

• szakítógép, 25-darab szívószál, kompresszor, epoxy ragasztó, 3m 6mm-es, 
pneumatikus cső, nyomásszabályozó 

Mérés menete:  

A szakítógépbe hosszirányban befogjuk a szívószálat, elszakítjuk, felvesszük a 
szakítási diagramot. Nyomáspróbát végzünk több próbadarabon, megállapítjuk az 
alakváltozás nélküli maximális nyomást, illetve a szerkezet által elviselt maximális nyomást 
(Pmax). Ezt összehasonlítjuk a szakirodalom alapján kiszámított értékekkel. 

A testet befogva, rá merőlegesen terheljük F-erővel és felvesszük a 
stabilitásvesztéskor lévő maximum értéket. Több lépésben a nyomást növelve megismételjük 
ezt és a nyomás függvényében felírjuk az F kritikus erőket. Diagramon ábrázoljuk a kapott 
eredményeket nyomás függvényében az erő változását. Várhatóan a nyomás növekedésével 
nő a stabilitásvesztéshez szükséges erő. 
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GUMIHULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK TECHNOLÓGIÁI 
 

Waste rubber recycling technologies  
 

Szerző: Kozma Ferenc, GÉK, Gépészmérnök, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Szakál Zoltán, egyetemi adjunktus, GÉK, Szent István Egyetem, Anyag 

és Gépgyártástechnológia Tanszék  
 

 
Dolgozatomban egy átfogó képet adok a gumi, mint alapanyag és a keletkezett 

hulladék feldolgozásának technológiájáról. A munkám során átnéztem a gumi felépítéséről, 
alapanyagairól, felhasználási területeiről és természetesen a gumihulladékok 
újrahasznosításához alkalmazott technológiákról szóló irodalmat. 

Magyarországon évente több mint 50 ezer tonna gumihulladék keletkezik és ez a szám 
évről évre folyamatosan nő. Eddig az országban egyes becslések szerint 200 ezer, más adatok 
szerint 800 ezer tonna gumihulladék halmozódott fel. Ezt a rengeteg mennyiséget tárolni, úgy, 
hogy a lerakás pillanatában fogalma sincs senkinek, hogy mikor fognak újra hozzányúlni 
ehhez a rengeteg gumihoz, igen nagy problémát jelent jelenleg az országunkban. 

Jelenleg a gumi hulladék feldolgozására három irány mutatkozik az egyik, amikor 
töltőanyagként az újhoz hozzáadagolják, kötőanyaggal egymáshoz ragasztják a gumi 
granulátumot, így előállítva új terméket, valamint az energetikai célú égetés. 

A hőre lágyuló polimerek a fémekhez hasonlóan újraolvaszthatók, tiszta állapotukban 
újra extrudálhatók, fröccsönthetők, kalanderezhetők, azonban a hőre nem lágyuló, 
térhálósított polimer-termékekkel mindez nem valósítható meg, így például a gumi esetében 
sem. Ezeket őrölni, aprítani, granulálni célszerű, ugyanis töltőanyagként felhasználható, 
alacsonyabb követelményszintű termékekben, gondolok itt útalapok anyagának 
kiegészítésére, vagy sportpályák alapjába, stb.  

A legkülönfélébb polimerek (hőre lágyuló és térhálósak egyaránt) alkalmasak lehetnek 
vegyipari pirolitikus bontás útján kismolekulás szerves vegyületek előállítására. A hőbontás 
maradékát „olaj” formájában igen jó hatásfokkal hasznosíthatjuk energiahordozóként. 

Ezeket és ezekhez hasonló technológiákat, megoldásokat, újrahasznosítási 
lehetőségeket boncolgatnék tanulmányomban kellő részletességgel, a pirolitikus bontásra 
kissé több figyelmet, ráfordítást szentelve. 
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MITUTOYO BH-504 KOORDINÁTA MÉR ŐGÉP MÉRÉSI 
PONTOSSÁGA 

 
Accuracy of Mitutoyo BH-504 coordinate measuring machine 

 
Szerző: Liszák Zita, Gépészmérnöki kar, gépészmérnöki szak, V. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Andó Mátyás, egyetemi tanársegéd, Gépészmérnöki Kar, Gépipari 

Technológiai Intézet 
 

A mérés nem öncélú tevékenység, hanem pontosan meghatározott feladata van. A 
mérések esetén azonban sok sokszor figyelmen kívül hagyjuk, hogy valamilyen mértékű hiba 
mindig fellép közben. Adott méret többszöri ellenőrzése esetén nem egy értékről, hanem egy 
névleges értékhez közeli halmazról beszélhetünk. A koordináta mérőgépek használata közben 
ez a jelenség még inkább fennáll, hiszen míg a mért értékeket ezredre adja meg, addig 
pontossága akár egy nagyságrenddel is kisebb. A hiteles méréshez, a koordináta mérőgép 
pontosságának meghatározása alapvető fontosságú. 

Feladatom részeként kidolgoztam egy olyan mérési eljárást, mellyel megállapítható a 
mérőgépre jellemző hibák és azok nagysága. A mérési eljárás kidolgozásánál ellenőrző 
méréseket végeztem, hogy a mérőgép állapotában bekövetkezik-e változás a vizsgált hónapok 
alatt. A mérőgép felújítás utáni pontossága a hivatalos kalibrálás alapján: ±8+4×L/1000 
mikrométer. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármilyen méretet megmérve az eredmény 
±0,01 mm tartományban helyezkednek el. A mérések során Ø3-as rubinfejű 20 mm hosszú 
tapintót használtam. 

Alap problémának tekintem a tapintóval való mérés bizonytalanságát, amelynek 
meghatározására kerámia etalon gömbön végeztem méréseket. Ezeknek a méréseknek az 
eredményeként meghatározhatóvá váltak a mérőgép alap szórási tulajdonságai. Az értékelés 
során feltüntetet hibasávok, a maximum és minimum értékek is fontos információval 
szolgálnak a mérőgép állapotáról. Jellemző tapintási bizonytalanság ±3 mikrométernek 
bizonyul. Átmérő jellegű méréseknél a két oldali hibát alapul véve ez a bizonytalanság meg is 
duplázódhat ±6 mikrométerre. 

A mérőgép pontosságának meghatározásakor alapvető szempont volt, hogy az adott 
felületelemen végzet tapintások számának hatását meghatározzuk. Megállapítottam, hogy a 
kerámia gömb esetén a több tapintás csökkenti a mérés bizonytalanságát, vagyis a 
végeredmény kisebb hibával terhelt. Ugyanez a hatás nem jelentkezik beállító gyűrű mérése 
esetén, aminek az egyik oka, hogy a mérési pontok egymáshoz közelebb helyezkednek el. Az 
optimális tapintási számot az utóbbi esetben így a gömb állandósági méréséből 
következtettem, ami alapján a 6 tapintás bizonyult a legpontosabbnak. 

Korábbi megállapításaimat napi, heti és havi ismétlésekkel is igazoltam. Ennek alapján 
alátámasztható volt, hogy a gép állapota nem változik hosszabb távon sem. Ezekkel az 
ismételt mérésekkel az is igazolható volt, hogy az alkalmazott mérési módszer hosszútávon is 
alkalmazható és hosszútávon is megbízható eredményt ad. Ezt az állandóságot az is 
alátámasztja, hogy a kerámia gömb méretei mindig kisebbek a névleges átmérő értékétől, míg 
az etalongyűrű méretei nagyobbak (külső és belső méretnél a hiba előjelek felcserélődnek). 

A mérőgép alap pontosságainak meghatározása után, azt vizsgáltam, hogy a mérési 
helyek hogyan befolyásolják a pontosságot. Ezek alapján megállapítható, hogy a pontosságot 
a mérési hely meghatározhatja, de fő hatás a manuális működtetés miatt lép fel. A mérőgép 
használatát végző személynek pontosan fel kell mérnie, hogy hogyan fér leginkább hozzá a 
mérendő felületekhez, hiszen ez alapvetően befolyásolja a manuális gép mérési pontosságát. 
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KÜLÖNBÖZ Ő 3D SZKENNERELÉSI STRATÉGIÁK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE M ŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI 

SZEMPONTOK ALAPJÁN 

 
The comparative analyse of different scanner strategies on the strength of 

technical and economical view-points  
 

Szerző:  Rabb Gábor Gépészmérnöki Kar III. évf., rabb.gabor@hallgato.szie.hu 
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 Korábbi munkánk során (TDK 2010-Gazdaságos az oktatásban használható 3D 
digitalizálási eljárás kialakítása, szabad felületek modellezéséhez) már rámutattunk, a 3D 
digitalizálási eljárások jelentőségére. Az ipari alkalmazások mellett, más területeken is egyre 
jobban terjed a felhasználásuk pld.: gyógyászat (protézisek készítése, CT, fogászat), régészet 
(archeológia, múzeumi másolatok), térképészet (épület, domborzat modellek), tervezés 
(modellalkotás), reverse engineering, stb.  
Alkalmazásukkal új lehetőségek nyílnak meg, mivel alaksajátosságtól függetlenül 
képezhetünk modelleket, akár a természetből vett minták alapján is tervezhetünk műszaki 
termékeket (pld.: kézformához készített markolatok), de ellenőrzéseket is végezhetünk már 
meglévő szerkezeteken (pld. deformáció, kopás). 
 A kereskedelemben számos 3D digitalizáló berendezés kapható, amelyek közt jelentős 
különbség tapasztalható mind árban, kialakításban, működési elvben és pontosságban 
egyaránt. Ezeket egy lehetséges csoportosításban két nagy csoportba sorolhatjuk, úgymint 
fizikai kontaktus elvén működő pld.: „CMMS” koordináta mérőgépek és kontaktus nélküli 
úgynevezett 3D szkennerek. 
 A dolgozat célja a már egy korábbi TDK dolgozat keretében bemutatott 3D szkenner 
további vizsgálata. A vizsgálatok során adott munkadarab digitalizálásán keresztül 
összehasonlítjuk az előbbi szkennert a kereskedelemben kapható jellegzetes konkrét 
típusokkal kiegészítve ezt tapintós elven működő koordináta mérőgépen történő 
adatfelvétellel is. 
 A TDK dolgozat, az első részében áttekintést nyújt a használatban lévő eszközökről és 
módszerekről, külön kiemelve ezek előnyeit és hátrányait, a fejezet végén ezeket külön 
értékelve. Külön kitérünk a vizsgálatban használt konkrét eszközök bemutatására, kivéve a 
korábbi dolgozatban bemutatott saját módszert. 
Ezt követően a dolgozat bemutatja a szkennerelés műveletét az adott alkatrészen keresztül 
minden tárgyalt berendezés esetében.  Bemutatjuk a főbb jellegzetességeket és eltéréseket az 
adott típusok esetében. 
Ezt követően a dolgozat áttekintést nyújt a berendezések használatával szerzett modellezési 
tapasztalatokról. Vizsgáljuk a munkadarab méretének, színének, felületi minőségének, 
anyagának és az alakzat bonyolultságának hatását a 3D modellre, a konkrét modell 
szkennerelt eredményeinek és CAD modelljének összehasonlításán keresztül.   
A dolgozat záró része értékeli az eltérő módszerek alkalmazási lehetőségeit műszaki és 
gazdasági szempontok alapján, majd illusztráljuk a jövőbeli alkalmazási lehetőségeket. 
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SILÓÜRÍTÉS DISZKRÉT ELEMES MODELLJE 
 

DEM modelling of silo discharge 
 

Szerző: Safranyik Ferenc, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnöki MSc, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Oldal István, egyetemi docens, Gépészmérnöki Kar, Mechanikai és 

Géptani Intézet Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék 

A szemcsés anyagoknak szinte minden iparágban nagy jelentőségük van. A 
mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, műanyagok, vegyszerek, ásványi anyagok szállítása, 
kezelése, a kapcsolódó berendezések tervezése során különleges figyelmet kell fordítani 
speciális tulajdonságaikra. A szemcsés anyaghalmazok bizonyos feltételek mellett szilárd 
testként viselkednek, teherviselésre képesek, megőrzik alakjukat. Más körülmények közt 
ugyanez a halmaz a folyadékokhoz hasonló tulajdonságokat mutat, kitölti a rendelkezésre álló 
teret. Ez a tulajdonságuk teszi lehetővé függőleges tárolókban (silókban) való tárolásukat, 
ürítésüket. 

A függőleges tárolók használhatóságának két alapvető feltétele van. Az egyik, hogy a 
betöltött anyag kiüríthető legyen a tárolóból, tehát el kell kerülni a stabil boltozatok 
kialakulását. A másik alapvető feltétel a kifolyási tömegáram ismerete, amely a silóhoz 
kapcsolódó berendezések tervezése, kiválasztása szempontjából fontos. További probléma 
lehet, ha a silóban álló zónák alakulnak ki ürítés közben. Tölcséres áramlás esetén például a 
kifolyónyílás feletti zónában folyamatos az anyag kiáramlása, a garatfalon azonban megreked 
az anyag. Ekkor a siló mint „puffer” működik és az álló zónákban hosszú ideig marad az 
anyag, amely tulajdonságai ez idő alatt megváltozhatnak (ez élelmiszeripari, mezőgazdasági 
termékeknél jelent problémát, mivel a termék minőségromlásához vezethet). 

Az álló zónák kialakulásának megakadályozása érdekében különböző kitárolást segítő 
berendezéseket alkalmaznak. A kitárolást segítő berendezések olyan eszközök, amelyek 
lehetővé teszik vagy javítják a szemcsés anyagok kiürítését a tárolókból. Megakadályozzák az 
álló zónák kialakulását, a termék minőségének romlását. A kitároló berendezések egyik fajtája 
a vibrációs ürítő berendezések. Ezek a berendezések rezgésbe hozzák a silót, így biztosítják a 
szemcsés anyag kitárolhatóságát. 

Vibrációs ürítő berendezések alkalmazásakor fontos ismerni, hogy milyen vibrációs 
frekvencia biztosítja az anyag zavartalan kifolyását, illetve a kapcsolódó berendezések 
tervezhetősége miatt követelmény a kifolyási tömegáram ismerete is. Az egyik legnagyobb 
probléma a vibrációs ürítéssel kapcsolatban az, hogy a szakirodalomban csupán különböző 
szemcsés halmazokra vonatkozó mérési eredmények állnak rendelkezésre, nem létezik 
modell, amellyel a kifolyási tömegáram meghatározható lenne. A másik fő problémakör a 
vibrációs ürítő berendezések tervezése. Jelenleg a szerkezetek kialakítása tapasztalati úton 
történik, valamint a silóhoz kapcsolódó berendezések kiválasztása, tervezése is nehézségekbe 
ütközik, mivel nem ismerjük a kifolyási tömegáramot. 

Munkám célja olyan diszkrét elemes modell megalkotása és validálása, amellyel a 
silóürítés modellezhető, az ürítési folyamat jellemzői meghatározhatóak. 
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SUBARU IMPREZA STI WRX HÁTSÓ STABILIZÁTOR 
RENDSZERÉNEK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA 

 
Design and manufacture Subaru Impreza WRX STI advanced rear stabilizer 

 
Szerző: Schlager György 
 Szent István Egyetem, Gépészmérnöki kar, I évfolyam,  
 
Konzulensek:  Dr. Andó Mátyás, egyetemi tanársegéd, 
 Horváth Ádám Tamás, PhD hallgató 
 
 
A járműiparban jellemző, hogy a technológia fejlődésével a személygépkocsik egyes 

részegységeinek fejlesztését folyamatosan végzik. A lényeges műszaki változások többnyire a 
motort, a futóművet, a hajtásláncot vagy az elektronikát (vezérlést) érintik. További fejlesztési 
irány, hogy fokozott igénybevétellel járó használat esetén adott részegységeket erősebbre 
cserélnek. Így például a gyári alkatrészek nem minden esetben képesek ellenállni a 
versenysportban keletkező nagyobb igénybevételeknek, ezért általában egyedi vagy kis 
sorozat gyártásban készült, nagyobb terhelések felvételére alkalmas alkatrészeket használnak 
ezekben az esetekben. 

Nagy teljesítményű autók esetében a motor fejlesztése mellett a másik fontos fejlesztési 
terület a futómű. A futóművek szerkezeti elemei közé soroljuk a gépjárművek haladásával, 
különböző irányba való mozgatásával kapcsolatos elemeit, a rugózását, lengéscsillapítását és 
stabilitását biztosító szerkezeti elemeket, valamint a kerékmeghajtások szerkezetét is. 

A gépjárművekben felfüggesztésében alkalmazott stabilizátor rudak megfelelő úttartást 
biztosítnak kanyarodás közben és akadályvételeknél biztosítják a megfelelő keréktalperőt, 
ezzel biztosítja a megfelelő irányíthatóságot. 

Az általam elvégzett fejlesztés célja az volt, hogy olyan stabilizátor rudat hozza létre, 
amely kialakítását tekintve egyszerű, könnyen szerelhető, kis súllyal rendelkezik és ellenáll a 
nagyobb igénybevételeknek. A nagy teljesítményű autóknál fontos a súlycsökkentés, ennek 
megfelelően az általam fejlesztet alkatrész alapanyagául alumíniumot választottam, amely 
megfelelő szilárdsággal rendelkezik. 

A stabilizátor rúd méretezését először analitikusan végeztem el. Meghatároztam a 
tengelyben létrejövő csavarónyomatékot, a retesz esetében vizsgáltam a keletkező 
nyírófeszültséget és a retesz palástján keletkező nyomást. A rögzítési pontokban csapágyakat 
használtam, ahol vizsgáltam a csapágyak élettartamát és a megengedhető üzemórát. 

Az egyes elemek méretezése után 3D tervezőprogram segítségével létrehoztam a 
stabilizátor rúd modelljét, ami állt a rúdból, a hozzá kapcsolódó karokból, a csapágyból és a 
csapágyházból. A rúd végein a karok egy-egy reteszkötés segítségével csatlakoznak. 

A meglévő 3D modell segítségével további ellenőrzéseket tudtam végrehajtani a 
szerkezeten. Végeselemes módszer segítségével vizsgáltam az egész szerkezetben keletkező 
feszültséget és a deformációt, hogy meggyőződjek arról, hogy az általam tervezett 
konstrukció a valóságban is megfelelően viselkedik. 

Miután meggyőződtem arról, hogy a stabilizátor a valóságnak megfelelően viselkedik 
CAM program segítségével meghatároztam a gyártáshoz szükséges szerszámpályákat. A 
stabilizátor rúd legyártása CNC eszterga gépen történik, míg az ehhez kapcsolódó karokat, 
csapágyhézakat háromtengelyes megmunkáló gépen gyártom le. 

Összefoglalva létrehoztam egy rugalmasan változtatható modell, amit analitikusan és VEM 
segítségével ellenőriztem és CAM program segítségével megalkottam a legyártásához 
szükséges programot. Az általam tervezett stabilizátor megfelel a versenykörülményeknek, 
mert kis súllyal rendelkezik, kialakítása egyszerű és ennek köszönhetően könnyen szerelhető. 
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GUMIPROFIL VIZSGÁLAT 3D KÉPALKOTÁSSAL 
 

Tire profile investigation with 3D image processing 
 

Szerző: Tóth János, GEK, BMM, III 
 
Témavezető: Lágymányosi Attila, adjunktus, SZIE GEK MEGI Gépszerkezettan Tanszék

  
 
 
 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 hardver és szoftver fejlesztői 
feladatait végeztem el.  
 Az ellenőrző 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. 
A kísérleti méréseket egy általam épített gépen végeztem LabVIEW program segítségével, a 
képfeldolgozás MATLAB-ban történt és ez után ugyanaz a szoftver dolgozta fel a képeket, 
mint az előző esetben. 
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FUZZY CONTROL ALGORITHM FOR OBSTACLE AVOIDANCE FOR 
AUTONOMOUS MOBILE ROBOT DESIGNED IN A GRAPHICAL 

PROGRAMMING LANGUAGE LABVIEW 
 
Szerző:  Ing. Ladislav Tóth,  Slovak Agricultural University in Nitra (SUA) 
 
Témavezetők:  Ing. Martin Olejár, PhD. 
 
   Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. 
___________________________________________________________________________  
 

With the rapid development of electronics, which facilitate the development of new 
devices and systems, has occurred progress of electronic circuits for values of non-electrical 
signal processing. The integration of sensors greatly helped in the development of mobile 
robots and automated machines which were powered from battery due to energy consumption 
and compactness of equipments. 

Development of control systems began from simple systems where used control units 
(controllers) with simple algorithms and with a small number of measured variables, with no 
or minimal possibility of adapting to changes of the operating system or external influences.  

Today's systems are mostly realized with computer controlled units, where control 
algorithms are implemented programmatically, which enables them to change during system 
operation. In addition, the systems are interconnected, creating a specific networking 
environment control systems that operate in real time. 

Present work describes activities to create algorithm using fuzzy control for obstacle 
avoidance in a graphical programming environment. To verify the proposed algorithm first 
we built real vehicle model (chassis unit type Ackerman) which was driven by development 
board Stellaris LM3S8962 with ARM processor on-board, with four stand-alone ultrasonic 
sensors and RS232/wireless communication unit. We made programs and sub-programs for 
communication between model vehicle (development board) and personal computer via 
RS232 and via IEEE 802.11b/g (WIFI).  

After handshake between mobile robot and PC we created an algorithm for “filtering 
random errors” of received information and algorithm for filtering “fake detections” from 
ultrasound sensors. For the last time we designed algorithm using fuzzy logic for avoiding 
obstacles for control the autonomous model vehicle. Design and development of control 
algorithms for vehicle model and the control computer was created in graphical programming 
language LabVIEW and in its additional modules. 

Practical tests showed that ultrasonic sensors are reliable in the detection of thinner 
rods with a diameter d = 3cm of circular cross-section. Also was found, that they arise 
erroneous measurements due to multiple reflection or absorption ultrasonic pulses when we 
measured distances. By creating an algorithm for "fake detections" managed to eliminate most 
of these erroneous measurements. 

Algorithm using fuzzy logic worked reliably, but in some case after acceleration 
mobile robot can’t slow down and safely got around the obstacle. The problem was time to 
measure distance with ultrasound sensors that were triggered sequentially (t = 200ms). 

Practical use of proposed algorithm can be applied in household appliances such as 
vacuum cleaners, lawnmowers or even for use in agricultural machinery adjusted to fit where 
the speed isn’t reaches 5m/s. 
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RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZER PROGRAMOZÁSA 
ÉS FEJLESZTÉSE 

Programming and developing of flexible manufacturing system 

Szerzők: Babka Csaba, gépészmérnöki kar gépgyártó szakirány IV.évf.  
 Bánki Edömér, gépészmérnöki kar mérnökinformatika szakirány IV.évf.  
 
 
Témavezető: Dr. Keresztes Róbert Zsolt 
 egyetemi adjunktus 
 Gépészmérnöki kar, Gépipari Technológiai Intézet  
 
 
 
 A 21. században egy termék tömeggyártása elképzelhetetlen korszerű, jól felszerelt 
rugalmas gyártórendszerek nélkül. Ennek kiépítése és üzemeltetése egy komplex mérnöki 
tudást igényel a tervezéstől a gyártás utolsó fázisáig. A Gépipari Technológiai Intézetben 
rendelkezésre álló rugalmas gyártórendszer segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy 
mindezt bemutassuk és szemléltessük egy termék létrehozásán keresztül. A rugalmas 
gyártócella különböző munkadarabok automatikus gyártására alkalmas berendezés, amely 
képes az esetenként változó gyártási feladathoz történő gyors alkalmazkodásra. A rugalmas 
gyártórendszerek többcélú NC illetve CNC gépek csoportja, melyek automatikus 
anyagtovábbító rendszerrel vannak összekötve. A rugalmas gyártórendszerben lévő CNC 
gépek és robotok többféle műveletet képesek elvégezni újra szerszámozás, sorozatindítás és 
rendszerleállás nélkül.1 

                                                 
1 Évközi téma beszámoló 



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

151

TENGELYKAPCSOLÓ VIZSGÁLAT KORSZER Ű 
MÉRNÖKINFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

 
Clutch study with modern mechanical IT devicies and softwares 
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A dolgozatomban tengelyek vizsgálatait végzem el párhuzamossági, illetve szöghiba 

esetén. Ezen hibák jelenléte nem kívánatos. Arra kell törekedni, hogy minél pontosabban 
kalibrálják a gépek tengelyeit (tengelyeket). A hibák típusától függően maximális értékeik 
felhasználástól függően szabványban rögzítettek. Hibásan kalibrált tengelyek jelentősen 
csökkenthetik az adott gép élettartamát, munkaóráinak számát, valamint azok hatásfokát is 
csökkenti. Csapágyak élettartama csökken, valamint a tengelyeket összekapcsoló 
tengelykapcsolók túlzottan melegedhetnek, deformálódhatnak, és végül tönkre mehetnek. 

 
Tengelykapcsolók a tengelyek összekapcsolására, nyomaték átadására szolgáló 

gépelemek. Munkám során három fajta tengelykapcsoló deformációs, és hőmérsékleti 
viselkedését figyelem meg különböző nagyságú szög, illetve párhuzamossági hibák esetében. 
Vizsgálat során (adott hiba nagyságnál) rezgésdiagnosztikai vizsgálatokat végzek el, valamint 
hőkamerás felvételt készítek az adott tengelykapcsoló hőmérsékleti változásáról. Beállított 
hibák nagyságát Fixturlaser XA Ultimate lézeres mérőműszerrel határozom meg. A 
mérőműszer képes puhaláb vizsgálatra, egyenesség mérésére, négyzetes és körfelület 
síklapúságának mérésére, adott gépre vonatkozó adatok tárolására…stb. 

 
A Mechanikai és Géptani Intézet SKF laborjában meghatározott hibákat 

összehasonlítom, és elvégzem véges-elemes módszerrel is. Az elemzést külön-külön 
végrehajtom a vizsgálatban szereplő tengelykapcsolók esetében (adott hibánál), és ugyanúgy 
meghatározom az alakváltozás során fellépő feszültségeket, és annak mértékét, valamint a 
hőmérsékleteket. 
A modellezést ANSYS programcsomag segítségével hajtom végre. 
 
Végül a megkapott eredményeket kiértékelem, és ennek megfelelően kialakítom a kalibrálás 
módszerét.2 

                                                 
2 Évközi téma beszámoló 
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A technika globális fejlődésének következtében világunk az azt benépesítő emberiség 
számára egyre lakhatóbbá, kényelmesebbé és kellemesebbé válik.  A mérnöknek e folyamatos 
pozitív változásokban munkája, alkotó tevékenysége révén kitüntetett szerepe van. Ez a 
hivatás azonban páratlan felelősséggel is felruházza a művelőjét, hiszen a társadalom éppúgy 
számon tartja a mindmáig álló híd, működő gép vagy építészeti alkotás mögött álló mérnöki 
munkát, mint a baleseteket, katasztrófákat előidéző szakszerűtlenséget, mulasztásokat vagy 
felelőtlenséget. Bár napjainkban egy gyártmány, berendezés kifejlesztése, előállítása, vagy 
egy létesítmény működtetése már ritkán kötődik egyetlen mérnök nevéhez vagy személyéhez, 
de a mérnök ma ugyanúgy felelős minden általa okozott balesetért, környezeti kárért, vagy 
akár katasztrófáért, mint amikor személyes felelőssége még nyilvánvalóbb volt.     

A TDK munka elsősorban a mérnök erkölcsi felelősségével foglalkozik a 12 éve történt 
tiszai ciánszennyezés példáját vizsgálva. Ebben az esetben ugyanis a mérnöki mulasztás a 
környezeti értékekre, az egyes emberre és a társadalom jelentős részére drámai mértékű és 
hosszan tartó hatást gyakorolt. A dolgozat több szempontból kiindulva elemzi a történteket: 

• A gátszakadás következményei nem korlátozódtak arra az országra, ahonnan a 
szennyeződés megindult. 

• Mivel a környezeti katasztrófa több ország területét érintette, így elkerülhetetlen volt, 
hogy az ügy nemzetközi szinten diplomáciai és politikai bonyodalmakhoz vezessen.  

• Az okozott anyagi károkat, az emberi szenvedést nehéz volt felbecsülni.     Nehéz volt 
továbbá a folyó élővilágában, annak környezetében, az ott lakó emberek életében okozott 
károkat számszerűsíteni, de egyenesen lehetetlen volt felmérni a környezet kulturális, 
néprajzi és esztétikai mértékeiben okozott pusztítást, hiszen számunkra a Tisza nem 
csupán egy folyó.  

• A felelős bányavállalatnál jóval a baleset előtt előrelátható jelei voltak annak, hogy egy 
katasztrófa bekövetkezhet. 

A dolgozat végül levonja a mérnök erkölcsi felelősségével kapcsolatos következtetéseket 
a katasztrófa kapcsán. 
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KERTÉSZETI TERMÉNYEK SÉRÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
DYMATEST MÉR ŐCSAPOS ANYAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSSEL 

Bruise Investigation of Horticultural Crops with Dymatest  
Material Tester    

 
Szerző:   Farkas Csaba, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 

MSC II. évfolyam, farkas.csaba@hallgato.szie.hu 
 
Témavezető:  Dr. Petróczki Károly, egyetemi docens, Gépészmérnöki Kar, 

Folyamatmérnöki Intézet, Méréstechnika Tanszék 
 
 
 

A mezőgazdasági termények feldolgozási és szállítási műveletei során számos 
mechanikai hatásnak vannak kitéve, melyek a növény egy részén vagy egészén kialakuló 
sérülést okozhatnak, számos esetben végleges tönkremenetelhez vezethetnek. A szilárdsági 
vizsgálatok során elsődleges szempont meghatározni a terhelő erőkkel kapcsolatos sérülési 
határértékeket, amelyek ismeretében befolyásolható a feldolgozás közben alkalmazott 
szükséges behatások nagysága. A témával kapcsolatos kutatások során a terményeket 
nyomóvizsgálatnak kitéve regisztrálják a biológiai anyag deformációját, majd megállapítják 
azt a határt, ahol a sérülés bekövetkezik. 

 A TDK munkában a terhelőcsappal történő nyomóvizsgálatok végrehajtására a 
DyMaTest PMT2003 típusú anyagvizsgáló műszer nyújtott lehetőséget (Petróczki Károly, 
2005, 2006). A berendezés többféle alakú, egyszeri és periodikus lefutású erő előállítására 
egyaránt alkalmas. A műszerrel regisztrálható a kiadott terhelés hatására a vizsgált anyag 
deformáció-idő függvénye. 

Az ismertetett műszer segítségével a dolgozat tárgya megvizsgálni, hogy különféle 
fajtájú termények (körte, paradicsom) esetében a tönkremenetel bekövetkezésének ideje 
hogyan függ az előállított terhelőerő-függvény egyes paramétereitől, valamint, hogy a jel 
egyes frekvenciakomponensei hogyan befolyásolják a folyamatot. A munka elsősorban a 
10Hz alatti dinamikus terhelőerő függvény hatására bekövetkező tönkremenetel körülményeit 
írja le. 
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KÖZEPES MÉRETŰ NAPELEMES ERŐMŰVEK TELEPÍTÉSI 
FELTÉTELEI  

Installation of Medium Sized Photovoltaic Power Plants  

Szerző: Galambos Erik, Gépészmérnöki kar, Gépészmérnök MSc, II. évfolyam  
Témavezető: Prof. Dr. Farkas István, intézetigazgató, Környezetipari Rendszerek Intézet  

Réti István, kutatómérnök, Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Fizikai 
és Anyagtudományi Kutatóintézet  

 
 
 

 A fosszilis energiák kiaknázása, és felhasználása oly mértékben megnövekedett, hogy 
mára az energiaellátással, és az energiaiparral kapcsolatos környezeti, társadalmi és gazdasági 
problémák globális méreteket öltenek. A 21. században az energiatermelés decentralizálása az 
egyik fő irányvonal, amelyre a napenergia-hasznosítás, azon belül is a fotovillamos 
technológia ad egyfajta lehetőséget. A technológia még ma is olyan kiaknázatlan potenciával 
rendelkezik, amely a napelem fejlesztéssel és gyártással foglalkozó szakembereknek, 
kutatóintézeteknek megannyi feladatot biztosít a következő évtizedekben.  

 Jelenleg a piacon kapható fotovillamos moduloknál elért legmagasabb hatásfok 22% 
körüli, ezzel szemben laboratóriumi körülmények mellett nanotechnológia alkalmazásával 
44%-os cellahatásfokot is elértek, amely még mindig alulmarad az elméletileg elérhető 86% 
körüli energiaátalakítási hatásfoktól.  

 Dolgozatomban a napenergia hasznosítását, azon belül pedig részletesen a 
fotovillamos energiahasznosítást vizsgáltam a témakörében megjelent szakirodalom 
segítségével. A szakirodalmi részt követően a vékonyfilm technológiákat, illetve a 
technológiával készülő napelemek fejlesztési trendjeit vizsgáltam, amely során a Szent István 
Egyetem Műszaki és Természettudományi Oktató Központja számára egy közepes méretű 
hálózatra visszatápláló fotovillamos energiaellátó rendszert terveztem.  

 A megvalósításához a piacon résztvevő CIS-CIGS, CdS/CdTs, amorf szilícium 
vékonyréteg technológiák alkalmazásával több rendszeralternatívát is készítettem, majd 
ezeket összehasonlítottam a piacvezető kristályos szilícium technológiával készülő 
rendszerekkel. Az elkészített alternatívákat a manuális számításokat követően számítógépes 
szimuláció segítségével értékeltem.  

 Végső konklúzióként elmondhatjuk, hogy a SZIE MTOK fotovillamos fotovillamos 
modulokkal történő villamosenergia-ellátására kidolgozott rendszerek közül jelenleg 
polikristályos szilícium modulokkal a leggazdaságosabb. 
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GLAUBERSÓ, MINT TEMPERÁLÓ KÖZEG ENERGETIKAI CÉLÚ 
VIZSGÁLATA 

 
Investigation of Glauber’s salt as tempering medium 

 
Szerző: Kertész Dániel Krisztián, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnöki BSc szak, 

 III. évfolyam 
 

Témavezető: Dr. Víg Piroska, egyetemi docens, Gépészmérnöki Kar,  
 Környezetipari Rendszerek Intézet, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék  

 
A 2011. évi Tudományos Diákköri Konferenciára készült dolgozatomban egy olyan 

fázisváltó anyagot kerestem és vizsgáltam alapvető hőtani tulajdonságait, amely által a 
napsugárzásból nyert hőenergia tárolási lehetőségeit szélesíthetem. Több alkalmasnak tűnő 
anyag mind műszaki, mind gazdasági megfontolások alapján történő összehasonlítása után 
választottam ki a glaubersót. Meghatároztam a hőtani paraméterei többségét (olvadáspont, 
fajhők, fázisátalakulási hő), kiderült, hogy fajhője a hőmérséklet függvényében változik. A 
méréseim során felvetődtek előre nem várt problémák is: a glaubersó hajlamos a túlhűlésre, 
illetve gyakran előforduló jelenség, hogy a fázisváltás után a szilárd halmazállapotba való 
visszaalakulás csak részlegesen történik meg. 

A jelen dolgozat ezen munka folytatása, az említett problémák megoldására tett 
kísérleteimet mutatja be. A korábbi eredményeimet felhasználva új célok körvonalazódtak. 
Az épített cserépkályha-modellel való további kísérletezést elvetettem, a glaubersó, mint 
temperáló közeg energetikai célú vizsgálatát és közvetlen felhasználásának lehetőségei 
kutatását tűztem ki célul.  

Mivel nagyobb mennyiségben körülményes az anyag homogenitását biztosítani, 
kisméretű, légmentesen záródó zacskós mintákat használtam. Kísérleteket végeztem a 
fázisátalakulás hiszterézise csökkentése érdekében. Eddigi tevékenységemet átértékelve, úgy 
döntöttem, hogy célszerű az anyag olvadáspontjának csökkentése. Ezt az indokolja, hogy a 
felhasználás ezáltal multifunkcionálissá válhat, a fűtésen kívül hűtésre is felhasználhatóvá 
válik az anyag. Az olvadáspont csökkentésének lehetőségeit a minta összetételének 
változtatásával vizsgáltam. A technikai kivitelezés szempontjából a minél egyszerűbb és 
olcsóbb megoldásra törekedve vizsgáltam a szívószálba és a kapszulába történő csomagolás 
lehetőségét és ezen esetekben az energetikai hatékonyságot. 

A dolgozat részletezi a különböző mérések körülményeit, az eredményeket, a belőlük 
levont következtetéseket és összegzi a tapasztalatokat. 
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A LEAN MENEDZSMENT ELEMEINEK ALKALMAZÁSA ADOTT 
AUTÓSZERVIZBEN 

Elements of Lean Management in an Automobile Service 

Szerző: Kiss Balázs, Gépészmérnöki Kar, 
 Műszaki menedzser, III. évfolyam 

Témavezető:   Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens, 
 GÉK Műszaki Menedzsment Intézet 

A lean 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, 
mindkét fél számára előnyös együttműködést. 

Tudományos diákköri munkám során azt vizsgálom, hogy a kiválasztott hazai 
autókereskedésben és szervizben mennyire tudatosan, eredményesen és hatékonyan 
alkalmazzák a lean menedzsment egyes elemeit. Célom azt feltárni, hogy miként javíthatóak a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatok jelenlegi állapota, elsősorban műszaki-, ökonómiai 
és menedzsment szempontok figyelembe vétele mellett. Elemzem a szervizfolyamat egyes 
lépéseit az időpont egyeztetéstől az utómunkák elvégzéséig, áttekintem a raktározás 
folyamatát és az emberi erőforrás képzésének helyzetét. A vizsgált folyamatokat összevetem a 
lean menedzsment alapelveivel. 

 Dolgozatom megírásához kapcsolódóan a következő célkitűzéseket fogalmaztam meg: 

•••• Áttekintem a témához kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat. 

•••• Bemutatom a vizsgált márkaszervizt. 

•••• Elemzem a szerviz-szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatokat. 

•••• Vizsgálom a márkaszerviz és a lean menedzsment kapcsolatrendszerét. 

•••• Feltárom a fejlesztési lehetőségeket. 

ISMERTETEM AZ ELÉRT EREDMÉNYEKET, FŐBB KÖVETKEZTETÉSEIMET ÉS 
JAVASLATAIMAT.
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AZ ÁTFUTÁSI ID ŐK CSÖKKENTÉSÉNEK GAZDASÁGI HATÁSAI A 
BPW-HUNGÁRIA KFT-NÉL 

Economic effects of lead time reducing in BPW-Hungary Ltd. 

Szerző: Kulcsár Alexandra, Gépészmérnöki Kar, 
  Műszaki menedzser szak, IV. évfolyam 

Témavezetők: Tóth Réka, PhD hallgató, Gépészmérnöki Kar, Műszaki Menedzsment Intézet, 
 Műszaki Gazdaságtan Tanszék 
  Horváth- Takács György, Üzletágvezetői asszisztens, BPW Hungária Kft. 
 
 
 

 Dolgozatom alapvető célja, hogy bemutassam a műszaki fejlesztés termékátfutási 
időre gyakorolt hatását, kiemelt figyelmet fordítva a gazdasági hatásokra. Vizsgálatom során 
nagy hangsúlyt fektetek a problémakör gazdasági és műszaki területeire. 

 Célom, hogy végigkísérjem az átfutási idő csökkentésére született megoldásokat az 
ötlet felmerülésétől egészen a megvalósításig. A dolgozatomban kidolgozott javaslat 
életképességét bizonyítandó, gazdasági számításokat készítek, kiemelten foglalkozva a 
beruházás várható megtérülési idejével. 

 Értékáram elemzéssel vizsgálom az átfutási idő mérését és csökkentését az ismert 
menedzsment technikák segítségével. Megvizsgálom, hogy egy adott termék gyártásának 
átfutási ideje milyen tényezőkből áll, valamint az egyes tényezők hatását az értékteremtő- és a 
teljes folyamatra. Dolgozatomban kitérek a veszteségek műszaki fejlesztéssel történő 
csökkentési lehetőségeire. 

 A TDK dolgozat jövőbeni folytatásaként vizsgálni kívánom a tervezett változtatások 
szervezeten belüli végrehajtását. A működés során kapott eredményeket összehasonlítom az 
elvárt eredményekkel, vizsgálva a termék átfutási idejére gyakorolt hatásokat, levonva a főbb 
következtetéseket a további fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében. 
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A PANNONHALMI BIOMASSZA F ŰTŐMŰ HŐTERMELÉSE 
 

Heat production of Pannonhalma’s biomass heating plant 
 

Szerző: Nardai György, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnöki BSc, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Schrempf Norbert, Egyetemi docens, Gépészmérnöki Kar, 

Folyamatmérnöki Intézet 
 

 Tudományos diákköri dolgozatomat a Pannonhalmi biomassza fűtőmű vizsgálatából 
írtam, melynek célja az volt, hogy a biomassza fűtőmű által ellátott egy épületrészének a fűtés 
igényét kiszámítsam, ellenőrizzem. Az érzékelők által gyűjtött elmúlt 2 év információjának 
feldolgozása segítségével a gazdasági megtérülést és hatékonyságot vizsgáljam. Javaslatot 
tegyek a rendszer hatásfokának növelésére, esetleges veszteségek csökkentésére, 
rendszerbővítésre. A biomassza fűtőmű 366 millió Ft-ból épült meg, melyből 183 millió forint 
volt a támogatás. A fűtőmű a Kisalföldi Erdőgazdaság által beszállított vágástéri aprítékot, a 
levendula lepárlása során keletkező levendulaszalmát, a szőlészetükben keletkező venyigét és 
az arborétumban keletkező fahulladékot használ fel.  

 A biomassza fűtőmű egy 700 kW-s kazán segítségével elégeti ezt a biomasszát a fűtési 
idényben, így látva el az Apátságot hővel fűtési idényben. Kiszámoltam az Apátság 
rekuperációs épületrészének az alsó szintjén a fűtés éves nettó hőenergia igényét, és arra a 
következtetésre jutottam, hogy az épületet szigetelni kell. Ha a homlokzatot Isotech-Tex-
Therm típusú, 12 cm vastag polisztirol szigeteléssel, valamint a lábazatot Austrotherm AT-
N100-as típusú, 5cm vastag szigeteléssel vonnák be, akkor évente körülbelül 533000 MJ-al 
csökkenne a hőszükséglet azon a szinten, mintegy 500000 Ft-ot spórolva vele. Az elmúlt két 
év adatait feldolgozva arra a következtetésre jutottam, hogy ez a biomassza fűtőmű 11 év alatt 
térül meg.  

 A biomassza fűtőmű tetejére, és a Viátor tetejére telepített napelemes rendszer 
összesen 71 millió forintos beruházással jött létre, melyből 42 millió forint támogatásként 
járult hozzá. Kyocera gyártmányú, KD210GH-2PU típusú napelemek lettek telepítve, melyek 
panelenként 210 W névleges teljesítményűek 1000 W/m2 napsugárzás esetén. A napelem 
rendszer összesen 267 darab napelemből áll, és összesen 400 m2-nyi hasznos alapterülettel 
rendelkezik. A teljes névleges teljesítmény 56 kWp. Az elmúlt két év adatai alapján 
kiszámoltam, hogy napelem rendszer befektetése 9 év alatt térül meg ilyen időjárási 
viszonyok mellett.  
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ADOTT KISVÁLLALKOZÁS HUMÁNER ŐFORRÁS 

GAZDÁLKODÁSÁNAK RACIONALIZÁLÁSA  

Changes in human resource management in a small enterprise 

Szerző: Süli Kálmán Botond, 
 Gépészmérnöki kar, műszaki menedszer szak, 4.évfolyam 

Témavezetők: Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens, 
 Gépészmérnöki kar, Műszaki Menedzsment Intézet,  Műszaki 
 Gazdaságtan Tanszék 

 Süli Kálmán, a vizsgált családi vállalkozás ügyvezetője 
 
 
 

 Témaindító tudományos diákköri dolgozatom legfőbb célja, azoknak a menedzsment 
módszereknek és eszközöknek az elméleti és gyakorlati vizsgálata, amelyek a gazdasági 
visszaesés hatásaként bekövetkező létszámleépítés során alkalmazhatóak és a lehető legjobb 
eredmény elérését segítik. 

 A választott téma aktualitását adja, hogy a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban a 
kis és közepes méretű vállalkozások nehezen tudják kompenzálni a csökkenő megrendelést és 
a csökkenő árbevételeket. A költségcsökkentés egyik leggyorsabb és elterjedt módja a 
létszámleépítés. Családi vállalkozásunkban is hasonló problémák merültek fel, ezért annak 
példáját egy ideális esettanulmánynak gondolom. 

A dolgozatban a következő konkrét célokat tűztem magam elé: 

• Az idevonatkozó hazai és külföldi szakirodalom áttekintése, a humánerőforrás 
menedzsment vállalati jelentőségének bemutatása. Kiemelten szeretnék 
foglalkozni a stratégiai tervezéssel, a folyamatszervezéssel és a munkaerő 
áramlásával. 

• A szakirodalom elemzése után az adott vállalkozást szeretném bemutatni. 
Megvizsgálom, hogyan hatott a vállalkozásra a gazdasági válság. Milyen lépéseket 
tettek a létszámleépítés elkerülése érdekében. Mi vezetett oda, hogy mégis végre 
kell hajtani azt. 

• Végül bemutatom a rövidtávú emberi erőforrás racionalizálási tervet. Ehhez 
kapcsolódóan a rövid és hosszabb távú feladatokat ismertetem. Illetve ezen 
intézkedések hatását a vállalatra, a dolgozókra és az ügyfelekre. 

Dolgozatom összefoglalásában ismertetem főbb következetéseimet és javaslataimat, valamint 
megfogalmazom a további fejlesztési lehetőségeket. 
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A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákkör 

munkáját és konferenciáját támogatták 2012-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-10/1-2010-0011 „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 
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Szekciók 
 
 

• Állattudományi Szekció (12 dolgozat)  
• Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (8 dolgozat) 
• Halgazdálkodás Szekció (7 dolgozat)  
• Környezettudomány és Környezetbiológia Szekció (12 dolgozat) 
• Növénytermesztés, Gyepgazdálkodás és Kertészet Szekció (13 dolgozat)  
• Növényvédelem és Környezet-toxikológia Szekció (9 dolgozat) 
• Természetvédelem és Tájökológia I. Szekció (9 dolgozat) 
• Természetvédelem és Tájökológia II. Szekció (9 dolgozat) 
• Vadgazdálkodás I. Szekció (9 dolgozat) 
• Vadgazdálkodás II. Szekció (7 dolgozat) 

 
 
Kari program  
 
 
8:30 Ünnepélyes megnyitó (helye: MK Kari Tanácsterem) 
 
9:00 Szekcióülések 

Állattudományi Szekció (helye: MK Kari Tanácsterem) 
Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (helye: Növénytermesztési 

Intézet, Sipos Sándor terem) 
Halgazdálkodás Szekció (helye: Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, I. sz. oktató-

gyakorló épület, Humánstúdió) 
Környezettudomány és Környezetbiológia Szekció (helye: VI. előadó) 
Növénytermesztés, Gyepgazdálkodás és Kertészet Szekció (helye: Növénytermesztési 

Intézet, Győrffy Béla terem) 
Növényvédelem és Környezet-toxikológia Szekció (helye: Növényvédelmi Intézet, 

Integrált növényvédelmi és gyomszabályozási gyakorló) 
Természetvédelem és Tájökológia I. Szekció (helye: II. előadó) 
Természetvédelem és Tájökológia II. Szekció (helye: III. előadó) 
Vadgazdálkodás I. (helye: Vadvilág Megőrzési Intézet Szederjei Ákos terem) 
Vadgazdálkodás II. (helye: Vadvilág Megőrzési Intézet Bertóti István terem) 

 
17:00 Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség (helye: Földszinti Rektori Díszterem) 
 
18:00 Zárófogadás (helye: Földszinti Rektori Díszterem) 
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ÁLLATTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

Elnök:  Dr. Póti Péter, egyetemi docens 
 
 
 
Titkár: Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus 
 
 
 
Tagok: 

Balláné Dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens 
Dr. Horvainé Dr. Szabó Mária, egyetemi docens 
Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens 
Zászló Tibor vezérigazgató, Mezőfalvi Mg. Zrt. 
Micsutka Attila őstermelő, Micsu Tanya 

 
Helye: MK Kari Tanácsterem 
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AZ IDŐJÁRÁS ÉS A HASZNOSÍTÁS GYAKORISÁGÁNAK HATÁSA 
EGY DOMBVIDÉKI JUHLEGEL Ő ÁLLATELTARTÓ-KÉPESSÉGÉRE 

 
The effects of the weather and the frequency of utilization on the animal 

carrying capacity of a hilly bucking range 
 

Szerző:  Balázs Dóra Krisztina, MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens, Mezőgazdasági és Környezettudományi
 Kar, Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Tanszék 
 Dr. Pajor Ferenc, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdasági és Környezettudományi
 Kar, Állattenyésztés-Tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési
 Tanszék 

 
A juhtenyésztésnek jelentős szerepe van a mezőgazdasági ágazatok között, 

segítségével a nehezen fenntartható, gyengébb területek hasznosítása is lehetséges. Gyengébb 
termőképességű gyepeken azonban az állatok termelése is alacsonyabb lehet, így a megfelelő 
terméshozam eléréséhez az adott területnek legmegfelelőbb hasznosítási rendszert kell 
megválasztani. Ennek vizsgálatához ad helyszínt a Kisfüzesen található Füzes Farm Kft., 
mely 2001 óta foglalkozik a texel fajta extenzív tartásával és tenyésztésével. 
A kisfüzesi telepen a juhok tartása szakaszos legeltetésre alapozott, a hozzá tartozó 
gyepterület domboldali elhelyezkedésű, és száraz fekvésű. Mint törzstenyészet, minősített 
tenyészállatokat állítanak elő, emellett pedig a nem megfelelő tulajdonságokkal bíró 
egyedeket vágóállatként értékesítik. A területen végzett kísérlet elemzése mellett feldogoztam 
a telep tenyésztési eredményeit is, melyek alapján arra következtettem, hogy a telepen 
alkalmazott tartási technológia kedvezően befolyásolja az állatállomány termelési és 
tenyésztési tulajdonságait. 
A kísérlet célja a különböző hasznosítási módok hatásának vizsgálata a gyepen, illetve az 
eredmények alapján az adott gyepterületre alkalmazható rendszer kialakítása. A kisfüzesi 
telep területén található kísérleti parcellákon három hasznosítási típust szimuláltunk: két-, 
három-, és négyszeri hasznosítási gyakoriságot, háromszori ismétlésben. A kapott mennyiségi 
és beltartalmi értékek alapján következtetéseket vontam  le a terület állateltartó-képességéről. 
A gyepterület vizsgálata mellett az időjárási adatokat is figyelembe vettem, és 
összefüggéseket kerestem az évjárat időjárásának alakulása és a terület termésmennyiségeinek 
változása között.  

Végezetül a kísérlet során kapott eredmények és következtetések alapján egy olyan 
gyephasznosítási rendszert állítottam össze, mely figyelembe véve az állatok szükségleteit, a 
gyepterület lehetőségeit, és az időjárás ingadozásait, a lehető legjobb terméshozamot 
biztosítja. A rendelkezésre álló terület felosztásával, és több hasznosítási módszer 
összehangolásával optimális legelőre alapozott téli és nyári takarmányozás valósítható meg.  
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A MAGYAR SZÜRKEMARHA SZARV-KEMÉNYSÉG VIZSGÁLATA 
 

Hungarian Grey Cattle horn hardness testing 
 
Szerző:  Csatlós Eszter, MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők:  Dr. Tőzsér János egyetemi tanár, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési 
Tanszék 

 Demény Márton János PhD hallgató, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési 
Tanszék 

 
 A hosszú hasznos élettartamot meghatározó tulajdonságokat már számos kutatásban 
vizsgálták, amelyekből kiderült, hogy elsődlegesen nem a genetika, hanem a küllemi jegyek a 
meghatározóak. A küllemi tulajdonságokon belül, elsősorban a lábvég és a tőgy alakulása, 
minőségtulajdonságai azok, amelyek hatással vannak az élettartamra. 
 A szarv, mint „harci fegyver” folyamatos terhelésnek van kitéve, azaz hasonló tényezők 
befolyásolják a keménységét, mint a lábvég minőségét elsődlegesen meghatározó 
csülökszarunak. Ha az élettartam és a szaruképletek közötti összefüggéseket felderítenénk és 
mérhetővé tehetnénk, a hosszú hasznos élettartamra való előszelekciós módszert lehetne 
kidolgozni. A magyar szürke szarvasmarha fajta hosszú élettartamú, szilaj, jó borjúnevelő 
képességgel rendelkező kultúrfajta, mely kiváló alanyául szolgál az ellenállóképesség és a 
hasznos élettartammal kapcsolatos kutatásoknak. 
 Tudományos Diákköri Konferenciára írt dolgozatom célja, a magyar szürke 
szarvasmarha szarvkeménységének meghatározása, az egyedek közötti különbségek 
kimutatása, továbbá a keménység, a tartási körülmények (telephelyek), és bizonyos értékmérő 
tulajdonságok (pl.:205 napra korrigált testsúly) közötti összefüggések felderítése volt. 
 A szarvkeménységet 3 bikanevelő telepről származó (Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Kht., Szomor Dezső apaj-szúnyogmajori bikanevelő telepe, Fertő-Hanság és 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság bikatelepe) összesen 82 bikáról vett mintán mértük. 
A bikák 2,5-3 éves kor között voltak, melyekről minősítésük után, az október első felében 
végzett gombozás során levágott szarvvégeken végeztük vizsgálatainkat. Az így keletkezett 
kb. 2,5-3 cm hosszú szarvvégek, kiváló alapanyagként szolgáltak kutatásomban. Ezek 
keménységét SA-HDD Shore D típusú digitális műanyag keménységmérő műszerrel mértük 
meg. 
 A keménységi értékek mértékegysége Shore D, mely a keménységet egy 0-100-ig 
terjedő skálán határozza meg egy állandó (50 N) erővel terhelt 1,1 mm átmérőjű, 30º-os 
nyílásszögű és 0,1 mm csúcsátmérőjű csonka kúp végződésű behatolótest benyomódásának 
mértékétől függően. Ha a behatolótest nem nyomódik be az anyagba, az 100-as értéket jelent 
az adott skálán, míg ha eléri a 2,5 mm mélységet (vagyis a kúp tejes hosszában benyomódik), 
az 0 értéknek felel meg. Az adatok kiértékelése az SPSS 16. program segítségével történt. 
 
 A statisztikailag biztosított adatok azt mutatták, hogy a kidolgozott módszertan 
megfelelő és használható. Az eredmények alapján elmondható, hogy a keménységi értékek a 
különböző egyedek esetében nagyon közel állnak egymáshoz. A három régió tenyészbikái 
között kimutatható különbség, tartási vagy genetikai háttérre vezethető vissza, ez a kérdéskör 
azonban, további vizsgálatokat igényel. 
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HÚSMINŐSÉGI KÜLÖNBSÉGEK FELTÁRÁSA BIVALY, MAGYAR 
SZÜRKE MARHA ÉS HOLSTEIN-FRÍZ EGYEDEK KÖZÖTT 

 
Meat quality diferrences define among water buffalo, hungarian grey cattle and 

holstein-friesian animals 
 
Szerző:  Drobnyák Árpád , MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők: Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens, MKK, ÁTTI; 

Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi tanársegéd, MKK, ÁTTI 
 

A bivaly kevésbé elterjed és szinte már feledésbe merült állatfaj Magyarországon. A 
bivaly szoros rokonságban áll a szarvasmarhával, ezért felmerült a kérdés, hogy kimutatható-e 
lényeges különbség a húsuk és az azokból készített húsféleségeket között. Valamint, hogy 
ezeket a fogyasztók képesek e felismerni. A vizsgálatok során két hazai vágóhídról származó 
húsmintákat vizsgáltunk. A minták bivaly, magyar szürke marha és holstein-fríz állatokból 
származtak: hosszú felsálból és rostélyosból. Majd vizsgáltuk a különböző állatok húsmintái 
közötti különbségeket a húsminőségre vonatkozóan. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk azt, 
hogy az eltérő tartástechnológiából származó húsminták között van-e különbség, fogyasztói 
szempontból. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a legmagasabb pH értéke a magyar szürke 
marhának volt 7,58-as pH combban 45. percben, míg a legalacsonyabb a holstein-fríz 
hátszínében volt 24 óra elteltével. A combban mért pH mind a három minta esetében 7,0 és 
7,6 közötti volt. A hátszínben mért 45 perces pH, szintén a magyar szürke marhánál volt a 
legnagyobb (7,40), de az eltérések kisebbek voltak a bivalyhoz (7,33) és a holstein-frízhez 
viszonyítva (7,21). Végül ugyan a magyar szürke marha húsának pH-ja minden esetben 
valamivel magasabb volt, mint a bivalyé, továbbá minden érték a normál marhahúsra jellemző 

A színmérések adataiból kitűnik, hogy a magyar szürke marha hátszín minták friss 
metszésfelületének színe sötétebb, mint a bivalyé és a holstein-frízé. Meglepő és a fogyasztói 
vélekedéssel ellentmondó azonban az az eredmény, hogy a bivaly és a holstein-fríz minták 
méréseinek eredménye közel azonos. A hús pirossága esetében hasonló eredményeket 
kaptunk (17,9). Ezzel szemben a legsárgább húsa a bivalynak van 11,2-es b* értékkel. 

A ∆E* a bivaly és magyar szürke marha hátszínének összehasonlításában a mérések 
alapján 1,92, ami vizuális érzékelhetőség alapján az észrevehető kategóriába esik. Ugyanebbe 
a kategóriába esik a bivaly és a szürke marha hátszín holstein-frízzel történő összehasonlítása, 
miszerint a ∆E* a szürke marha és a holstein-fríz hátszínének összehasonlításában jelen 
mérések alapján 1,74, a bivaly és a holstein-fríz esetében pedig 1,98.  

A nyíróerő értékek meghatározása alapján elmondhatjuk, hogy a magyar szürke 
marhának van a legrágósabb húsa 5,57 kg. Ezzel szemben a várakozásnak megfelelően 
holstein-fríz fajtának voltak a legkisebb mért értékei 3,44 kg. A bivaly húsmintái a 5 kg körüli 
értéket mutatnak. A legnagyobb sütési vesztesége a várakozásokkal ellentétben a bivaly hús 
mintáinak volt, tömegének egy negyedét (25,17 %) vesztette el. A magyar szürke marha 
23,94 %-ot és a holstein-fríz 23,22 %-ot veszítette a tömegéből. 
Következtetésképp megállapítható, hogy a bivaly és a két szarvasmarha fajta húsa között 
nincs számottevő különbség. Az értékek nem térnek el az általánosan elfogadott marhahús 
értékeitől. A különbségek csak olyan fogyasztó fedezheti fel, aki „gyakorlott” ezen a téren. 
Az eredmények közötti kismértékű eltérések a konyhatechnikai eljárások elfedtek. Egyik 
esetben sem tudtunk szignifikáns, statisztikailag igazolható különbséget detektálni. Ennek 
következtében a fogyasztók, könnyedén hamisítás áldozatai lehetnek. 
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ANYATEHENEK KONDÍCIÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE EGY FRANCIA 
TÍPUSÚ CHAROLAIS TÖRZSTENYÉSZETBEN 

 
An evaluation  of the body condition on  beef cattles in a franch type charolais 

stock culture 
 
Szerző:  Gyenis Dávid, MKK, Állattenyésző mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Tőzsér János egyetemi tanár, Mezőgazdaság-és környezettudományi kar 

Állattenyésztés-tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék 
 
A hús típusú szarvasmarhák körében a charolais az egyik legtöbbet használt fajta a világon. 
Ezt mutatja napjainkban már Magyarországon is több mint 80000 charolais anyatehenet 
tartanak. A nagymértékű hús termeléséről és jó anyai tulajdonságairól a számos hazai és 
nemzetközi tenyészet árulkodik.  Az anyai tulajdonságok javításának egyik módszere az 
állomány megfelelő tápláltsági állapotban tartása, a kondíció rendszeres felmérése és 
elemzése. Dolgozatomban charolais szarvasmarhák kondíciója és egyes értékmérő 
tulajdonságaik közötti összefüggést vizsgáltam.  Vizsgálataimat 2011.04.19 és 2011.05.02 
között végeztem, 3 alkalommal összesen 223 tehén kondícióját bíráltam. A vizsgálatomat az 
Abaúji Charolais Mezőgazdasági Zrt. dicházai telepén végeztem. A bírálatok a tehenek 
legelőre való kihajtásakor és behajtásakor történtek. A munkám folyamán felmértem a telep 
tehénállomány általános tápláltsági fokát, vizsgáltam az elsőborjas és többször ellett tehenek 
közti összefüggéseket, kiszámoltam az egy kondíció pont változásra eső élősúly változást, az 
életkor befolyásoló hatását az élősúlyra és a test-kondícióra és végül vizsgáltam a bírálatok 
megbízhatóságát. Megállapítottam, hogy a vizsgált tenyészet teheneinek átlagos test-kondíció 
„jó”-nak mondható. Az egyszer és többször ellett tehenek test-kondíció pontjai között 
megállapítottam nincs statisztikai különbség. Vizsgálatom arra is rámutatott, hogy a test-
kondíció a tehén élősúlyát 46% -ban befolyásolja. Kiszámítottam a vizsgált teheneknél 74,7 
kg élősúlybeli változás szükséges 1 pontnyi kondícióbeli változáshoz. Vizsgálatomból 
kiderült, hogy az életkor csak kis mértékben befolyásolja a tehén test-kondícióját. Az életkor 
és az élősúly között közepesen szoros összefüggést találtam. Továbbá megállapítottam, hogy 
a kondíció bírálat könnyen elsajátítható és megbízható eredménnyel használható. 
Munkám eredményeként arra jutottam, hogy húshasznú tenyészetekben a kondíció vizsgálata 
fontos munkafolyamat lehet. A rendszer könnyedén beiktatható a telep napi 
munkafolyamataiba. A kondíció pontozási rendszer segítségével felmérhető és ellenőrizhető 
az állomány tápláltsági és erőnléti állapota. 
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A BIVALYTENYÉSZTÉS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI 
MAGYARORSZÁGON 

 
Present situation and future perspectives of the domestic buffalo in Hungary 

 
Szerző: Kapás Anita, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető(k): Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens, Mezőgazdaság-és környezettudományi 

kar Állattenyésztés-tudományi Intézet, Szarvasmarha- és Juhtenyésztési 
Tanszék 

 
Jelenleg egyre több magángazda érdeklődik a bivalytenyésztés iránt. Mivel őshonos 

állatunk, eszmei értéke igen nagy. Húsának és tejének összetevői kiváló minőséget mutatnak, 
mindemellett ízletesek is ezek a termékek. A hús kalória-, koleszterin- és zsírtartalma kisebb, 
vitamin- és ásványi anyag tartalma nagyobb, mint a marhahúsé. Tejéből - magas zsírtartalma 
miatt -, főleg sajtokat, például mozzarellát és fetát gyártanak. A bivalytermékek drágábbak, 
mint a szarvasmarhából előállított élelmiszerek, azonban hazánkban a bivalytartás mégsem 
bizonyult jövedelmezőnek. Az országban körülbelül 1800 nőivarú egyed él, a legtöbb pedig a 
nemzeti parkok területén. A magyar házi bivaly alapvetően hármas hasznosítású haszonállat. 
Tejet, húst és igát szolgáltat. Mindemellett vágás után akár vastag bőrét és értékes 
szaruképleteit is fel lehet használni. A hazai bivalytenyésztés elsődleges célja azonban az, 
hogy a magyar házi bivaly génállományát megőrizzék. 
 
Elsődleges célom, hogy bemutassam a Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének munkáját. A 
hazai bivalytenyésztés szemléletétől és útmutatójától kezdve, a tartás- és 
tenyésztéstechnológián keresztül, a hasznosítási lehetőségek széles skálájáig bezárólag. A 
tenyésztés módszertanát - a hazai és külföldi irodalom feldolgozásán túl -, három különböző 
gazdaságban vizsgáltam, nemzeti parkokban nagy, és kisüzemben kis egyedszámnál. A 
vizsgálatban a tartástechnológián és a takarmányozáson kívül, a bivaly viselkedési 
sajátosságait is megfigyeltem. A kutatást a Fertő-Hansági és a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkban, valamint egy Fejér megyei kistelepülésen végeztem. 
 
A három tenyészet az extenzív, legeltetésre alapozott tartásmódra épül. Csak minimális 
különbségeket lehet megfigyelni közöttük, például a takarmányozás terén. A magántenyésztő 
a hagyományos legeltetésen kívül, állandó abrak-kiegészítést ad az állatoknak. Mindhárom 
esetben télen széltől mentes, száraz helyet, nyáron pedig dagonyás fürdőt biztosítottak a 
bivalyoknak. A pároztatás általában háremszerű, csak természetes módon történik, a 
mesterséges termékenyítést nem támogatják. Az intenzív technológiát a magyar házi bivaly 
tenyésztésében teljesen kizárják. Ez a tény némiképp visszaszorítja az állomány 
növekedésének lehetőségét, viszont segíti a durva típusú, igavonásra szelektált, magyar 
bivalyváltozat fenntartását. 
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SZÍVRITMUS ZAVAR (LQT) LÉTREHOZÁSA ÉS 
KIALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGÉRMODELLBEN 

 
Creation and characterization of a mouse model of cardiac arrhythmia (LQT) 

 
Szerző:  Kis Szilvia, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Bősze Zsuzsanna, Állatbiotechnológiai Intézet Igazgató, MBK 

Dr. Horvainé Szabó Mária, egyetemi docens, tanszékvezető, Állattenyésztés-
tudományi Intézet 

  Major Péter, MSc. PhD hallgató, MBK 
  
 
 Magyarországon a leggyakoribb elhalálozási ok a hirtelen szívhalál. A Magyar 
Kardiológusok Társaságának nyilatkozata szerint átlagosan 70 ember hal meg naponta 
hirtelen szívhalálban. Az elhalálozási adatok szerint annyi áldozatot szed, mint a tüdőrák, 
mellrák és az AIDS/HIV együttvéve. 
 Az ingerület kialakulásáért a sejtek membránpotenciál-változása felelős, melyet 
ioncsatornák működése hoz létre. A sejtmembrán két oldala között lévő feszültségkülönbség 
egy dinamikus egyensúlyt alkot, mely nyugalmi potenciált jelent, és így a membránfelszín 
polarizált állapotba kerül. Ennek az egyensúlynak a megbomlása maga az ingerület, a felszín 
depolarizálódik, ingerület keletkezik, s ezt nevezik akciós potenciálnak, s így a csatornákon 
keresztül haladó ionáramok a sejtmembrán felületén létrejövő feszültségváltozásból 
kifolyólag akciós potenciált eredményeznek. A szívritmus kiindulópontja ez a folyamat, mely 
a sinuscsomóból az ingerület a pitvari izomsejteken keresztül a kamrai izomzatra átterjed az 
ingerületvezető rendszer segítségével.   
 A kálium-ioncsatorna β alegység fehérje génjének (KCNE1) mutációját (G52R) írták 
le családi örökletes hosszú QT szindrómás betegekben. Ez a mutáció a repolarizációs időt 
nyújtja meg a szívizomsejtekben, pontosabban a szívfrekvencia QT szakaszát. A G52R 
misszensz mutáció, ahol a KCNE1 gén 154. pozíciójában lévő guanin adeninre cserélődik, s 
így arginin (R) keletkezik a glicin (G) 52. helyén (G52R). 
 A kísérletek célja egy olyan egérmodell létrehozása volt, melyben a mutáns humán 
fehérje is kifejeződik egér szívspecifikusan. Két transzgenikus vonalat hoztunk létre, 
mindkettőben ki tudtuk mutatni a transzgén mRNS szívizom-specifikus termelődését. 
Tenyésztési adatainkból kiderült, hogy homozigóta G52R transzgenikus egér nem születik a 
heterozigóta szülőpároktól, tehát nem életképes. A heterozigóta egerek viszont nem mutatnak 
az LQT szindrómára jellemző fenotípust. Célkitűzésem volt a heterozigóta szülőpároktól 
származó utódok embrionális korban történő vizsgálata és a génmutáció okozta problémák, 
megállapítva a transzgenikus embriók genotípusát illetve egy következő lépésben a transzgén 
kópiaszámát, heterozigóta/homozigóta arányokat határozzunk meg. Kvantitatív PCR-rel (Q-
PCR) az összes transzgenikus embrió közül csak 4,5% volt a homozigóták aránya. 
 Az eredményeink alapját képezik a genotipizált G52R mutáns egér embriók 
hisztológiai vizsgálatának.  
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BROILER HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
KONVENCIONÁLIS ÉS BIO-TARTÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

TEKINTETÉBEN 
 

Comparison on conventional and organic fattening technologies in broiler 
chicken breeding 

 
Szerző: Kocsis Tamás, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc, II. évf. 
Témavezető:  Dr. Janan Janbaz egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, Agrár-
környezetgazdálkodási Tanszék 

 
Mára a világ élelmiszer előállításának a gondolkodásmódját egyre inkább a bipolaritás 

jellemzi. Míg egyes területek Afrika, a Közel-kelet és India élelmiszerhiánnyal küzd addig a 
fejlettebb államok egyre komolyabb hangsúlyt helyeznek az élelmiszer minőségére és az 
emberi szervezetet károsító szermaradványok kizárására. 

Véleményem szerint a csirkehízlalás, az emberiség állati eredetű élelmiszer-igényének 
kielégítésére az egyik leghatékonyabb módszer. A brojlereket viszonylag alacsony takarmány 
felhasználás mellett, gyorsan és nagy tömegben lehet előállítani, azonban ez a felgyorsított 
életciklus nemcsak az állatok számára megterhelő de az így kapott húsformák minősége 
szembemegy a már korábban említett, az élelmiszer minőségére fókuszáló 
gondolkodásmóddal. Az állatok humánus és etológiai szükségleteit kielégítő tartásmódjának 
megvalósítása, az intenzív technológiák keretében nem lehetséges, ezért teljesen új 
koncepciók kialakítására van szükség. Egyik alternatíva lehet az ökológiailag fenntartható 
technológiák bevezetése, melyekről az Európai Unió 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK 
rendelete (az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről) foglalkozik. 

A 2011. augusztus - 2012. június közötti időszakot Erasmus ösztöndíj keretében 
Törökországban tölthettem és a Canakkale Onsekiz Mart Egyetem tangazdaságában 
lehetőségem nyílt a két tartástechnológia (ketreces és bio) összehasonlítása, helyi fajták 
bevonásával. Megfigyeléseim középpontjába a tartásmódot és a hízlalási vizsgálatokat 
helyeztem. A vizsgálat során három tyúkfajta, a Denizli és a Görgüsüz fajták (török) 
beszerzésére volt lehetőség, valamint kontrollnak az Amerikában kitenyésztett Cornish-Rock 
fajta szolgált. A hízlalási periódusok a jogszabályban előírt minimum intervallumokat ölelt át 
(ketreces tartás 49 nap, ökotartás 81 nap). A vizsgálati eredmények rámutattak arra, hogy 
mekkora a differenciáltság az egyes fajták környezeti optimuma között. Megerősítést nyert az 
a hipotézis, hogy általában véve a parlagi és hibrid fajták jobban bírják a környezet által 
okozott stresszhatásokat.  A Cornish messze a legjobb eredményeket produkálta ketrecben, 
ugyanakkor ökológiai körülmények között visszamaradt a fejlődésben. Az elhullások mértéke 
is magasabb volt, valamint rejtőszínek hiányában könnyű célpontot jelentettek a különféle 
ragadozóknak (róka, réti héja, nyest).  A Görgüsüz fajta esetében a komolyabb problémák a 
ketrecben jelentkeztek. Nagy számban fordult elő tollcsipkedés, a kakasok között pedig 
hierarchia küzdelmek. Szabad tartásban a kezdetektől fogva kiegyensúlyozottan növekedett. 
A Denizli hen egész kiegyensúlyozottan teljesített mind a két tartástechnológiában (átlagos 
testsúly ketrecben 49 nap alatt: 1814g, biotartásban 81 nap alatt: 2221g). 

Általánosságban elmondható, hogy az intenzív hízlalás során egy robbanásszerű 
növekedés zajlott le a kezdeti időszakban, ami után a növekedés üteme hétről hétre csökkent, 
míg öko tartásban egy nem ennyire intenzív, ugyanakkor egyenletes növekedést tapasztaltunk. 
A hízlalási ciklusban a ketreces állatok esetében másodlagos megfigyelésként, egy-két 
esetben láb-fej deformációt figyeltünk meg. 
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TENYÉSZKOCÁK SZELEKCIÓS VIZSGÁLATA SZAPORASÁGI 
MUTATÓIK ALAPJÁN 

 
Selection tests in reproduction attributions in breeding sows 

 
Szerző: Nádudvari Fanni, MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, MKK, Állattenyésztés-tudományi 

Intézet 
 Nyíri András, tudományos munkatárs, MKK, Állattenyésztés-

tudományi Intézet 
 

A hazai sertéstenyésztés soha nem látott mélységben van, miközben Magyarországnak 
minden adottsága megvan a sikeres sertéstenyésztéshez, illetve hízlalásoz. A szocializmus 
időszakában megélt szárnyalás ma már legendaként maradt fent. A 2004-es Uniós csatlakozás 
után a külföldi, gyenge minőségű, olcsó árúk kerültek előtérbe, amelyeket kényelmesen 
vásárolhatunk meg a nagy áruházak polcairól. A magyar sertéstartók helyzete egyre nehezebb 
a sok esetben ellentmondásos túlszabályozás, valamint a relatíve olcsó külföldi árudömping 
miatt. A nagy kockázat és forgótőke igény, valamint a kiszámíthatatlanság és az alacsony 
jövedelmezőség ebben az ágazatban is többek között a koncentrációhoz vezetett. A hazai 
vidékfejlesztés fellendítésében kulcsszerepet játszó kis sertéstelepek (tenyészetek, hizlaldák) 
csaknem teljesen eltűntek. Ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítani a tenyésztésben és 
termelésben részt vevő telepekre. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a telepek tenyésztői 
munkája gyakran pontatlan és hiányos. A nagyobb odafigyelés és a lelkiismeretesebb munka 
pedig jelentősen javíthatná az ágazat versenyképességét. 

A jászjákóhalmi Jákó-pig Kft. is hasonló képet mutat, annak ellenére, hogy a 
szaktudás és genetikai háttér is mind adottak. Ezért vizsgálatom célja, hogy bebizonyítsam, 
szigorúbb tenyésztő munkával (szelekció) és több odafigyeléssel a kis genetikai előrehaladást 
mutató értékek is jó eredménnyel javíthatóak.  

A válasz kiderítésére a telep tenyészkocáinak eredményeit vizsgáltam a 
törtenyészetekben használatos adatgyűjtő program (Szftv.Win) segítségével. A kapott 
eredmények kiértékeléséből egyértelműen kiderül, hogy a tenyésztői munka javítása (a 
szelekciós előrehaladás növelése a vizsgált tulajdonságokban) 1-2 éven belül jelentős 
eredményt hozna a szaporasági mutatókban, ami javítaná a sertéstenyésztés, így az adott telep 
versenyképességét. 
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A MÉZ SZÍNMIN ŐSÍTÉSE ÉS MŰSZERES MÉRÉSI 
LEHETŐSÉGEINEK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE 

 
The colour qualification of honey and its methodological development of 

possible measuring techniques 
 

Szerző:  Szabó Rubina Tünde, MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők: Dr. Szalai Tamás, egyetemi docens, MKK, KTI, AKGT 

  Dr. Kovács-Weber Mária, tanársegéd, MKK, ÁTTI 
 

A méz érzékszervi tulajdonságai közül a legelső, amivel szembetalálkozik a fogyasztó, 
a színe, amit számos tényező befolyásol. A fajtamézek színükben is különböznek, de ezek is 
különbözőek lehetnek, ha földrajzilag eltérő helyről származnak. A mézkinyerés egyes 
folyamatai, illetve tárolás körülményei, ideje is hatással bírnak rá. 

A méz színét szubjektív vagy szubjektivitással terhelt módszerekkel mérik. Azért, 
hogy a színmérési lehetőségeket bővítsük és objektív képet kaphassunk a méz színéről, 
Lovibond műszerrel színkategóriákat határoztunk meg, és ehhez kapcsoltan hasonlítottuk 
össze a fenti módszerrel a Minolta Chromameter és az érzékszervi vizsgálat eredményeit. 

Célunk volt megvizsgálni, a fogyasztók mézzel kapcsolatos ismereteit és szokásait. 
Ezen felül az érzékszervi színminősítés eredményeit összehasonlítani a Lovibond műszer által 
kapott eredményekkel. Valamint célunk volt kideríteni, hogy a Lovibond műszer, illetve 
Pfund-skála használatával kapott eredmények megegyeznek-e a Minolta műszer használatával 
kapott eredményekkel. Majd a Minolta műszerrel való vizsgálat során eldönteni, hogy a fehér, 
illetve a fekete háttér közül melyik az ideálisabb.  

Lovibond műszerrel vizsgáltuk meg a 21 mézminta színét. A Lovibond végleges 
eredményhez párosítani lehet a Pfund-skála értékeit, illetve ezekhez pedig a színkategóriákat. 

Minolta Chromameter CR400-at használtuk L*a*b* értékek meghatározására. 
Fehér háttér alkalmazásakor a hársméz (1) kivételével az eredmények tükrözték a 

Lovibond színkategóriákba sorolást. Fekete háttér esetén a színkategóriák nem követik 
egymást olyan pontosan és egységesen, mint a fehér háttér alkalmazásakor, továbbá az 
árnyalat (b*/a*) meghatározásakor sem. 

Kiszámoltuk a ∆E* értéket a fehér és a fekete háttérnél kapott eredményekből. A 
fehérnél azt tapasztaltuk, hogy dominánsan csak nagy eltérések mutatkoztak, de az adott 
Lovibond színkategóriába tartozó mézek között kisebb az eltérés. A fekete háttérnél eltérések 
egész skálájával találkozhattunk, de a fehér háttérhez képest kevesebbszer tapasztaltuk a 
színkategórián belüli kisebb eltérést. 

Következtetésképp elmondható, hogy a fogyasztók számára fontos szempont a méz 
színe, és többségében tisztában vannak a szín és ásványi anyag tartalom kapcsolatával. Az 
érzékszervi színminősítést szubjektivitása miatt, csak egyes esetekben érdemes alkalmazni. A 
Lovibond színmérés szubjektivitással terhelt eredményeket ad, de mivel több ember végzi a 
vizsgálatot így az eredmények reprodukálhatóak. A Minolta Chromameter a méz 
színmérésének objektív módszere lehet, mivel L* és a ∆E* értékek összhangban vannak a 
Lovibond által alkotott színkategóriákkal. A L* és a ∆E* értékek alapján fehér háttér 
alkalmazása az ajánlott. 
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A BAROMFITARTÁS ÉS VÁGÁS GYAKORLATÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
ÁLLATJÓLLÉTI SZEMPONTBÓL 

 
Evaluation of the practices of poultry housing and cutting point of view animal 

welfare 
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Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Állatvédelmi Osztály 
 
Az állatjóllét megléte régen vitatott kérdés. Hazánkban már a ’80-as évek óta felmerült 

annak jogszabályok közé vonása, melyet később 1998-ban XXVIII. törvényben ki is nyílvání-
tottak. Napjainkban jelentősége olyan méreteket öltött, hogy több törvénycikkben tűnt fel az 
állatvédelem keretein belül úgy, hogy minden létező gazdasági haszonállatunkra meghatároz-
ta azokat a feltételeket és szükségleteket, melyek egy állattartó gazdaság tulajdonosának köte-
lessége az állatai életfenntartásához a lehető legtermészetesebb módon kielégíteni. 

Kutatásunk célja felmérni a magyar baromfitenyésztés helyzetét az állatjóllét szem-
pontjából. A kutatás kiinduló pontjául szolgált interjú készítése a Magyar Baromfi Termék 
Tanács elnökével és igazgatójával, Dr. Csorbai Attilával, aki képet adott a magyar baromfiá-
gazat helyzetéről és azon belül kiemelt témánk, a broiler csirke tenyésztésének és tartásának 
helyzetéről az állatjólléttel kapcsolatban. Beszélgetésünk során szót kapott az állatjólléti 
támogatások igénybevétele is. Munkánk során brojlercsirkét hizlaló gazdaságokba látogattunk 
el, ahol két különböző állatvédelmi és állatjólléti felmérést készítettünk. 

Az egyik felmérés során, Hollandiában kifejlesztett Welfare Quality System® (WQS) 
rendszerben foglalt felmérési protokoll segítségével értékeltük a főbb kritériumokat. Ezek kö-
zé tartozik a takarmányozás, tartásmód, állatok egészségi állapotának és viselkedésének 
megfigyelése. A felmérést a WQS® rendszerben foglalt táblázatos teszt alapján készítettük el. 

A másik felmérés esetében a jelenleg hazánkban hatályos jogszabályok alapján mértük 
fel az állatjóllétet. Ennek értelmében az 1998. évi XXVIII. törvényt az állatok védelméről és 
kíméletéről, az Európai Unió Tanácsának 2007/43/EK irányelve a hústermelés céljából tartott 
csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról és az Európai Unió Tanácsá-
nak 1998/58/EK irányelve az állatok védelméről a mezőgazdasági haszonállat-tartás során 
megfogalmazottak szerint szedtük össze a fontosabb pontokat, melyek felhasználásra kerültek 
a felmérés alatt. Ezek a pontok a jó tartás, táplálás, egyészség és a nem WQS® releváns 
kérdéseket részletezik táblázatos tesztként. 

Felmérések során kapott eredményeinket végezetül vágóhídon értékelt és összegyűjtött 
eredményekkel vetettük össze, amelyek alapján megállapítottuk, hogy a hazai baromfite-
nyésztők körében igen fontos elemmé vált a megfelelő állatjólléti szempontok minél jobb kie-
légítése. Ezekre támogatásokat kérvényeznek vagy pályázatokat nyújtanak be, amelyek által 
sikerül állatjólléti többletköltségeiket megtéríteni és állataik életfeltételeihez szükséges 
igényeket biztosítani. Azonban világossá vált, hogy jelenleg az állatjólléti támogatás igénybe-
vételét lehetővé tevő jogszabály nem alkalmas maradéktalanul az állatjóllét fenntartására, az 
csupán a támogatás igen széles körben történő odaítélését szolgálja. A WQS® rendszer ugyan 
alkalmas az állatjóllét vizsgálatára és több mint iránymutató annak fenntartásában, azonban 
bizonyos szakaszai a magyar gyakorlatban nem alkalmazhatóak. Ezt a hiányosságot pótolja és 
a telep gazdasági és állatjólléti paraméterei közötti összefüggéseket tárja fel a másik 
alkalmazott felmérés és jogszabályi alapon nyújt iránymutatást az állatjólléti kérdésekben. 
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LEGELTETÉSI ÉS ANYAJUH HASZNÁLATI MÓDOK HATÁSA AZ 
ANYAJUHOK NÉHÁNY TERMELÉSI TULAJDONSÁGÁRA 

 
Effect of grazing methods and mating time on ewes’ certain production traits 

 
Szerző: Tóth Gábor, MKK, Agrármérnök MSc, II. évf. 
Témavezető: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, SZIE, MKK, Állattenyésztés- tudományi 

Intézet  
 Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus, SZIE, MKK, Állattenyésztés- 

tudományi Intézet 
 
A hazai juhtenyésztés versenyképessége szempontjából döntő fontosságú a takarmányozási és 
tartási költségek csökkentése, és az anyák kondíciójának, ezen keresztül szaporulati 
mutatóinak javítása. A közép-európai adottságok kedveznek a legeltetéses állattartásnak. Az 
egészséges táplálkozás és a természet közeli állattartás iránti igény segíthet abban, hogy a 
jelenlegi legeltetéses állattartással kapcsolatos ellentmondásos helyezet, ami a jelenlegi 
támogatási rendszerben, az indokolatlan korlátozásokban és túlszabályozásban nyilvánul meg 
feloldódjon. A szakszerű legelő használat a kedvező energia ellátottság miatt pozitív hatással 
lehet a szaporodásbiológiai folyamatokra, a petefészek működésére. Vizsgálatunk célja ezért 
eltérő legeltetési módok (pásztoroló és szakaszos) hatásának értékelése az anyajuhok 
kondíciójára és egyes szaporulati mutatóira két eltérő termékenyítési időszakban. 
 
Vizsgálatainkat két gazdaságban („A” és „B”) végeztük. Az értékelésben, mindkét 
gazdaságban, ősszel termékenyített és február 1. és 15. között ellett, első ellésű magyar 
merinó anyajuhok kerültek. A legeltetési vizsgálatokhoz mindkét helyen a legelőterületet 
(ősgyep) két azonos nagyságú részre 60-60 ha osztottuk, melynek egyik felét pásztorolva a 
másikat szakaszosan legeltettük 90-90 anyajuhval. Gazdaságonként, így összesen 180-180 
anyajuh vett részt. A legeltetési időszakban, mindkét gazdaságban, nyáron (június hónap) 
termékenyítettük az anyajuhokat, az anyák abrak kiegészítésben (flushing) nem részesültek. A 
„B” gazdaságban további 60 ha-os területen, 90 anyajuh az őszi tenyészszezonban 
(szeptember) került termékenyítésre. 
 
Az állatok aktuális táplálóanyag-ellátásának megállapítása érdekében havi rendszerességgel 
vizsgáltuk az anyajuhok kondícióját, az ellésenkénti bárányszámot (vemhességi-, ikerbárány- 
és szaporulati arányt). Az adatok statisztikai értékeléséhez az SPSS 14.0 programot 
használtuk. Az alkalmazott statisztikai próbák az alábbiak voltak: átlag, szórás, Mann-
Whitney teszt, Chi² teszt. 
 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a szakaszos legeltetés az anyajuhok kondíciójára 
kedvezőbb (P<0,05), mint a pásztoroló legeltetés. A szakaszos legeltetés alkalmazása növeli 
az ikervemhességek és az ikerbárányok arányát, a szaporaság szempontjából kedvezőtlen nyár 
eleji termékenyítési időszakban. Az eredmények megerősítik, hogy az őszi szezon a magyar 
merinó fő termékenyítési időszaka. Ezt igazolja az iker bárányt ellő anyák arányának 
növekedése a fő termékenyítési időszakban. Fontos lenne a jövőben, hasonló vizsgálatok 
végrehajtása más juhfajtákkal is. 
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A LEGELTETÉS HATÁSA A KECSKETEJ 
ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉRE 

 
Effect of grazing on fatty acid content of goat milk 

 
Szerző: Varga Veronika, MKK, Állattenyésztő mérnök BSc, III. évf. 
Témavezető: Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus, SZIE, MKK, Állattenyésztés- 

tudományi Intézet 
 Dr. Póti Péter, egyetemi docens, SZIE, MKK, Állattenyésztés- tudományi 

Intézet  
 
Az utóbbi években fokozódik az egészségvédő, bioaktív anyagok (pl. konjugált linolsav) 
kutatása, melyeknek fokozott szerepet tulajdonítanak a humán egészségvédelemben. A 
bioaktív anyagok mennyiségét megfelelő takarmányozási technológia megválasztásával is 
lehet növelni. A vizsgálatunkban a zöld kukorica kiegészítés hatását értékeltük a kecsketej 
zsírsavösszetételére, különösen a konjugált linolsav és az n-3 zsírsavak mennyiségének 
növelésére. A végterméknek egészségnövelő, és daganatos megbetegedés valószínűségét 
csökkentő hatása van, mely így az European Commission Concerted Action on Functional 
Food Science meghatározása szerint funkcionális élelmiszernek minősül. 
 
A vizsgálatban 54 állat vett részt, az állatokat két csoportba osztottunk, az egyik csoport ad 
libitum legelőn tartózkodott, a másik csoport csak ad libitum szénát kapott, mindkét csoport 
egyedei 30 dkg/állat abrakkeverék (40 % árpa, 20 % búza, 20 % kukorica és 20 % búzakorpa) 
kiegészítésben részesültek. A vizsgálatban résztvevő kecskéknek a laktációk száma hasonló 
volt.  
 
A kísérleti periódus 5 hétig tartott, ebből szoktatási időszak 3 hét, a mintavételi periódus 2 hét 
volt. A tejmintákat az utolsó 2 hétben, 12 napon keresztül, naponta kétszer, reggeli és esti 
mintákat egyként kezelve, összesen 12 mintát vettük. Vizsgálatok során a tejminták tejzsír, 
tejfehérje, tejcukor és zsírmentes szárazanyag tartalmát határoztuk meg. Valamint 
meghatározásra került a tejminták zsírsavösszetétele is. Az adatok statisztikai kiértékelését az 
SPSS 14.0 programcsomaggal (átlag, szórás, T-próba) végeztük. 
 
A legeltetés hatására szignifikáns mértékben nőt a kecsketej tejzsír, a tejfehérje és a 
zsírmentes szárazanyag tartalma. A legeltetés hatására növekedett a tej konjugált linolsav, ill. 
n-3 zsírsavak aránya, ill. csökkent n-6/n-3 aránya.  
 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a legeltetés hatására nő a kecsketej konjugált 
linolsav és az n-3 zsírsavak aránya, valamint csökken az n-6/n-3 zsírsavak aránya, így a 
kecske tejtermékek táplálkozásbiológiai értéke növelhető legeltetés alkalmazásával, ezáltal 
alkalmas funkcionális tej és tejtermékek (élelmiszer) előállítására. 
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PHYLLOSTACHYS TAXONOK GENETIKAI POLIMORFIZMUS 
VIZSGÁLATA SSR MARKEREKKEL 

SSR polymorphism in Phyllostachys taxa 

Szerző:  Burján Szonja Szimóna, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc. II. 
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A pázsitfűfélék (Poaceae) családjába tartozó Bambuszfélék (Bambusoideae) alcsalád 
Bambusae nemzetségcsoportjának Botnád (Phyllostachys) nemzetsége széles körű 
felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Rügyeit, mint zöldséget fogyasztják, levele és 
rizómája a gyógyító és betegségmegelőző étrend szerves része, szára papír-, textil- illetve 
építőipari nyersanyagként elterjedt. 

TDK munkám célja az volt, hogy a Szent István Egyetem Gödöllő, Botanikus Kert, 
Phyllostachys állományát, melyet a folyamatosan bővülő faj és fajtaszámnak köszönhetően 
hazánk legjelentősebb in situ Phyllostachys génbankjának tekinthetünk, SSR markerekkel 
genotipizáljuk. Az SSR (Single Sequence Repeat) markerek kodominánsan öröklődnek, és 
kiválóan alkalmasak a fajok illetve fajták közötti polimorfizmusok, és a szülő-utód 
kapcsolatok kimutatására. 

A genetikai polimorfizmus vizsgálatokhoz leveleket gyűjtöttem taxononként. A DNS-t 
DNeasy Plant Mini Kittel izoláltam. A DNS mennyiségét és minőségét NanoDrop ND-1000 
spektrofotométer segítségével ellenőriztem. A minták hígítása után PCR reakciókat végeztem 
először más fajokra leírt SSR markerekkel, majd különböző bambusz fajokra leírt SSR 
markerekkel. 

Az általunk alkalmazott DNS izolálási módszer kiváló a bambusz fajokra. A más 
fajokban is működő, szőlőre leírt SSR marker a bambusz esetében is működött, de monomorf 
mintázatot kaptunk, így a taxonok elkülönítésére nem alkalmas. A bambusz fajokra leírt SSR 
markerekkel azonban lehetővé vált a fajok és fajták közötti polimorfizmus kimutatása.  

A pontos allélméreteket poliakrilamidgél elektroforézist követően ALF express 
(automata lézerfluorimeter) készülék alkalmazásával határoztuk meg. Az eredményekből 
SPSS program alkalmazásával dendogramot szerkesztettünk, amivel a rokonsági 
kapcsolatokat is meg tudtuk állapítani. Az eredmények alapján a kérdéses taxonok 
azonosítását és besorolását kívánjuk elkészíteni. 

Távlati célunk, hogy korábbi kísérleteim eredményeihez – melyek a beltartalmi 
értékekre vonatkozóan, a vizsgált taxonok közötti különbségek feltárására valamint e 
paraméterek vegetációs idő alatti változására irányultak –, genetikai háttért keressünk, és 
feltárjuk az egyes taxonok közötti beltartalmi különbözőségek és az expresszálódó gének 
közötti esetleges összefüggéseket. 
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AGROBACTERIUM TUMEFACIENS KÖZVETÍTETT 
TRANSZFORMÁCIÓS RENDSZER BEÁLLÍTÁSA ÁRPÁN ( HORDEUM 

VULGARE L.)  

 
Adaptation of Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transformation system 

in Barley (Hordeum vulgare L.) 
 
Szerző: Eitel Gabriella, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Szőke Antal, tudományos munkatárs MKK, Genetika és Biotechnológiai 

Intézet 
  Kis András, PhD hallgató, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 
  

Az árpa (Hordeum vulgare L.) az emberiség egyik legrégebben termesztett gabonája. 
Világszerte több mint 47 millió hektáron termesztik. Az ókorban élelmiszerként használták 
fel, napjainkban elsősorban söripari alapanyagként és takarmányként hasznosítjuk. A 
mezőgazdasági felhasználáson túl azért is jelentős, mert értékes diploid modellnövényként 
szolgálhat a hexaploid búzakutatások számára.  

Az első transzgenikus árpa vonalakat éretlen embriókból génpuska alkalmazásával 
hozták létre, ezt követték a korábban csak kétszikűeknél alkalmazott Agrobacterium 
tumefaciens általi közvetett transzformációs kísérletek, melyek hatékonyabbnak bizonyultak. 
A transzgénre nézve stabilabb a génexpresszió az utódgenerációkban és kevésbé jellemző a 
géncsendesítés (RNS-silencing). Az utóbbi években számos kutatás foglalkozott az árpa 
Agrobacterium tumefaciens közvetített géntranszfer eredményességének növelésén, azonban 
ezek maximális hatékonysága 5,4-21,7 % között mozgott. 

Célunk egy olyan árpa transzformációs és regenerációs rendszer adaptálása volt, 
melyet a későbbiekben gazdaságilag, vagy a tudomány számára jelentős transzformációs 
kutatásokhoz használnánk fel. A kísérletben a Golden Promise tavaszi fajtával dolgoztunk. Az 
üvegházban nevelt egyedekről szedett éretlen magból a sterilizálást követően izoláltuk az 
embriókat. Az axis eltávolítása után az embriókat 1 napig BCI (kalluszosító) táptalajon 
pihentettük. A transzformációhoz hygromycin rezisztenciát biztosító bináris vektort 
(pCambia1391z) tartalmazó AGL-1-es Agrobacterium törzset alkalmaztuk. A három napos 
kokultivációt követően az embriókat 75 mg/l hygromycint tartalmazó, BCI-75 táptalajon 
neveltük tovább. A hat hetes  in vitro szelekció után a kalluszokat 2,4D-t és BAP hormonokat 
tartalmazó DBC-75 táptalajra raktuk át szomatikus-embriógenezis indukációja céljából. A 
zöldülő kalluszokat három hét múlva hormonmentes, regenerációs táptalajra (FWG) 
helyeztük.  

Öt ismétlésben összesen 233 transzformált embrióból a szelekciót követően 14 vonalat 
regeneráltunk. A vonalakból DNS-t vontunk ki, majd molekuláris vizsgálatoknak vetettük alá 
őket. A PCR reakciókban az eddig tesztelt vonalak pozitívnak bizonyultak a hygromycin 
génre vizsgálva.  
 A későbbiekben a transzgén integrációját és expresszióját további molekuláris 
vizsgálatokkal kívánjuk igazolni (Southern-blot, Northern-blot, RT-PCR). 
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MOLEKULÁRIS MARKER KIALAKÍTÁSA ZÖLD ÉS ROMANESCO 
KARFIOLBAN 

 
Development of molecular markers linked to the green curded and Romanesco 

cauliflower 
 

Szerző: Faragó Dóra, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, II. évf. 
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Napjainkban egyre nagyobb a fogyasztói elvárás az egészségesebb termékek iránt, 

ezért a nemesítők nagy hangsúlyt fektetnek olyan zöldség és gyümölcs fajták előállítására 
melyek minél magasabb arányban tartalmaznak az emberi szervezet számára hasznos 
tápanyagokat. A zöld karfiol nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, folsavat, 
karotinoidokat, szulforafánt és számos antioxidáns aktivitással rendelkező vegyületet.  

A mutációk a karfiolban és más növényfajokban fontos forrásai a funkcionális 
genomika tanulmányozásának. A zöld karfiol kloroplasztisz fejlődésében a legnagyobb 
szerepe az ún. ELONGATED HYPOCOTYL (BoHY5) génnek van, amelyről kimutatták, 
hogy expressziója magasabb a zöld karfiol rózsákban, mint a fehérekben. Az még nem ismert, 
hogy olyan mutációval állunk-e szemben, amely a zöld színű karfiolban lehetővé teszi a 
kloroplasztisz kifejlődését, vagy esetleg a hagyományos fehér karfiolban működik olyan 
mechanizmus, amely ezt megakadályozza.  

Munkánk során összehasonlítottuk az Arabidopsis thaliana Hy5 génjének homológ 
szekvenciáit a teljes káposzta genomban. Két olyan gént találtunk, amelyek nagyfokú 
hasonlóságot mutatnak szekvencia szinten, melyekre két promóter specifikus és két gén 
specifikus primerpárt terveztünk. 

A szakirodalom áttanulmányozása után feltételeztük, hogy a pagoda formájú 
Romanesco karfiol karakterisztikus morfológiai jellemvonása az Arabidopsis thaliana 
CLAVATA gén karfiol homológjaiban bekövetkezett mutáció eredménye, amelyből eddig 
összesen hármat azonosítottak. Ezért magára a CLAVATA génekre és az upstream 
szabályozó régiókra is terveztünk primerpárokat. 

Agaróz gélen detektálható hossz-polimorfizmust nem találtunk, ezért 
megszekvenáltattuk a CLAVATA gének genomi szekvenciáit fehér és romanesco karfiolban. 
Bioinformatikailag elemeztük őket, mivel jelenleg ezek a szekvenciák a publikus 
adatbázisokban nem elérhetőek. A kapott szekvenciák vizsgálata alapján célunk olyan 
molekuláris markerek kidolgozása, mely a növénynemesítésben alkalmazható. 
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ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBÁK IZOLÁLÁSA ÉS 
MONOSPÓRÁS KULTÚRÁK LÉTREHOZÁSA 

 
Isolation of arbuscular mycorrhizal fungi and establishing monospore cultures 
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Vietnámban, ahol a lakosság több mint 50%-a foglalkozik mezőgazdasággal, 

különösen fontos a korszerű agrotechnikai feltételek megteremtése a termésátlag 
ingadozásának csökkentéséhez és a termésbiztonság növeléséhez.  

A mikorrhiza a növények és a gombák között kialakult speciális, mutualista 
(kölcsönösen előnyös) szimbiotikus kapcsolat, mely a szárazföldi ökoszisztémákban 
általánosan előfordul. Legelterjedtebb és egyben legősibb típusa az arbuszkuláris mikorrhiza 
(AM), melyet képző gombák a szárazföldi növények többségével, köztük termesztett 
növényeink nagy részével is képesek szimbiózisban élni. A mikrobiális oltóanyagok, köztük 
az AM gombákkal történő oltás is, a termesztett növényeknél lehetőséget adhat 
környezetkímélő és gazdaságos termelésre, kevesebb műtrágya és növényvédőszer 
felhasználásával. 
 Munkánk során a vietnámi Bắc Ninh tartomány mezőgazdaságilag művelt területéről 
származó paradicsom növény (Lycopersicon esculentum) rizoszféra-talajának AM gomba-
közösségét vizsgáltuk. Meghatároztuk a talaj 1 grammjára vonatkoztatott AM gomba- 
spóraszámot, és az izolált AM gomba-spórákból monospórás kultúrákat hoztunk létre. Az 
izolált spórák azonosítását molekuláris módszerrel, a Glomeromycota-k 18S rRNS génjeinek 
nested-PCR technikával történő amplifikálásával és restrikciós emésztést követően a kapott 
fragmentumok hosszának elemzésével (PCR-RFLP) végeztük. A különböző RFLP típusok 
reprezentánsait DNS nukleotidszekvencia elemzésnek vetettük alá. 
 Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a vietnámi vörös színű, agyagbemosódásos 
szubtrópusi talaj (acrisol) gazdag és sokszínű az AM gombák tekintetében. A vizsgált 
rizoszféra-talaj AM gomba-közösségének domináns tagja az Acaulospora nemzetséghez 
tartozik, eltérően a legtöbb európai mezőgazdasági művelés alatt álló területtől. 
 Az AM gombák oltóanyagként történő felhasználásakor nem hagyható figyelmen 
kívül az adott terület bennszülött AM gomba-közössége, így a jelen kutatás eredményei 
gyarapíthatják meglévő ismereteinket egy hatékony, környezeti tényezőkhöz és termesztési 
rendszerekhez leginkább adaptálódott AM gomba oltóanyag-kombináció összetételének 
megállapításában. 
 
 
A kutatás a TÉT-10-1-2011-0648 „Magyar-vietnámi kormányközi TÉT Együttműködés 2010-
2011” c. pályázat valamint a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 „A tehetséggondozás és 
kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat 
támogatásával valósult meg. 
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HOMOPLASZTOMIKUS SPECTINOMYCIN REZISZTENS LUCERNA 
VONALAK EL ŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE  

 
Isolation and characterisation of homoplastomic spectinomycin resistant alfalfa 

lines 
 

Szerző: Iski Gergely, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, II. évf. 
Témavezető: Dr. Jenes Barnabás, tud. főmunkatárs, MBK, magántanár, SZIE GBI 
 Dr. Dudás Brigitta, tud. munkatárs, MBK  

 
A pillangósok családjába tartozó lucerna (Medicago sativa L.) a világon a negyedik 

legfontosabb takarmánynövény, hazánkban 124.000 hektáron termesztik. Magas emészthető 
rost és jelentős mennyiségű, kiváló minőségű fehérjetartalma miatt jól hasznosítható 
takarmány elsősorban a kérődzők, de egyéb gazdasági haszonállataink számára is. A lucernát 
a takarmányozásban sokféle formában hasznosítják. Mezőgazdasági jelentősége miatt a 
biotechnológiai kutatásokban is egyre nagyobb figyelmet kap. 

Munkánk célja spectinomycin rezisztens kloroplasztisz mutánsok izolálása 
szövettenyészeti eljárásokkal RegenSY lucerna vonalból, továbbá az izolált kloroplasztisz 
mutánsok jellemzése és összehasonlítása a kiindulási anyaggal.  

A kloroplasztiszok bakteriális jellegű genommal rendelkező, sejtenként több száz 
számban előforduló szemi-autonóm növényi sejtorganellumok. A kloroplasztisz nem mendeli 
módon öröklődik, a Medicago nemzetségre a növények többségétől eltérően a 
kloroplasztiszok biparentális öröklődése a jellemző. A spectinomycin a kloroplasztisz 
fehérjeszintézisének gátlása miatt a vad típusú növények kifehéredését okozza, míg a mutáns, 
rezisztens egyedek az antibiotikum jelenlétében is zöldek maradnak. 

A homoplasztomikus spectinomycin rezisztens mutáns vonalakat szövettenyészetben 
izoláltuk szelektív táptalajon, ciklikus regenerációval. Kiindulási anyagként üvegházban 
nevelt, vegetatívan szaporított növények teljesen kifejlett, ép, fiatal leveleit használtuk. A 
leveleket sterilezés után, növényi hormonokat és antibiotikumot tartalmazó táptalajon 
tartottuk négy hétig. Az ez után hormonmentes, de antibiotikumot tartalmazó táptalajon 
megjelent spectinomycin rezisztens, zöld embriókból növényeket regeneráltunk. 1560 
explantumból a harmadik regenerációs ciklus után 8 független, életképes vonalat kaptunk, 
melyeket részletesen megvizsgáltunk. 

A regeneráltatott homoplasztomikus spectinomycin rezisztens és vad típusú kontrol 
növényekből nyert DNS-ből a 16S rRNS-t kódoló gén egy szakaszát PCR-rel felszaporítottuk 
és megszekvenáltattuk. A vad típusú és mutáns szekvenciák összehasonlításával azonosítottuk 
a mutációkat, amelyek a gén konzervált régiójában elhelyezkedő báziscserék voltak. Három 
típusú mutációt találtunk két pozícióban: az egyikben G-C, a másikban A-T/C báziscserét. 

Az izolált kloroplasztisz mutánsokat növényházba kiültetve felneveltük, 
morfológiailag jellemeztük és meghatároztuk klorofill tartalmukat. A növények fenotípusa 
egy kivétellel a kiindulási típussal azonos volt. A morfológiai eltérés nagy valószínűséggel a 
szövettenyészetben bekövetkezett változásnak tudható be. 

Az azonosított SNP-k markerként alkalmazhatók további kutatásokhoz. A felnevelt 
mutánsokat keresztezési partnerként használhatjuk kloroplasztisz öröklésmenet vizsgálatára, 
valamint szabadföldi pollen-terjedési kísérletekben pollen donorként is használhatjuk. 
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MOLEKULÁRIS MARKER KIALAKÍTÁSA „PERZISZTENS FEHÉR” 
TULAJDONSÁGRA KARFIOLBAN 

 
Development of molecular markers linked to the persistent white phenotype in 

cauliflower 
 

Szerző: Kerekes Adrienn, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
  Dr. Szőke Antal, tudományos munkatárs, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
  Dr. Galli Zsolt, nemesítő, Syngenta Seeds Kft 

 
A karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) a Brassica nemzetség egyik kiemelkedő 

képviselője, mely a vadkáposzta (Brassica oleracea) egyik termesztett formája. Hazánkban a 
fejes káposzta mellett a legnagyobb területen termesztett káposztafélék egyike. A karfiol 
közkedvelt élelmiszerünk, melyet széles körű felhasználhatóságának és jó étrendi hatásának 
köszönhet. Nagy C-vitamin tartalma mellett különféle B-vitaminok, és ásványi sók jelenléte 
teszi számunkra még értékesebbé. A fehér karfiol esetében fontos minőségi szempont, hogy a 
rózsán ne jelenjenek meg nemkívánatos elszíneződések, például lilulás, sárgulás vagy 
barnulás, melyek nagymértékben rontják piaci értékét. Ezek a kedvezőtlen tulajdonságok erős 
fény hatására alakulnak ki, így a nemesítők arra törekednek, hogy a belső levelek 
összeboruljanak a rózsa felett, ezzel védelmet nyújtva a napsugárzás ellen. 

Az utóbbi években figyeltek fel a nemesítők azokra a karfiol genotípusokra 
(„persistent white”) amelyeknek rózsájában stressz hatására nem termelődnek antociánok. 
Erre a tulajdonságra jelenleg három gén ismert karfiolban, az NY7740, a „brillant white” és 
az „anthocyaninless gén”. Az első két gén genetikájáról még keveset tudunk, hátrányuk, hogy 
néhány termesztéstechnológiailag kedvezőtlen tulajdonsággal kapcsoltak.  

A Brassicaceae családba tartozó Arabidopsis thaliana a karfiol esetében is kiváló 
modellnövénynek bizonyult, rendkívül sokféle mutánsát jellemezték már, köztük olyanokat is, 
amelyek nem termelnek antociánokat (anthocyaninless gének). Eddig két ilyen lókuszt 
azonosítottak (ANL1 és ANL2). Az ANL1 gén egy flavonoid-3-O-glikoziltranszferázt kódol, 
az ANL2 pedig egy homeobox gént. A két gén mutációjának következtében a növény egyes 
részein csökkent antocián termelődés figyelhető meg. Az ANL gének nagymértékű 
homológiát mutatnak egyes káposzta génekkel, így ezekre a génekre és promotereikre 
tervezett primereket használva kerestük az eltérést, a mutációt és annak okozóját a karfiol 
három fentebb említett perzisztens fehér változatában.  

A PCR termékek agaróz gélen való elválasztása során nem tapasztaltunk 
hosszpolimorfizmust a hagyományos és perzisztens típusok között, így szekvencia szintű 
eltéréseket feltételeztünk. A PCR fragmentumokat szekvenáltuk, és bioinformatikai 
módszerekkel elemeztük. A szekvenciák ismeretében olyan genetikai markereket szeretnénk 
kifejleszteni, amelyek megkönnyíthetik és lerövidíthetik az új perzisztens fehér karfiol fajták 
nemesítését. 
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KLOROPLASZT POLIMORFIZMUS VIZSGÁLATA TERMESZTETT 
LUCERNA FAJTÁKBAN 

 
Chloroplast polymorphism in cultivated alfalfa varieties 

 
Szerző:  Pesti Réka MKK, Mezőgazdasági biotechnológus MSc, II. évf. 
Témavezető(k):  Dr. Dudás Brigitta, tudományos munkatárs, Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont, Növényi Biotechnológiai Intézet 
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Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
 
A lucerna (Medicago sativa L.) kiváló beltartalmi értékei miatt az egyik legértékesebb 

és legváltozatosabban hasznosítható szántóföldi növényünk, melyet főként kérődzők 
takarmányozására használnak.  A talaj termékenységének fokozásával és a nitrogén 
megkötésével fontos eleme a fenntartható mezőgazdaságnak. A lucerna idegentermékenyülő, 
rovarbeporzású, autotetraploid, évelő növény. 

A növényi sejtben három, egymástól fizikailag is elkülönült genomot különböztetünk 
meg: nukleáris, mitokondriális és kloroplasztisz. A feltehetően endoszimbionta eredetű 
kloroplaszt, a sejtben önállóan működik, de funkciói ellátásához sejtmagi kooperáció 
szükséges. Prokariótákra hasonlító genomja, a plasztom, kisméretű, haploid és gyűrű alakú. 
Sejtenként akár 100 kloroplaszt is lehet és minden egyes kloroplaszt 10-100 kópiában 
tartalmazza a DNS-t.  

Polimorfizmusnak nevezzük a genomban bekövetkező mutációk eredményeként 
kialakult változatosságot, amely növeli a heterogenitást a populációban. A kloroplasztban 
található polimorfizmusok molekuláris markerként való alkalmazása lehetőséget ad a 
kloroplaszt öröklődésének tanulmányozására, a filogenetikai kapcsolatok kutatására és a 
kimutatott különbségek felhasználhatóak fajtaazonosításra és a fajtavédelemben is. 

A dolgozatom célja néhány Magyarországon termesztett lucernafajta kloroplaszt 
genom polimorfizmusának vizsgálata. Kísérleteink során vizsgáltuk a fajták közötti 
különbségeket és a fajtákon belüli variabilitást is. 

Három magyarországi nemesítő helyről (Kisvárda, Szarvas, Kompolt) 2-2 fajtát 
választottunk, melyekhez kereskedelemben kapható, étkezési célra árusított európai és 
kanadai fajtát hasonlítottunk. A vizsgálat a kloroplaszt genom három különböző régiójára 
irányult. Fajtánként minimum 15 db egyedből DNS-t izoláltunk és PCR-t készítettünk a 
vizsgálandó régióra specifikus primerekkel. A PCR terméket gélelektroforézissel 
elválasztottuk és a hossz polimorfizmust mutató egyedekből szekvenálással igazoltuk a DNS 
szekvenciában bekövetkezett változásokat. Eredményeink alapján az egyik intergénikus régió 
kifejezetten polimorf, míg a másik csekély heterogenitást mutatott. Az accD gén kódoló 
régiójában kismértékű variabilitást észleltünk. 

A kloroplaszt genom 3 régiójának vizsgálata alapján összegzésképpen elmondhatjuk, 
hogy a trnI- rpl23 intergénikus régióban mind a fajták, mind az egyedek között jelentős 
variabilitás figyelhető meg. Ezzel szemben a trnE-trnT intergénikus régió feltehetően erősen 
konzervatív, mivel sem a fajták sem az egyedek között nem találtunk 1 bp-nál nagyobb 
különbséget. Az accD gén szekvenciájában eltérő egyedet is csak néhányat találtunk 
fajtánként. Kísérleteink során kimutatott polimorfizmusokból, molekuláris markerek 
fejleszthetők, amelyek alkalmasak lehetnek a kloroplaszt öröklődésének tanulmányozására és 
felhasználhatóak fajtaazonosításra vagy a fajta védelemben. Jövőbeni terveink között szerepel 
a kloroplaszt genom további régióinak feltérképezése és a fajták közötti polimorfizmusok 
analízise. 
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SZŐLŐ ÉS ALMA RÜGYMUTÁNSOK GENETIKAI VIZSGÁLATA, 
ELKÜLÖNÍTÉSÜK NEHÉZSÉGEI 

 
Genetic investigation of grape and apple bud sports and difficulty of 

discrimination 
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Intézet 
 
Az alma és a szőlő a mérsékelt égöv két legfontosabb gyümölcstermő növénye. 

Mindkét fajt páratlan fajtagazdagság jellemzi, melynek egyik legfontosabb forrása a 
rügymutáció. A rügymutánsok többsége fenotípusosan azonosítható (pl. gyümölcsszín, alak, 
érési idő, stb), azonban ezek fenológiai és fejlettségi állapothoz kötöttek, illetve sok esetben 
nem stabilak. A genetikai sokféleség megőrzése, a nemesítői jogok védelme megkívánja az 
egyes fajták pontos genetikai leírását. 

A rügymutánsok közti legfeltűnőbb különbség a héj eltérő színeződése. Szőlőben a 
fehér bogyószínt a Gret-1 retrotranszpozon MybA1 transzkripciós faktor promoterébe történő 
inszerciója okozza, a különböző színárnyalatok kialakulásáért pedig a Myb gének különböző 
alternatív allélformái, illetve QTN-ek (Quantitative Trait Nucleotid) felelősek. Almában a 
héjszín variációjának genetikai háttere még kevésbé ismert. A Myb gének expresszióját a 
promoterük és kódoló régióik szekvenciavariációi mellett befolyásolja a metilezettség és a 
retrotranszpozonok kópiaszáma is.  

A gyümölcsfajták genetikai elkülönítésére leggyakrabban mikroszatellit markereket 
használnak, amelyek a rügymutánsok megkülönböztetésére általában nem alkalmazhatóak, 
mivel a vizsgált lokuszokban azonos ujjlenyomatot adnak. Ebbe a csoportba tartozik szőlőben 
a Bakator, a Gohér, a Muskotály és a Furmint fajtakör egyes fajtái; alma esetén a Fuji, Idared, 
Elstar, Jonathan, Golden, Gala és a Starking delicious rügymutáns csoportok fajtái is. 

Munkánk célja a felsorolt szőlő és alma rügymutáns csoportok tagjainak genetikai 
elkülönítése az irodalomban már leírt, illetve az általunk tervezett molekuláris markerek 
segítségével. A vizsgálatokat az antocianin bioszintézisben résztvevő gének és transzkripciós 
faktorok szekvenciáira specifikus PCR primerekkel végeztük el.  

Szőlőben a Myb gének több allélváltozatát vizsgáltuk meg. Annak ellenére, hogy az 
egyes színvariáns csoportok között kaptunk agaróz gélen detektálható hosszpolimorfizmust, 
az egyes mutáns csoporton belül a fajták között nem. Ezért az amplifikált DNS szakaszokat 
megszekvenáltattuk és a kapott szekvenciákat BioEdit programmal összehasonlítottuk.  

Almában a Myb transzkripciós faktorokra specifikus PCR primerekkel rügymutáns 
csoporton belül nem tudtunk különbséget kimutatni, így itt más markerrendszerre van 
szükség. A későbbiekben az alma rügymutánsok genetikai elkülönítésére a metilációs 
mintázat és a retrotranszpozonok kópiaszámának vizsgálatát szeretnénk elvégezni. 
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PONTY- ÉS BUSA HIPOFÍZIS HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A PONTY ÉS A CSUKA KELTET ŐHÁZI 

SZAPORÍTÁSA SORÁN 

 
Comparison of the efficiency of carp and silver carp pituitary in the breeding of 

common carp and northern pike 
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A halak keltetőházi szaporítása során az ovuláció kiváltása hormonkezeléssel 

(hipofizálással) történik. A pontyhipofízis beszerzése az elmúlt két évtized gazdasági 
átalakulása következtében egyre nehézkesebb. Ezzel magyarázható, hogy a tenyésztői igények 
kielégítése érdekében a busa fajokból származó hipofízis is megjelent a piacon. Célul tűztük 
ki a busahipofízis szaporítási mutatókra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálatát nagyüzemi 
környezetben. A busahipofízis hatékonyságát a pontyhipofízissel történő kezeléssel 
összehasonlítva értékeltük. A vizsgálatba vont halfajok a csuka (Esox lucius) és a ponty 
(Cyprinus carpio) voltak. 

 
A csuka ikrások beérése az első kísérleti évben mindkét kezelés esetén 70,4% volt. A 

második kísérleti évben a pontyhipofízissel kezelt csoportban az ikrások 94,4%-a, a 
busahipofízissel kezelt csoportban 87%-a adta le az ikrát. A PGSI az első kísérleti évben 
gyakorlatilag megegyezett a két csoportban (14,3%), a második évben 18,7 ± 3,43 % volt a 
pontyhipofizissel és 20,1 ± 3,92 % a busahipofizissel kezelt csoportban. Az ikra 
termékenyülése az első évben 53,4 ± 8,87 % (pontyhipofízis), illetve 43,7 ± 8,43 % 
(busahipofízis) volt. A második évben a pontyhipofízissel kezelt csoportban az ikra 57,5 ± 
7,83 %-a termékenyült, busahipofízissel kezelt csoportban pedig 63,6 ± 17,0 %-a.  

 
A pontyszaporítása során az ikrások beérése 66,7 %-volt a pontyhipofízissel oltott 

csoportban, a PGSI pedig 13,7 ± 5,49 %-nak adódott. A busahipofízissel kezelt ikrások 
mindegyike reagált a kezelésre, a PGSI pedig 14,5 ± 2,32 %-os volt. A két csoport szaporítási 
mutatói a pontyikrások beérésének kivételével statisztikailag azonosnak tekinthetők.  

 
Vizsgálataink az előzetes feltevéseinket igazolták, miszerint a busahipofízis legalább 

olyan eredményesen alkalmazható, mint a pontyhipofízis. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

191

A PONTY KEVERÉKTAKARMÁNYRA ALAPOZOTT 
TAKARMÁNYOZÁSA HAZAI TERMEL Ő HALASTAVAKBAN 

(ELŐZETES EREDMÉNYEK) 
 

The carp compound feedingstuff based feeding by domestic producers in ponds 
(preliminary results) 

 
Szerző:   Gärtner László, MKK, Környezetmérnök BSc, IV. évf. 
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A munkánk során célunk egy termelés- és környezetbiológiai szempontból is 
megfelelő és biztonságos, keveréktakarmányra (teljes értékű táp) alapozott nagyüzemi 
pontytermelési takarmányozástechnológia kidolgozása. Magyarországra jellemző két eltérő 
tótípusban (völgyzárógátas-, és körtöltéses halastavi rendszerben) próbáltuk, mono- és 
polikultúrás népesítés mellett a technológiát kialakítani. Az új technológia kialakítását 
egyértelműen a hosszú ideje tartó rendkívül magas abraktakarmány árak, valamint a 
keveréktakarmánnyal elérhető jóval magasabb hozam generálja. 
 A kialakításra kerülő technológiával elért eredményeket minden esetben a klasszikus 
tógazdasági technológiával elért eredményekkel kívánjuk összehasonlítani és elemezni. A 
kifejlesztésre kerülő nagyüzemi félintenzív termelési technológiában az eddig megszokottól 
eltérően nem három, hanem kétéves üzemformában kívánjuk a piaci méretű halat előállítani. 
Fontos cél és támasztott kritérium is egyben a technológiával szemben, hogy a takarmány 
együttható (1 kg halhús előállításához szükséges takarmány mennyiség) 1,4-1,6 kg között 
alakuljon ellentétben a jelenlegi hagyományos technológiával (4-4,5 kg) szemben. 

A kidolgozásra kerülő komplex takarmányozási technológia hatékonyságát a halak 
növekedési intenzitása, takarmány együtthatók és a megmaradási százalékok mellett a víz 
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak meghatározásával, valamint a halhús 
minőségének nyomon-követésével kívánjuk elemezni és számszerűsíteni. 

Jelenleg előzetes adatokkal rendelkezünk mindkét tótípust figyelembe véve, de ezeket 
az adatsorokat is érdemes elemezni és bemutatni, hiszen a folyamatos próbahalászatokkal és 
vizsgálatokkal már kimutatható, hogy a célkitűzéseink mennyire megvalósíthatók. 

A munka főterméke egy komplex, keveréktakarmányra alapozott nagytavas 
takarmányozás technológia prototípus, mely a teljes értékű táp hatásait vizsgálja, elemzi és 
módszertani leírásba foglalja. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

192

A BARRAMUNDI ( LATES CALCARIFER) INDUKÁLT 
IVARVÁLTÁSÁNAK VIZSGÁLATA SZÖVETTANI MÓDSZEREKKEL 

 
Histological assesment of induced sex inversion of Asian Sea Bass (Lates 

Calcarifer) 
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A dolgozatban a protandriás ivarváltó barramundi (Latescalcarifer) halfaj ivarérést és 

ivarátfordulást vizsgáltuk szövettani módszerekkel olyan kísérletek keretében, melyek célja a 
spermatermelés stimulációja volt.  

 
A kísérleti állomány 21-27 hónapos életkorú egyedekből állt, melyeket meleg vizes 

(27 °C) recirkulációs rendszerben neveltek Jászkiséren. Hat hónapon keresztül 15 kísérleti 
egyedet hetente kezeltünk hormonálisan ponty hipofízis oldat injekcióval, és a gonádokat 
fixáltuk szövettani vizsgálat céljából. A halak testhosszát (cm) és testtömegét (g) rögzítettük a 
kezelt és a kontroll csoport esetében is. 

 
A kísérlet ideje alatt a hormonálisan kezelt egyedek intenzív spermatogenezis 

stádiumába kerültek, míg a kontroll csoportnál beindult az ivarváltás, és a kísérlet második 
hónapjának végére minden kontroll csoportba tartozó egyed ikrás lett. A kezelt csoportba 
tartozó halak kis százaléka hímivarú maradt, ezeknél megnövekedett spermatermelést 
figyeltünk meg a kísérlet első négy hónapja alatt, ám a kezelések végére minden egyed átesett 
az ivarátfordulás folyamatán. Az eredeti tartáskörülmények között nevelt halaknál csak a 
spermatogenezis korai stádiumai voltak megfigyelhetők. 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy az ivarátfordulás a korábban leírtaknál hamarabb 

elkezdődik az édesvízi recirkulációs rendszerben, ez a tartási körülmények megváltoztatásával 
magyarázható. A hormonális kezelés megnövelte és fenntartotta a spermatermelést egy ideig, 
de nem tudta megakadályozni az ivarátfordulás bekövetkezését. 

 
A spermatermelés indukálására egy újabb kísérletet kezdeményeztünk. Ebben 

magasabb sókoncentrációjú vízbe helyeztünk halakat, és figyeltük az ivarszervek fejlődését. 
A sókoncentráció emelése egy hónap kezelés után az ivarszervek intenzív fejlődését 
eredményezte, azonban a kísérlet befejezésére nem volt lehetőségünk, az egyedek egészségi 
állapotának leromlása miatt. 
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ÚJABB ADATOK A SZÉLES KÁRÁSZ EX SITU ÉS IN SITU 
VÉDELMÉHEZ 

 
New data for ex situ and in situ conservation of 

crucian carp 
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A magyarországi széles kárász (Carassius carassius) állomány az elmúlt egy 
évszázadban, de főleg az utóbbi ötven év folyamán erősen hanyatló tendenciát mutat, melyet 
elsősorban a megromlott környezeti feltételek indokolnak. 2012-ben a Magyar Haltani 
Társaság honlapján történő szavazás eredményeképpen a széles kárászt választották az év 
halának, ráirányítva a közvélemény figyelmét a fajra. Hazánkban a környező országok 
gyakorlatával ellentétben (pl. Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szerbia, Románia) célunk a 
védettségi státusz bevezetését megelőzni, ennek érdekében eredeti élőhelyeinek 
rehabilitációjával és telepítésekkel megerősíteni a hazai állományokat. Célomként a széles 
kárász indukált szaporítás technológiafejlesztést (alternatív ikrakezelés), ivadék nevelését, 
majd kitelepítését tűztem ki, valamint egy revitalizált helyen telepített széles kárászok 
növekedésének, megmaradásának megfigyelését élőhelyfelméréssel. 

 
A ponty indukált szaporítási technológiáját sikeresen alkalmaztam a széles kárász 

szaporítására. A termékenyítést és az ikra ragadósság elleni kezelést követően, az ikrák 
inkubálása során, az áztatott égertoboz (0,5kg/550l 12 h áztatás) hatásos védelmet nyújtott az 
ikrákat veszélyeztető gombásodás (pl.: Saprolegnia) ellen. Fontos megemlíteni, hogy ebben 
az oldatban neveltük a lárvákat is, elhullást nem okozott. A lárvák tartására először Óriás-
Zugert (200l), majd nevelő kádakat (500l) használtunk, artemia, gyűjtött plankton, tubifex 
etetéssel. Előnevelés után az ivadékokat a tanszéki fóliás tóba telepítettük ki (10 m3). A nevelt 
ivadékok közül a Halbarát Vízprogramnak felajánlottunk és már kitelepítettünk 150 széles 
kárászt (~5cm). A veresegyházi Tavirózsa Környezet-és Természetvédő Egyesület által 2008-
ban megkezdett lápi póc fajvédelmi mintaprogram keretén belül 550 széles kárászt (~1,5-
3cm) telepítettem ki revitalizált élőhelyekre, ahol monitoring adatok alapján értékeltem a 
megmaradásukat, növekedésüket. Ezen túl még a saját szaporításból 850 kárászt telepítettünk 
ki fajmegsegítési célzattal 3 helyre (Isaszeg, Rajka, Szarvas; ~2-6cm). A munkám során 
szerzett tapasztalataimat szeretném bemutatni előadásomban. 
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AZ 5-FLUOROURACIL ÖKOTOXICITÁSÁNAK VIZSGÁLATA A 
ZEBRADÁNIÓ ( DANIO RERIO) KORAI ÉLETSZAKASZÁBAN 

 
Investigation of ecotoxicity of the 5-fluorouracil in the early lifestage of 

zebrafish (Danio rerio) 
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Xenobiotikumok környezetbe juttatása egyre nagyobb aggodalommal tölti el a köz és 

tudományos szférát, ezért növekvő figyelmet fordítanak az ilyen anyagok kockázatának 
felméréséhez. Az ilyen vizsgálatok nélkülözhetetlen eleme az ökotoxikológai vizsgálatok 
elvégzése, melyet törvényileg megkövetelnek a hatóságok. Számos olyan feltáratlan hatású, a 
humán és állat gyógyászatban alkalmazott készítmény és hatóanyag jut ki a környezetbe, 
melyekről kevés információval rendelkezünk. Az egyik ilyen kevéssé vizsgálat vegyület 
csoport a kemoterápiás hatóanyagok csoportja.  
Az 5-fluorouracil egy olyan antimetabolikus hatású kemoterápiás szer, mely a nukleinsav 
szintézis gátlása révén akadályozza meg a rákos sejtek növekedését. Mivel a szer citoszatikus 
hatással rendelkezik, ezért környezetbe jutása és nem célszervezetekre kifejtett hatása komoly 
problémákat okozhat a különböző szervezetekben. Az utóbbi években sajnos egyre nagyobb 
mennyiségben alkalmaznak daganatellenes hatóanyagokat, melyek környezetbe jutása immár 
nem csak a kórházak szennyvizével, de a kommunális szennyvizekkel is történik, leginkább 
az otthoni – tablettás – kezelések terjedése miatt.  
A vizsgálatom célja egy széles körben alkalmazott kemoterápiás hatóanyag, az 5-fluorouracil 
ökotoxicitásának felmérése a zebradániók (Danio rerio) korai életszakaszában. Az akut 
embrió toxicitás vizsgálatot (FET Test) az OECD Draft Guideline alapján, míg a krónikus 
vizsgálatot az OECD 210 Guideline alapján végeztem. A vizsgálat végpontjai a mortalitás, az 
embrionális torzulások, az ikrából történő kelés idejének változása, valamint a testtömeg és a 
testhossz mérése voltak. További cél volt a LOEC, NOEC, LC50, és EC50 értékekkel 
kifejezni az 5-fluorouracil toxicitását. A vegyület ökotoxikológai felülvizsgálata a CytoThreat 
nevű FP7-es Európa Uniós pályázat részét képezi, melynek végső célja egy komplex 
környezeti kockázatbecslés a projekt során vizsgált különböző citosztatikumokra. 
A FET teszt során az LC50 érték 72 órás expozíció esetében 2441,6 mg/l volt. A mortalitás és 
a torzulások megjelenésének tekintetében a LOEC a 2000 mg/l-es koncentráció volt. A 
krónikus vizsgálat során 7 koncentrációt és két kontrollt (vizes, K és oldószeres, DMSO) 
alkalmaztunk. A koncentrációsor 10 ng/L-ről indult és egy nagyságrenddel növekedett 10 
mg/l-ig. A mortalitás esetében a kontrollhoz képest csak a legnagyobb koncentráció mutatott 
igazolható eltérést. A nedves testtömeg és a száraz testtömeg mérésnél az 1 mg/L és 10 mg/L-
es koncentrációknál volt igazolható az eltérés. Egyik csoportban sem volt eltérés a lárvák 
kelésében. A testhossz vizsgálatakor az 1 és 10 mg/L koncentráció egyedei mutatottak 
statisztikailag igazolható növekedést a kontroll egyedekhez képest.  

 

A munka az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjának 265264 szerződésszámú CYTOTHREAT 
projektje támogatásával valósult meg. 
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A MADARAK SZEREPE A HALAK PASSZÍV TERJEDÉSÉBEN 
 

Role of birds in passive way of fish spread  
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Sir Charles Darwin a „Fajok eredete” munkájában (1859) is foglalkozott azzal a 

felvetéssel, hogy egyes halak terjedésében miként vesznek részt a madarak. Úgy találta – és 
ez a gondolat igen erősen gyökeret vert -, hogy egyes halfajok ragadós ikrája az arra úszó 
vízimadarak tollába, lábára ragadhat, majd a környezeti tényezőktől függően rövidebb-
hosszabb utazás után életképességét megtartva egy másik vízrendszerbe is kerülhet. Azonban 
ennek a valószínűsége igen alacsony; a halak ikrája néhány másodpercig tartja meg 
ragadóságát, illetve a madarak repülése során gyorsan kiszáradhat. Régóta ismert tény, hogy a 
madarak bélrendszerében egyes növények magvai túlélik az emésztési folyamatokat, így is 
segítve elterjedésüket, de alacsonyabb rendű állatfajokban sem ismeretlen ez a passzív 
elterjedési mód.  
 Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, vajon az élő embriót tartalmazó 
halikrák a kacsa bélrendszerén áthaladva túlélnek-e és képesek-e kikelni. 
 Vizsgálatainkhoz széles kárász (Carassius carassius) és ezüstkárász (Carassius 
gibelio) indukált szaporítása során nyert termékenyített ikráit használtunk fel. A lefejt 
ikratételeket két részre osztottuk, egy részüket apró békalencse (Lemna minor) gyökerére 
fejtük, majd termékenyítettük; a másik felét ikrakezelésen átesve (ikraragadóság elvétele) 
érlelő edényekben kelltettük. 
 Az etetési kísérletet a KÁTKI-ban hajtottuk végre, 3 kísérleti ciklusban 10-10 vadas 
színű magyar kacsát (Anas platyrhynchos domestica, KÁTKI génbank) telepítettünk egyedi 
kacsanevelő ketrecekbe. A kísérleti ciklusokban kétféle etetési stratégiát alkalmaztunk: az 
ikrakezelésen átesett 1-2 napos embriót tartalmazó ikrákat közvetlenül a kacsa nyitott csőrén 
keresztül juttattuk be Pasteur pipettával (ebben az esetben mindenképpen jutott ikra a 
bélrendszerbe), illetve ikraszemeket tartalmazó békalencsét kínáltunk fel a kacsáknak (ennél a 
módszernél nem voltunk biztosak abban, hogy a kacsák rövid időn belül elfogyasztják a 
felkínált táplálékot). A madarak a békelencsét minden esetben elfogadták. Az emésztési idő 
0,5-1,5 óra volt és mindhárom ciklusban találtunk életképes embriót tartalmazó ikraszemet a 
kacsák ürülékében, azonban csak a harmadik kísérleti ciklusban voltunk biztosak benne, hogy 
bélcsatorna-rendszeren áthaladt ikraszemeket gyűjtöttünk. Az összegyűjtött ikraszemeket 
tovább inkubáltuk, belőlük lárvákat keltettük, a halakat jelenleg is neveljük. Tudomásunk 
szerint ez az első eset, amikor bizonyítani sikerült, hogy a kacsák táplálkozásuk során 
vízinövényekre tapadt ikraszemeket elfogyasztva - emésztési tökéletlenségük révén - képesek 
részt venni egyes halak elterjedésében. 
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TAVI EL ŐNEVELT SÜLL Ő (SANDER LUCIOPERCA) SZÁRAZ TÁPRA 
SZOKTATÁSA ÉS NEVELÉSE INTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

 
Habituation of lake-grown prereared juvenile pike-perch (Sander lucioperca) to 

dry-feed and rearing in an intensive system 
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Hazánkban az összesített tógazdasági statisztikák szerint az elmúlt évek összes 

étkezési lehalászott haltermelése 14 000 tonna körül mozgott, melynek 65-70%-a volt ponty, 
a ragadozók aránya csupán 2%, ebből a süllő részaránya mindössze (32-45 tonna) 0,2-0,4%! 
A hazai ragadozó halak termelésben lévő részarányát növelni kellene, mivel a piaci igények a 
jobb húsminőségű, kevésbé zsíros termékek felé tolódnak el. A tógazdasági süllőtermelés 
növelésének egyik akadályát az előnevelt mérettől egynyaras korig való nevelés bizonytalansága, 
a környezeti tényezők által való nagy befolyásoltsága jelenti (táplálékhal ellátottság).  Termelés 
lényeges mértékű növelésére megoldás lehet a pisztráng-tenyésztéshez hasonló tápos intenzív 
süllőnevelési forma. 

Kísérletünk céljául tűztük ki a tógazdasági körülmények között előnevelt, majd 
intenzív vízátfolyásos rendszerbe telepített süllőivadékok, üzemi szinten történő 
keveréktakarmányra szoktatásának és növekedésének hatékonysági vizsgálatát a Győri 
ELŐRE Halászati Termelőszövetkezet Kisbajcsi telepén.   

Két kísérleti ciklusra nyílt lehetőségünk. Az első kísérleti ciklusban 3500 db 2,6 cm 
átlag testhosszúságú előnevelt süllőt szoktattam tápra. Kezdetben kizárólag tubifexet kínáltam 
fel, ezt követően tubifexet és süllyedő tápot vegyesen kezdtem adagolni. Majd fokozatosan 
megvontam a természetes táplálékot 12 napos időszak alatt, három naponkénti 
csökkentésekkel. A tápraszoktatás első hetében a halhullás nagy méretet öltött; mindösszesen 
500 egyed maradt 1 hónap múlva. Első sorban a tapasztalat hiányának tudom be az elért 
eredményeket, a nem kellő időben észlelet darakór jelentős kártételt okozott. A megmaradt 
süllők átlagos testhossza a kísérlet végére (46. nap) 5,8 cm (2,83 g) volt.  

Második ciklusban 8000 db előnevelt 2,3 cm-es átlag testhosszúságú süllőt próbáltam 
keveréktakarmányra szoktatni hasonló módon, mint az első ciklusban, ezúttal viszont élő 
tubifex helyett fagyasztott daphniát etettem. Folyamatos fertőtlenítéssel és halak 
gyógykezelésével (peridox, formalin oldat, cloramin-T-trihidrát, konyhasó) a kísérletünk 
végén (55. nap) 2500 db stabilan tápot fogyasztó egyed maradt meg. A 35 %-os megmaradás 
a szakirodalmi adatok alapján közepes eredménynek tekinthető. Fontos kiemelni, hogy a 
második ciklusban a kiinduló halak kondíciója nem volt megfelelő, ami hozzájárult a 
kannibalizmus előretörésének. A veszteségek felosztása: 47,9 %-a az átszoktatásból adódó 
technológiai veszteségeként elhullott egyed, illetve 17,1 %-a a kannibalizmus áldozata lett.  

További kísérletek szükségesek a süllők keveréktakarmányra szoktatásának, a helyi 
adottságokhoz jól illeszkedő üzemi méretű technológiájának kidolgozásához. 
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Nitrogénben szegény szerves anyagot a talajba juttatva megváltozik annak egyensúlyi 
C/N aránya. Ennek hatására az adott szerves anyagot lebontó mikroorganizmusok a 
szervezetük felépítéséhez szükséges nitrogént elsősorban a talaj, növények számára felvehető, 
nitrogén készletéből fedezik. Ez egyrészt akadályozza a növény nitrogén felvételét, másrész 
gátolja azt, hogy a nitrogén a mozgékony nitrát formában kimosódjon. 

 
A glicerin, amely a biodízel gyártás melléktermékeként nagy mennyiségben képződik, 
alkalmas anyag lehet a talaj C/N arányának tudatos befolyásolására. A glicerin, az egyszerű 
cukrokhoz hasonló módon, könnyen elérhető táplálékforrása a talaj mikroorganizmusainak. 
Ez azt jelenti, hogy kis mennyiségben való alkalmazása is rövid idő alatt jelentős hatást 
eredményez. A glicerin tartalmú ipari melléktermék szennyezésként olyan anyagokat 
tartalmaz, amelyek jól hasznosulnak a talajban. Ilyen a katalizátorként alkalmazott 
káliumhidroxid és a növényi magvakból kioldódó természetes anyagok.  
 
Munkám célja az volt, hogy meghatározzam azt, hogy a glicerin kezelés hogyan befolyásolja 
a nitrát talajból való kimosódását. 
 
Kisméretű talajoszlopokon vizsgáltam, a nitrát kimosódását. Két talajt vizsgáltam (humuszos 
homok, csernozjom). Az oszlopok átmérője 70 mm volt, a betöltött talaj tömege 1 kg. Nitrát, 
és glicerinkezeléseket alkalmaztam többféle kombinációban. Az oszlopok alján kifolyó 
oldatok nitrát és glicerintartalmát vizsgáltam. Mintákat 10 napon keresztül azt követően 
nyertem, hogy napi 100-100 cm3 desztillált vizet töltöttem az oszlopok tetejére. A minták 
nitrogén és glicerintartalmát megvizsgáltam. 
A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottam, hogy a glicerin kezelés alkalmazásával a 
nitrát kimosódása szignifikánsan csökkent. A hatás arra utal, hogy a kezelések kedvező 
feltételeket biztosítottak mikrobiális tevékenység számára, így a bevitt nitrogén jelentős része 
immobilizálódott. 
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A szteroid hormonok a gyógyászat, az állattenyésztés, a papírgyártás, illetve az emberi 
és állati szervezetből való természetes eltávozás révén kerülhetnek a felszíni vizekbe és a 
talajokba. A természetes androgén hormonok közül az 5α-dihidrotesztoszteron (DHT) jelentős 
mennyiségben távozik naponta a felnőtt férfi szervezetből, így nagymértékben hozzájárul a 
szennyvizek androgén terheléséhez, majd a felszíni vizekbe juthat. A magas androgén 
potenciállal rendelkező DHT reprodukciós zavarokat, viselkedési rendellenességeket, 
prosztata megnagyobbodást és az immunrendszer károsodását okozhatja. A DHT 
eliminációjára alkalmas fizikai-kémiai módszereken kívül hatékony alternatívát jelenthetnek a 
biológiai eljárások, amelynek alapja a mikroorganizmusok biodegradációs képessége.   

A DHT biodegradációjára alkalmas mikroorganizmusok kiválasztása céljából egy 
meglévő, szénhidrogén bontási potenciállal rendelkező törzsgyűjteményt vizsgáltunk. 
Célkitűzéseink között szerepelt a kiváló bontási potenciállal rendelkező törzsek közül azok 
szelekciója, amelyek toxikus metabolitok nélkül képesek a DHT degradációjára. Ennek 
érdekében egy biolumineszcencia alapú tesztrendszert, a Saccharomyces cerevisiae 
genetikailag módosított törzseit alkalmaztuk tesztszervezetként. Az androgén hatás mérésére a 
BLYAS, míg a konstitutív kontroll törzsként alkalmazott BLYR a citotoxicitás mérésére 
hivatott. A biológiai vizsgálatokat analitikai mérésekkel egészítettük ki. 

Az előkísérletek során BLYAS/BLYR tesztszervezetek érzékenységét teszteltük DHT-
ra (1000–0,49 ng/ml), és megállapítottuk, hogy 5,54 ng/ml DHT okoz 50%-os fénykibocsátás 
növekedést a BLYAS törzs lumineszcenciájában, míg a BLYR törzs esetében nem 
tapasztaltunk a vizsgált koncentrációs tartományban fénykibocsátás változást. A 
BLYAS/BLYR tesztrendszert adaptáltuk biodegradációs kísérletekhez, és kiválasztottuk a 
legmegfelelőbb mikrobákat, amelyek maradék káros hatás nélkül végzik a DHT bontását. 
Ezen törzsek Rhodococcus és Cupriavidus nemzetségből kerültek ki. Mindemellett 
vizsgálataink rámutattak, hogy kiváló DHT bontás mellett is lehetséges maradék androgén 
hatás, amely hangsúlyozza a biotesztek fontosságát a biodegradációs eljárások során.  

A kialakított komplex rendszerrel megbízhatóan kiválaszthatóak a legmagasabb 
bontási potenciálú biztonságos törzsek akár több száz egyedből álló törzsgyűjtemény esetén. 
Ezen felül új lehetőséget nyit a metabolizmuskutatás területén, hiszen segítségével könnyedén 
screenelhető egy mutagenezis könyvtár, majd beazonosíthatók a DHT bontásért felelős 
kulcsenzimek.  

 
Ezt a munkát a Baross Gábor Program-2009 (REG_KM_KFI_09; HALEDC09) és a TÁMOP-

4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003. támogatta. A szerző köszönetét fejezi ki M. Eldridge és G. Saylernek a 
BLYAS és BLYR tesztszervezetekért (The University of Tennessee, Knoxwille, Tennessee). 
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Méréseimmel a Talajtani- és Agrokémia Tanszéken folyó kutatásokba kapcsolódtam 

be, amelyek azt vizsgálják, hogy milyen hatása van a termőföldekre kijuttatott biogáz 
maradéknak a talaj-növény rendszerre. Ennek az anyagnak igen jelentős nitrogéntartalma van, 
azonban ez a nitrogén főleg ammónium formában van jelen. Az ammónium formák 
hozzáférhetőek a növények számára, de a csírázási szakaszban gátló hatást fejtenek ki. 

Méréseim célja az volt, hogy megállapítsuk mikor van az a legkorábbi időpont, amikor 
a növények kicsíráztak és fel tudják venni a többlet ammóniát. Méréseim során a kezelt 
talajok ammónium és nitrát tartalmát határoztam meg Parnass-Wagner vízgőzdesztilláló 
berendezés segítségével. A kísérletben a Szent István Egyetem Józsefmajoi Tanüzeméből 
származó talajt alkalmaztunk, melyet a területre jellemző csernozjom típus felső 0-25 cm 
humuszos szintjéből vettünk. A talajokat különböző mennyiségű erjesztési maradékkal 
kezeltük. A maradék mennyiségét a Nitrát Direktívában meghatározott 170kg ha-1 alapján 
határoztuk meg. A végső nedvességi állapotot desztillált víz segítségével állíottuk be a 
KA=60%-ra. 

A kísérlet során a talajmintákbóól készített szuszpenziókból a nitrátion és az 
ammóiumion mennyiségét mértük 14 alkalommal, amely változásából a talaj nitrifikáló 
baktériumainak intenzitását követhettük nyomon. Emellett 14 napig tartó bioidikációs 
kísérletet is végeztünk angolperjével. Azt vizsgáltuk, hogy a négy eltérő kezelésű talajon 
mennyiben tér el a növények csírázása, illetve növekedése. 

A két hetes periódus alatt a legtöményebb fermentlé oldattal kezelt növények csíráztak 
ki a leglassabban és szemmel láthatóan a legkisebb arányban, míg a kontroll minták mutatták 
a leggyorsabb növekedést, és a legjobb csírázást. Azonban a csírázás után a biogáz 
maradékkal kezelt növények hasznosítani tudták az ammóniumionokat és intenzív 
növekedésbe kezdtek. A mérés végére a növények közel azonos méretűre nőttek. 
 
A megfigyelt jelenség korrelált a másik mérés során kimutatott ammónium fogyással. 
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A környezetünk gyorsuló változásai miatt felmerülő kihívások során egyre nagyobb 

hangsúlyt kell fektetnünk a hatalmas méretekben keletkező, megújuló növényi biomassza 
hasznosítására, amellyel a mezőgazdasági termelés során is jelentős mennyiségben keletkező 
(több tízezer tonna), és a további felhasználásból kieső hulladék frakciót is az újkori igények 
javára lehet fordítani.  

A növényi sejtfalat főként egy nehezen bontható biopolimer, a lignocellulóz alkotja, 
amely cellulózból, hemicellulózból és ligninből felépülő rendkívül összetett struktúra.  
A biológiai úton történő lebontásában részt vevő enzimeknek komoly gyakorlati jelentősége 
van. A különböző kémiai tulajdonsággal rendelkező, eltérő szerkezetű összetevők 
felhasználására számos iparágban támaszkodnak már ma is. Új technológiák fejlesztésével 
rentábilissé válhatna akár a lignocellulóz alapú bioüzemanyag gyártás, de a cellulózt és a 
hemicellulózt hidrolizáló enzimeknek, így a különböző mannanázoknak további felhasználási 
lehetőségei vannak a papírgyártás, vagy a takarmányozás területén.  Ezen enzimek 
alkalmazásával komoly potenciál rejlik továbbá a prebiotikus oligoszacharidok előállításában 
is, amelyeket a táplálkozástudományban vagy az élelmiszeriparban hasznosíthatnak.  

A lignocellulóz komplex szerkezete, kémiai és biológiai szempontból is rendkívül 
ellenálló, biológiai lebontása csak több enzim közreműködésével képzelhető el.  
A szakirodalom beszámol olyan szervezetekről, amelyek összetett enzimrendszerüknek 
köszönhetően önmagukban képesek hatékonyan degradálni a lignocellulózt. A természetben a 
legaktívabb lignocellulóz hasznosítás a komposztok meleg régiójában zajlik, főként 
aktinomicéta baktériumok, többek között a thermobifidák közreműködésével. A Thermobifida 
nemzetség tagjai komplett celluláz és hemicelluláz enzimrendszerrel rendelkeznek, ezért  az 
általuk termelt hidrolázokat tanulmányozva közelebb juthatunk a lebontó folyamatok 
részletesebb megismeréséhez, valamint pontosabban meg tudjuk határozni, hogy milyen 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy magas hatásfokkal működő cellulóz-hemicellulóz 
bontó enzimnek. Éppen ezért érdemes lehet ezen szervezetek által működtetett enzimrendszert 
felhasználni a növények vázanyagára alapuló ipari technológiák fejlesztése során.  

A genus modellszervezete a Thermobifida fusca, amelynek genom projektje 
rendelkezésre áll, illetve számos hidroláz enzimét leírták már, azonban eddig elsősorban a 
cellulolítikus enzimrendszerükre koncentráltak, a hemicelluláz enzimeik kevésbé kutatottak.    

A T. fusca-hoz hasonlóan jó bontási potenciállal rendelkező T. cellulolytica nemrég 
elkészült de novo genom szekvenálása lehetőséget nyithat a két szervezet hidrolítikus 
rendszerének összehasonlítására. Munkám során a T. cellulolytica GH5-ös enzimcsaládba 
tartozó endomannanáz génjét klónoztam, majd a gén által kódolt fehérjét E. coli-ban sikeresen 
túltermeltettem, és az enzimfehérje részleges biokémiai vizsgálatát is elvégeztem. 
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A poliaromás szénhidrogének, mint szennyezőanyagok, kőolajokban, 

kőolajszármazékokban, illetve termékeiben előforduló, valamint szerves anyagok tökéletlen 
égése során keletkező vegyületek, amelyek nehezen lebonthatóak és perzisztensek. 
Környezetvédelmi jelentőségüket növeli, hogy humán egészségügyi hatásaikat tekintve eddig 
hét PAH vegyületről bizonyosodott be humán karcinogén hatás, továbbá egyeseknek 
mutagén, teratogén, valamint hormonháztartást zavaró (EDC) hatásaik is ismertek. Munkám 
célja olyan mikroszervezetek keresése volt, melyek okszerűen alkalmazhatóak PAH 
vegyületek biológiai lebontására.  

Ennek érdekében a Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
törzsgyűjteményének felhasználásával olyan mikroba törzseket választottam ki, amelyeket 
korábban kőolajszármazékokkal (TPH, BTEX, PAH) szennyezett területekről (talaj-, 
talajvízmintákból) izoláltak. A kiválasztott mikroszervezeteket bontási kísérleteknek vetettük 
alá, amelyek során degradációs képességüket vizsgáltuk három munkafázisban. Az első 
lépésben kínai kutatók módszerét (B. Zhao et al., 2009) használtuk három PAH vegyület 
[benza(a)pirén, benz(a)antracén, fluorantén] esetében, hogy kiválasszuk a potenciálisan 
bontásra képes törzseket. A második szakaszban folyékony táptalajban rázatott mikroba 
tenyészetet alkalmaztunk annak érdekében, hogy a törzsek PAH degradációs képességét 
elemezzük in vitro, folyékony közegben. Ehhez törzspárokat állítottunk össze, amelyekkel a 
kísérletet megelőzően együttszaporítási vizsgálatokat végeztünk, mivel az irodalmi adatok azt 
bizonyítják, hogy egy törzskeverékek általában nagyobb bontási képességgel rendelkeznek 
PAH vegyületek esetében. A harmadik munkaszakaszban OxiTop talajrespirációs vizsgálatot 
végeztünk két ismétlésben PAH, és TPH szennyezett kárhelyről származó talajmintán. A 
kísérletben egy kezelés nélküli kontrollt, egy együtt szaporodásra képes törzspárosítást, 
valamint egy desztillált vizes kezelést alkalmaztunk. Eredményeim megalapozzák egy olyan 
oltóanyag kialakítását, amely PAH vegyületekkel szennyezett kárhelyeken in vivo tesztelhető. 

 
A kutatási munka a TÁMOP (TÁMOP-4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003), és a (GOP 1.1.1-09/1-
2010-0224) pályázatok támogatásával valósult meg. 
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A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSA SORÁN KELETKEZ Ő 
RÁCSSZEMÉT KOMPOSZT AKUT TOXICITÁSI VIZSGÁLATA 

EISEINIA FETIDA TESZTSZERVEZETTEL 

 
Acut toxicity analysis of screening compost from municipal sewage treatment 

with red earthworm (Eisenia fetida) testorganism 
 
Szerző: Ottucsák Marianna, MKK, Ökotoxikológus MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Bakonyi Gábor, egyetemi tanár, Állattani és Állatökológiai Tanszék 
 Varga Gábor, laborvezető helyettes, Fejérvíz ZRt. Székesfehérvár 

 
A lerakókra elhelyezhető hulladékok biológiailag bontható hányadának csökkentése 

érdekében (2000. évi XLIII. Törvény 56.§) ökotoxikológiai vizsgálatot végeztem a 
székesfehérvári szennyvíztisztító telepen képződő rácsszemét komposztjával. A 20/ 2006. 
KvVM rendelet előírásainak megfelelően, az MSZ CEN/TS 15364 szabvány alapján 
elkészítettem a rácsszemét alapjellemzését, majd a fizikai összetétel szerinti vizsgálatát. A 
fizikai vizsgálat során megállapítottam, hogy a nem komposztálható anyagok közül, a 
legnagyobb hányadban előforduló műanyag aránya 5%-nyi az eredeti tömegre vonatkoztatva. 
Az előírt kémiai vizsgálatokat elvégezve elmondható, hogy a rácsszemét nem tartalmazott a 
környezetre ártalmas, toxikus anyagot. A rácsszemét komposztálási kísérleteket laboratóriumi 
méretekben végeztem, forgatott prizmás rendszert szimulálva. Segédanyagként, 10 m/m% 
kukoricacsutkából készült őrleményt használtam a nedvességtartalom felitatására. A 
komposzt kémhatását hetente mértem, kétnaponta, a termofil fázis végéig forgattam. 

Az akut toxicitási tesztet az OECD 207-es útmutatója alapján végeztem. A vizsgált 
végpont a mortalitás és a tömegváltozás volt. A tesztben nem koncentrációkat, hanem 
keverési arányokat használtam, 25%, 50%, 75% és 100% rácsszemét tartalommal. 4 ismétlést 
készítettem 4 kontroll csoporttal OECD talajt használva. A tesztben összesen 200 gilisztát 
használtam fel, edényenként 10-10 db-ot. A vizsgálat 14 napig tartott. A 7. és 14. napon 
vizsgálva nem tapasztaltam elhullást. 14nap elteltével tömeget mértem és egy saját fejlesztésű 
„aktivitási tesztet” is elvégeztem. A kísérleti csoportoknál tömegnövekedést tapasztaltam az 
egyre nagyobb rácsszemetet tartalmazó kezelések irányába, tehát a rácsszemét jó tápközeget 
biztosított a trágyagilisztának (Eisenia fetida-nak). Az aktivitási teszt során is azt 
tapasztaltam, hogy minél nagyobb a rácsszemét aránya annál mozgékonyabbak a 
trágyagiliszták. 
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KÖRNYEZETI EREDET Ű PSEUDOMONAS AERUGINOSA TÖRZSEK 
ROKONSÁGI KAPCSOLATAINAK ÉS EGÉSZSÉGKOCKÁZATAINAK 

VIZSGÁLATA 
 

The phylogenetic analysis and health risks of  environmental originated 
Pseudomonas aeruginosa strains 

 
Szerző: Petrovics Tünde, MKK, Környezetmérnök MSc. I. évf. 
Témavezető: Dr. Kaszab Edit, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdasági- és 

Környezettudományi Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági 
Tanszék 

 Dr. Szoboszlay Sándor, egyetemi docens, Mezőgazdasági- és 
Környezettudományi Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági 
Tanszék 

 
 A szénhidrogénnel szennyezett területek kármentesítésére napjainkban számos 

alkalommal választják a biológiai módszereken alapuló remediációt. Ezek a technológiák 
nagy szaktudást, és fokozott figyelmet igényelnek, ugyanis a megfelelő biológiai ágens 
kiválasztása nagyban befolyásolja a folyamat eredményességét és környezetbiztonságát. A 
humán egészségügyi kockázatot nem jelentő mikroszervezetek mellett a szennyezett 
területeken, spontán módon felszaporodhatnak a betegség kiváltására képes (patogén) 
mikroorganizmusok is, melyek változatos anyagcseréjük révén képesek lehetnek a 
szénhidrogéneket tápanyag- és energiaforrásként hasznosítani. Ilyen mikroorganizmus a 
Pseudomonas aeruginosa faj is. A szakirodalomban egészen a közelmúltig eltérő megítélés 
alá estek a P. aeruginosa fajt képviselő klinikai (nozokomiális) és környezeti eredetű törzsek, 
mivel utóbbi csoportnak nem tulajdonítottak jelentősebb közegészségügyi kockázatot. 
Napjainkban azonban bebizonyosodott, hogy a klinikai izolátumokhoz hasonlóan kóroki 
szerepet játszhatnak és több antibiotikum-hatóanyagcsoporttal szemben egyidejűleg 
rezisztenciát hordozhatnak és adhatnak át.  

Vizsgálataim célja, hogy feltárjam a környezeti és klinikai törzsek közti filogenetikai 
(rokoni) szálak szorosságát, melynek végrehajtásához a molekuláris genetika egyik új 
módszerét, a multilokusz szekvencia tipizálást (MLST) választottam. A vizsgálatokat a SZIE 
- Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék P. aeruginosa törzsgyűjteményéből 
kiválasztott, ismert tulajdonságokkal rendelkező 20, környezeti eredetű törzs esetében 
hajtottam végre. Az eredményeket egy nemzetközi adatbázissal összehasonlítva, 
megállapíthatóvá vált a rokonsági fok mértéke a faj különböző származású izolátumai között.  
Munkámat kiegészítettem egy további vizsgálati iránnyal, a környezetvédelmi gyakorlatban 
jelentős szénhidrogén-degradációs képesség gravimetriás módszerrel történő megismerésével. 

Eredményeink alapján, egy új módszer adaptálásával az általunk vizsgált, 
szénhidrogénnel szennyezett területekről származó környezeti izolátumok filogenetikai 
kapcsolatai felderíthetővé váltak. A szénhidrogénbontásra vonatkozó vizsgálatok alapján a 
környezeti és az összehasonlító klinikai izolátumok degradációs képessége széles skálán 
változott, így találtunk kiváló (80% feletti), valamint elhanyagolható (6-11%) bontási 
képességgel rendelkező törzseket.  Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a környezeti eredetű 
és a klinikai törzsek között sok esetben szoros filogenetikai kapcsolat ismerhető fel.   

Köszönetnyilvánítás: Kutatómunkánkat a TÁMOP-4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003 
pályázat támogatásával végeztük. 
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SZÉNHIDROGÉNNEL SZENNYEZETT TERÜLETEK 
KÖRNYEZETHIGIÉNÉS VIZSGÁLATA 

 
Environment-hygenic examination of hydrocarbon contaminated sites 

 
Szerző:  Radó Júlia, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc, I. évf. 
Témavezető:   Dr. Szoboszlay Sándor, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági 
Tanszék 

 Dr. Kaszab Edit, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 

 
 

Bizonyos fakultatív patogén kórokozók egyre 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 szénhidrogénbontásra is képes, a szennyezett 
területeken könnyen felszaporodhat. 

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 egy környezeti eredetű izolátumokat tartalmazó törzsgyűjtemény létrehozása és 
folyamatos bővítése, 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 kevés 
információt találtunk, így további célunk volt a szénhidrogénnel szennyezett területekről 
származó Acinetobacter izolátumok antibiotikum rezisztencia profiljának megállapítása (E-
teszt).  

Igazolni kívántuk a biodegradációs képességekre vonatkozó szakirodalmi adatokat, 
így célkitűzéseink között szerepelt az izolátumok szénhidrogén-bontási vizsgálatainak 
elvégezése gravimetriás módszerrel, illetve az alifás szénhidrogének bontását meghatározó 
egyes génszakaszok kimutatása.  

Kísérleteink során, 2011-2012 között, 16 kárhelyről származó, 239, szénhidrogénnel 
szennyezett környezeti minta vizsgálata alapján, egy általunk kidolgozott többlépcsős 
izolálási módszeregyüttes kialakításával sikeresen gyarapítottuk Acinetobacter 
törzsgyűjteményünket. Megállapítottuk, hogy a környezeti eredetű izolátumoknál – klinikai 
társaikhoz hasonlóan – többszörös antibiotikum rezisztencia detektálható, valamint több 
esetben a rezisztencia fokozódására utaló jelek tapasztalhatóak. Az esetenként kiváló 
szénhidrogén-bontási és jó adaptációs képességekkel jellemezhető Acinetobacter fajok a 
szénhidrogénnel szennyezett környezetben megjelenhetnek, patogén jellegük és antibiotikum 
rezisztenciájuk révén veszélyeztethetik az emberi egészséget. 
 
A munka a TÁMOP-4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003 pályázat támogatásával készült. 
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EGY GYORSÉTTERMI ZSÍRFOGÓ BERENDEZÉS HATÁSFOKÁNAK 
JAVÍTÁSA LEVEG ŐZTETÉSES TECHNOLÓGIA RÉVÉN 

 
A restaurant grease trap equipment to improve the efficiency of aeration 

technology 
 

Szerző:  Váczi József, MKK, Környezetmérnök BSc, III. évf. 
Témavezető:  Bálintné Kristóf Krisztina, tanszéki mérnök, MKK Környezettudományi 

Intézet, Kémia és Biokémia Tanszék 
 
Tudományos diákköri munkámban, egy a mindennapokban is fontos berendezéssel 

foglalkozom, mégpedig a zsírfogóval, valamint a benne lévő zsírok mennyiségével. Az 
élelmiszeriparban a zsírok a legnagyobb vízszennyezők, és már kis mennyiségben is képesek 
több köbméter vizet elszennyezni. A legnagyobb probléma azonban, hogy a közcsatornába 
történő kibocsátási határértékek betartása nem valósul meg a legtöbb esetben, mivel a 
mechanikai szétválasztás hatásfoka sajnos elég gyenge, és a környezetszennyezés mellett a 
csatornabírságok is több tízezres, olykor százezres összegre rúgnak. 

 
Céljaim: 

• az éttermi dokumentációk elemzése által kimutatni a zsírfogó aknába és a 
közcsatornába kijutott zsírok mennyiségét, valamint az elhasznált víz mennyiségét 
havi bontásban, 

• a zsírfogó berendezésben lévő zsírok mennyiségének csökkentésére alkalmas 
levegőztető eljárás kidolgozása, 

• a levegőztető rendszer hatásának igazolása laboratóriumi vizsgálatok által (pH, 10 
perces ülepedő anyag, ammónium, KOI, SZOE) és az eredmények összevetése 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott határértékekkel. 

 
 Egy gyorsétterem zsírfogó berendezéséből két alkalommal vettem szennyvíz mintát. 
Az első mintavétel alkalmával tájékozódtam a zsírfogó előtti és utáni szennyvíz legfontosabb, 
a hatóságok által is ellenőrzött kémiai paramétereiről. A második alkalommal egy saját 
magam által összeállított levegőztető rendszert kipróbálva, 8 órán keresztül 2-3 óránkénti 
mintavételt követően vizsgáltam a pH, a 10 perces ülepedő anyag, az ammónium, a KOI és a 
SZOE értékeiben bekövetkező változásokat. A mintavételt és a laboratóriumi méréseket 
szabványosított módszerek alapján végeztem. 

 
Vizsgálatom során kiderült, hogy több mint 150 liter zsír és egyéb olajszármazék kerül 

a csatornahálózatba havi szinten. A SZOE eredmények azt bizonyítják, hogy a levegőztetéses 
eljárás segítségével a zsírok mennyisége a zsírfogó berendezésben a kezdeti érték 1%-a alá 
csökkenthető. Javaslatokat dolgoztam ki a szennyvíz vizsgált kémiai paramétereinek 
elfogadható szint alá csökkentésének lehetőségére. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

207

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP-KOMPOSZT MEZ ŐGAZDASÁGI 
ALKALMAZÁSÁNAK VÁRHATÓ HATÁSAI HOMOKTALAJON 

 
Possible impacts of sewage sludge compost on sandy soil in agricultural 

practice 
 
Szerző:  Váry Hanna, MKK, Környezetmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Csintalan Zsolt, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Növénytani és Ökofiziológia Intézet 
Dr. Székely László, egyetemi adjunktus, Gépészmérnöki Kar, Matematikai és 
Informatikai Intézet, Matematika Tanszék 

 
 

A tanulmány célja a kommunális szennyvíziszap-komposzt növényekre és talajra 
kifejtett hatásának vizsgálata. A kísérletben komposztált szennyvíziszapot kevertünk össze 
homokkal négy különböző kezelést (komposztmentes homok, valamint három eltérő 
komposzttartalmú dózis) létrehozva. Tesztnövényként a pillangós virágú, kétszikű fehér 
akácot (Robinia pseudo-acacia) és a C4-es fotoszintézis típusú, egyszikű kukoricát (Zea mays) 
választottuk. A növényeket kezelésenként 3-3, egyenként 100-100 literes műanyag 
konténerben neveltük május elejétől szeptember elejéig, minden konténerben 6 akácdugványt, 
6 akácmagot és 6 kukoricamagot elültetve.  

A következő paramétereket vizsgálatuk: talajlégzés, talajhőmérséklet, 
talajnedvességtartalom, homokfelszíni hőmérséklet, levélfelület reflektancia, klorofill 
floureszcencia indukció, CO2 gáz- és vízgőzcsere intenzitás, a növények magassága, 
száraztömege. A kísérlet időtartama alatt folyamatosan rögzítettük a meteorológiai 
viszonyokat is. Ezen adatok alapján kerestük a választ arra, hogy hogyan változtatja meg az 
iszap-komposzt a homoktalajok tulajdonságait, és melyik dózis a legkedvezőbb a 
tesztnövények számára. 

Eredményeink alapján a szennyvíziszap-komposzt kiváló tápanyagforrás a növények 
számára, továbbá nagymértékben javítja a homoktalaj vízháztartását, így lehetővé teszik a 
homoktalajon történő kukoricatermesztést. A különböző dózisokban nevelt kukoricák végső 
magassága között nincs szignifikáns eltérés, azonban a legmagasabb dózisban nevelt 
növények hamarabb érték el a címervirágzást, és terméshozamuk is magasabb volt. 
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GLICERIN MELLÉKTERMÉK HATÁSA A KUKORICA NÖVÉNY 
EGYEDFEJLŐDÉSÉRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZN 

FELVÉTELRE 
 

Effect of crude glicerol on the development of maize plant, in particular to the 
zinc uptake 

 
Szerző:  Vejzer Adrienn, MKK, Környezetmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Rétháti Gabriella, PhD hallgató, Környezettudományi Intézet, Talajtani és 

Agrokémiai Tanszék 
 

Az Európai Unió által támogatott környezetbarát technológiák közé tartozik a 
biodízelgyártás. Biodízelt főleg repcéből, napraforgóból és fáradt étkezési olajokból, ill. 
zsírokból állítanak elő. A technológia lényege, hogy növényi magvakból az olajat kinyerik és 
átészterezés útján biodízelt állítanak elő és melléktermékként szennyezett glicerin keletkezik 
Ennek glicerin tartalma közel 50 % emellett jelentős mennyiségben tartalmaz még a növények 
számára értékes makro és mikroelemeket, illetve növények szempontjából károsnak 
mondható metanolt és kálium-hidroxidot (KOH). Megfelelő tisztítási eljárás után 
mezőgazdaságban is felhasználják (komposztokban, hígtrágyához keverve, takarmányként) 
ezt a nagy mennyiségben (15000 t/év) keletkező mellékterméket, azonban talajba történő 
közvetlen keverését ez idáig kevesen vizsgálták.  

Előző vizsgálataimból kiderült, hogy a glicerin melléktermék hatására kevesebb cink 
kötődik meg a talajban, így több marad oldható formában a növények számára. Jelenlegi 
munkámat azzal a céllal végeztem, hogy megvizsgáljam, ez a jelenség hogyan mutatkozik  
egy talaj-növény rendszerben, vagyis a talajoldatban megnövekedett cink koncentráció 
hatással van e egy tesztnövény ( kukorica) egyedfejlődésére és cinkfelvételére.  

A tenyészedény kísérletet savanyú gödöllői erdőtalajon végeztem kukorica 
jelzőnövénnyel. A kísérlet során 2 hétig tartó talajinkubációt végeztem glicerinnel, illetve 
ismert mennyiségű cinkkel. Kezeléseim (3 ismétlésben) a következőek voltak: (I) kontroll, 
(II) 1% glicerin melléktermék, (III) Zn terhelés 100mg/kg, (VI) 1% glicerin melléktermék+ 
Zn terhelés 100 mg/kg. 

A vizsgálatokat több fejlődési szakaszban hajtottam végre: duzzadás, csírázás, kelés, 
2-3 és 3-4 leveles állapot. Vizsgálódásaim célpontja pedig: szárazanyag hozam, szárazanyag 
%, növény (hajtás, gyökér) analízis - Zn koncentráció és felvétel. 

A vizsgálatokból levonható következtetések: a kukorica növény egyedfejlődésének 
kezdetén (szögcsíra kialakulása, kelés) a glicerin melléktermék kismértékű gátló hatását 
tapasztaltam, de ez a hatás az idő előre haladtával eltompult és a 3-4 leveles állapotban már 
nem mutatkozott szignifikáns különbség a kontroll és a melléktermékkel kezelt növények 
között. A kukorica növény Zn felvételét a melléktermék talajba keverése nem gátolja, 
azonban a cinkkel és melléktermékkel egy időben kezelt minta cink felvétele szignifikánsan 
kisebb volt, mint a cinket igen, de glicerin mellékterméket nem kapott növény. Továbbá a 
glicerinnel kezelt talajok időben elhúzódva, lassan adják le a cinket. 

Glicerin melléktermék talajba keverésének lehetősége további sokoldalú vizsgálatokat 
igényel. Elengedhetetlen a megfelelő technológia kidolgozása, az inkubációs idő és a talajba 
keverés arányának pontos meghatározása.  

 
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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ORGANICA-FBR SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZER 
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE DINAMIKUS 

SZIMULÁCIÓK SEGÍTSÉGÉVEL 

 
Increasing of energy efficiency of Orgarica-FBR wastewater treatment plant, by 

dynamic simulation  
 
Szerző:  Zékány Anita Kinga, MKK, Környezetmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Aleksza László, c. egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Környezettudományi intézet, Talajtani és 
Agrokémiai Tanszék 

  Törő Balázs, Fejlesztőmérnök, Organica Környezettechnológiák ZRt. 
 
 A TDK dolgozatom címének megfelelően, az Organica Technológiák által alkalmazott 
FBR (Fed Batch Reactor) elnevezésű élőgépes szennyvíztisztító rendszer 
energiafelhasználásának csökkentését elősegítő alternatívákat vizsgálom, dinamikus 
szimulációk segítségével. Ehhez elsőként a Telki településen található Ökotechnológiai 
Szolgáltató Központon belül elhelyezkedő félüzemi rendszer modelljét készítettem el, GPS-X 
szennyvíz-technológiai szimulációs szoftvercsomag 6.0-ás verziójával, amely az ASM2d 
(activated sludge model) eleveniszapos modell-en alapszik.  
 
A modell elkészítésére azért van szükség, hogy a tisztítóból mért adatokat és egyéb beállítási 
opciókat felhasználva elsőként ebben a rendszerben, elemezzem a különböző paraméterek 
hatásait. Ez idő-, és költségkímélő megoldást jelent, akár szélsőséges körülmények 
szimulálásához is, hiszen ebben az esetben nincs szükség előállítani a valós rendszeren azokat 
a munkameneteket, amelyek jelentős anyagi ráfordítást igényelnének.  
A vizsgálatok során az oldott oxigén szint, a tisztítási ciklusidő és a terhelési adatok 
változtatását eszközöltem, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek egy szennyvíztisztító telep 
energiafelhasználására. Az így kapott eredményeket elsősorban energiahatékonyság szerint 
értékeltem, viszont a mérlegelés során nem hagyhattam figyelmen kívül az eltávolítási 
hatásfokot és a megtisztított napi vízmennyiséget sem.  
Ezt követően a leghatékonyabb beállítási paramétereket felhasználva készítem el a nagyüzemi 
rendszer modelljét, amin további szimulációkat végeztem. Ezen futtatások alakalmával a 
Telki szennyvíztisztító telepbe érkező nyers szennyvíz vízkémiai paramétereit tápláltam a 
modellbe, amely ezáltal a valósággal megegyező, befolyó értékekkel végezhette el a 
szimulációkat. Miután kiértékeltem az így kapott eredményeket, összehasonlítottam a valós 
telep biológiai tisztítási szakaszában felhasznált energiamennyiséggel.  
 
Energiafogyasztás szempontjából szignifikáns eltérés mutatkozott a telep és a modell között, 
közel 20%-os javulás volt észlelhető a futtatások során. Ez viszont a modell tisztítási 
hatásfokának csökkenését is előidézte, mely abból fakadt, hogy az anoxikus-aerob térfogat 
hányad optimalizálása még nem történt meg. Ezért fontos feladat a későbbiekben a 
valóságnak megfelelően az aerob-anaerob térrész optimális méretezése, valamint a modell 
további fejlesztése, és az oldott oxigén vezérlés finomítása.   
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TALAJKÍMÉL Ő MŰVELÉSI LEHET ŐSÉGEK ÉS CÉLOK 
KONDOROS TÉRSÉGÉBEN 

 
Aims and possibilities of conservation tillage in the region of Kondoros 

 
Szerző: Csapó Balázs, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Földműveléstani Tanszék 
 

A magyar talajok nagy része alkalmas a modern intenzív mezőgazdasági művelésre, és 
a termelők felelőssége, hogy az értékes talajadottságot hogyan használják ki.  
A választott téma az okszerű talajművelés jellemzőit öleli fel, vagyis a megfelelő időben a 
legalkalmasabb eszközökkel, minél hatékonyabb és gazdaságosabb művelés megvalósítását a 
növény igényeinek figyelembe vételével. A globális klímaváltozás következményei a 
termőtalajokat is sújtják. Az átlaghőmérséklet emelkedett, a tavaszi és nyári csapadék 
mennyisége csökkent, így a talajnedvességet csak tudatos „talajműveléssel” lehet megőrizni. 
A folyamatosan változó terményárak következményeként fontos a takarékosság. A modern 
eszközökkel okszerűen befolyásolható a talajok állapota, biológiai aktivitása, szervesanyag-
tartalma, valamint a nedvességforgalma. A talajművelési stratégiákat a gyakorlatban a saját 
területek adottságaihoz kell igazítani, így fontos szempont a talajok fizikai és biológia 
állapotának ismerete és folyamatos vizsgálata. 

A kutatások célja, hogy átfogó képet mutasson a kistérség talajművelési 
hagyományairól, és fejlesztésének lehetőségeiről. A vizsgálatokat 2010 és 2012 között 
végeztem a békés megyei Kondoros település térségében. Olyan eszközöket (ásó, botszonda) 
és módszereket (gyúrópróba, gyökérvizsgálat, személyes interjú) alkalmaztam, amelyek 
bármely gazdaság számára elérhető, költsége nincs, időigénye azonban van.. 
 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kistérségben alkalmazott talajművelési 
rendszerek többsége a hagyományos módot képviseli. Munkám során szerencsésen 
találkoztam olyan gazdálkodókkal is, akik klímakár csökkentő művelés megvalósítására 
törekednek. Ezen gazdák talajain kevesebb szén-, humusz- és nedvességvesztést tapasztaltam. 
Eredményeim alapján a kistérségben is bizonyítható a fenntartható és talajkímélő művelés 
alkalmazásának létjogosultsága. 
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A XX. SZÁZADI ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELEMZÉSE 
MAGYARORSZÁGON, A ZÖLDSÉGTERMESZTÉS 

SZEMPONTJÁBÓL 

 
The analysis of the XX. century climate change of Hungary in terms of vegatable 

production 
 

Szerző: Fejes András, MKK, Kertészmérnöki BSc, IV. évf. 
Témavezető: Dr. Ombódi Attila Egyetemi docens, MKK Kertészeti Technológiai Intézet 

 Napjainkban már tényként állíthatjuk, hogy a XX. században elindult egy, az egész 
Földet érintő felmelegedési folyamat. A mezőgazdaság és azon belül a növénytermesztés 
fokozottan érzékeny az időjárásra, és a változó éghajlatra. 
 Dolgozatom céljául azt tűztem ki, hogy az OMSZ adatait felhasználva, a XX. század 
agrometeorológiai jellemzőinek változásait vizsgáljam a zöldségtermesztés szempontjából, és 
következtetéseket vonjak le. Szakdolgozatomban áttekintettem és vizsgáltam az általánosan 
ismert jellemzőket, mint a napfénytartam, hőmérséklet, csapadék mellett a 
zöldségtermesztéshez kötődő speciális paramétereket, mint például a leghosszabb 
egybefüggő, 4 és 10 °C feletti átlaghőmérsékletű napok alkotta időszak hosszát, a gátló 
hőmérsékleti értékeket, a fagymentes napok számát a vegetációs időben stb. Vizsgálataim 
alapján az alábbi következtetésekre jutottam: 
 A napsütéses órák száma 1930-2000 között elemezve szignifikáns csökkenés 
tapasztalható, ellenben 1971-2000 között szignifikáns növekedés figyelhető meg, amely 
évenként például Debrecenben 4-5 órát is jelent. A megnövekedett besugárzás nagyobb 
tömeggyarapodást és gyorsabb fejlődést eredményezhet a növény szempontjából.  
 Az évi átlaghőmérséklet 100 év alatt például Budapesten 0,93 ºC-kal emelkedett. A 
hőmérséklet tehát egyértelműen növekedett a XX. század során, és a növekedés üteme 
jelentősen felgyorsult a század utolsó harmadában.  
 A 4, illetve 10 °C feletti átlaghőmérsékletű napok leghosszabb összefüggő 
periódusának alakulásánál emelkedő tendencia figyelhető meg. A pozitív értékekből 
következtettem, hogy a növények vegetációs ideje kitolódik az évben. A fagymentes napok 
száma megnövekedett, illetve növekszik a vegetációs időszakban, ennek ellenére a 
bizonytalan időjárás miatt a visszatérő tavaszi talajmenti fagyokkal változatlanul számolni 
kell. A meleg szélsőségek is emelkedő tendenciát mutatnak, ami azt jelenti, hogy a 
kedvezőtlen meleg vízhiányt, transzspirációs zavarokat okoz, egyes fajoknál hőstresszt, rossz 
terméskötődést idézhet elő, amely kihat a termés minőségére is (pl. paradicsom, kabakosok). 
 Az éves csapadékos napok (>0,1 mm) számának csökkenése, illetve a száraz napok 
(<1 mm) számának növekedése a XX. században arra utalhat, hogy a csapadék egyre inkább 
rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. 
 Vizsgálataim alapján megállapíthatom, hogy a XX. században kezdődött 
klímaváltozás negatívan és pozitívan is befolyásolja a zöldségtermesztést. A hidegtűrő 
zöldségnövények szempontjából mindenképp káros hatással van az átlaghőmérséklet 
emelkedés, és a szélsőséges időjárás a gazdaságos termesztés szempontjából. Ellentétben a 
melegigényes zöldségnövényekkel, amelyek esetében éppen az átlaghőmérséklet emelkedése 
teheti még biztonságosabbá a termesztést. De ezt csak akkor lehet kihasználni, ha intenzív 
gazdálkodást folytat a termelő, korszerű öntözési módszereket használ, mert a megnövekedett 
kiszámíthatatlan időjárási eseményekkel számolni kell a termesztés során. 
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AZ ŐSZI BÚZA (TRITICUM AESTIVUM)  TERMÉS MENNYISÉGI ÉS 
MINŐSÉGI PARAMÉTEREI VALAMINT A SPAD ÉRTÉK KÖZÖTTI 

ÖSSZEFÜGGÉS ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ NITROGÉN 
ELLÁTOTTSÁGI SZINTEKEN 

 
Evaluating the correlation between yield characteristics and SPAD values of 

winter wheat (Triticum aestivum) treated with different nitrogen doses 
 

Szerző: Fekete Ágnes, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, III. évf. 
Témavezető:  Dr. Tarnawa Ákos, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, NTTI 
                       Pósa Barnabás PhD. hallgató Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

NTTI  
 

Az őszi búza a legfontosabb kalászos gabonánk. Ennek a növényfajnak az egyik 
legfontosabb tulajdonsága a nagyfokú ökológiai alkalmazkodó képessége, így a trópusi és 
sarkvidéki területek kivételével a világ minden részén találkozhatunk az őszi búza 
termesztésével. A búza azért is fontos növénye a magyar tájnak, mert a belőle készült 
búzaliszt értékes táplálék, amely olyan arányban tartalmaz szénhidrátot és fehérjét, amilyen 
arányban az emberi szervezetnek e táplálóanyagra szüksége van.  

 
Az emberiség fejlődésével, a Föld lakosságának növekedésével alapvető követelménnyé vált a 
folyamatos, nagy mennyiségű, megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező búza termesztése. 
Az intenzív növénytáplálás elengedhetetlen a terméshozamok növekedéséhez, ami viszont 
költség- és energia igényes beavatkozás. A műtrágyák előállításához általában fosszilis 
energiára is szükség van, amely manapság egyre inkább hiánycikké válik. A fenntartható 
növénytáplálás érdekében a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk a kijuttatandó 
műtrágya mennyiségre és ehhez tartozó mérésekre.  
 
Munkám során SPAD-502 PLUS (Soil Plant Analysis Development) mérőműszerrel 
vizsgáltam az őszi búza klorofill tartalmát különböző nitrogén ellátottsági szinteken. Az 
eredményeket kiértékelve következtettem a talaj nitrogén ellátottságára, mely meghatározza a 
termés mennyiségét és minőségét.  
A szántóföldi kutatásokat Hatvan-Nagygombos határában végeztem 2012-ben.  
 
A kísérleteim eredményéből arra a megállapításra jutottam, hogy a kijuttatott nitrogén 
dózisának növelése az őszi búza élettani (SPAD mérés) és beltartalmi (NIR mérés) 
paramétereire bizonyítható hatása van.  
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GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK KÜLÖNBÖZ Ő FEKVÉSŰ ES 
HASZNOSÍTÁSÚ GYEPEKBEN  

 
Herbs in different type and utilization grasses 

 
Szerző:  Györgyfi Dóra, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők: Dr. Tasi Julianna egyetemi docens, Mezőgazdasági és Környezettudományi 

Kar, Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Osztály 

 
Dolgozatom témaválasztásához az ihletet egy körútból merítettem, amikor is 2010-ben 

volt szerencsém két hetet eltölteni Erdély különböző falvaiban, és megismerkednem az ott élő 
emberek életmódjával, életfelfogásával és a táj csodálatos természeti adottságaival. Az egyik 
szállásadó családnál reggelente nagyon finom teát kaptunk, mint kiderült 12 féle – a falu 
határában gyűjthető - gyógynövényből készült. Ez volt az első eset, hogy felfigyeltem a 
gyógynövényekre, azóta igyekszem minél többet megtudni róluk. 
A Magyarországon forgalomban lévő növényi drogok nagy része természetes gyepekről való 
gyűjtésből adódik. A természetes gyepeink szerepe a kiemelkedőbb a gyógynövények 
fellelhetősége szempontjából, ugyanis a telepítéskor túlnyomórészt pázsitfüveket vetünk. 
Gyógynövények telepítésekor pedig már gyógynövénytermesztésről beszélünk.  
Célkitűzésem az, hogyan változik a gyógynövények mennyisége és aránya a különböző 
hasznosítási gyakoriságok hatására eltérő ökológiai fekvésben. Ennek érdekében a 
konzulenseim által beállított más célú kísérlet adatait elemeztem a gyógynövények 
előfordulása szempontjából.  
A Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Gyepgazdálkodási osztálya 2006 óta 
végez egy kísérletet, ami a hasznosítási gyakoriságok hatását vizsgálja különböző 
gyeptípusokon. Ebbe szeretnék én is betekintést nyerni. A kísérletek több területen folytak 
2006-tól 2009-ig, melyek közül célkitűzésem megvalósításához két különböző ökológiai 
adottságú területet választottam. Az Alföldön elhelyezkedő száraz fekvésű bösztöri legelőt, és 
a Gödöllői dombságon található üde fekvésű mendei rétet. Mindkét helyszínen 9 parcellából 
álló mintaterület lett kijelölve, parcellánként 16 négyzetméter, ami tükrözi a teljes terület 
növényállományát. A hasznosítási gyakoriságot évente három változatban állapítottuk meg: 
2x/év, 3x/év, 4x/év. A hasznosításokat kaszálással szimuláltuk. 
Többek között vizsgáltam a hasznosítások számának, gyakoriságának a hatását (évi 2-, 3- és 4 
betakarítás), megnéztem milyen irányba változik a gyepösszetétel ennek hatására, külön 
kitérve a gyógynövényekre, néztem mind a termésmennyiségi mind a borítottsági adatokat, az 
eredményeket összevetettem az időjárási adatokkal. Megállapítottam, hogy a 2007-es és a 
2009-es év jelentősen szárazabb volt, így például ezek hatását figyeltem. Ezenkívül 
varianciaanalízist végeztem annak érdekében, hogy kiderítsem statisztikailag is igazolhatók-e 
a hasznosítások hatása közötti különbségek.  

 
Nagy eltéréseket kaptam a két terület adatai között, de eredményképpen elmondható, hogy a 
hasznosítás intenzitásával nőtt a gyógynövényeknek mind a fajszáma, mind a borítottsága, 
ezenkívül a szárazabb években is jobban teret tudtak hódítani.  
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VÍZELLÁTOTTSÁG HATÁSA A TOJÁSGYÜMÖLCS 
TERMÉSKÉPZÉSÉRE 

 
Effect of water supply on yield formation of eggplant 

 
Szerző:   Haluska Brigitta, MKK, Környezetgazdálkodási mérnök BSc IV. évf. 
Témavezető(k): Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő 

(MKK, Kertészeti Technológiai Intézet) 
 

A tojásgyümölcs a világon az egyre kedveltebb zöldségfajok közé tartozik. 
Magyarországon viszont kevésbé ismert és fogyasztott zöldségfaj. A szabadföldi termesztése 
során a növények fejlődését befolyásolja az ökológiai igényeik és a környezeti feltételek az 
adott termőhelyen. A növényfejlődés sikere érdekében, nagyon fontos az optimális hő és 
fényigény biztosítása. A termésmennyiség és minőség szempontjából pedig ügyelni kell a 
tápanyag és vízigény optimális kielégítésére. 

Vizsgálataimat három vízellátottságú kezelés beállításával végeztem, a Szent István 
Egyetem Kertészeti Technológia Intézetének Oktatási Bemutató és Kísérleti telepén, 
szabadföldi körülmények között 2011-ben. A konvencionális tojásgyümölcs termesztését, 
vizsgáltam, hogy a különböző vízellátottság, hogyan befolyásolja a növények állapotát, 
fejlődését, valamint, hogy a termés mennyisége és a beltartalmi paraméterek miként 
változnak. A növények állapotának felmérésénél megállapítottam, hogy a növények külleme, 
kezelésenként jól láthatóan eltértek egymástól. A felületi hőmérséklet tekintetében azt 
tapasztaltam, hogy a kontrolkezelések adták a legmagasabb levélfelszín hőmérsékletet, mivel 
rajtuk érvényesült leginkább az un. hő-stressz effektus, mivel a csökkentett mértékű 
transzspiráció nem tudta megfelelő mértékben csökkenteni a lombhőmérsékletet. A 
terméseredmények értékelésénél azt tapasztaltam, hogy a legjelentősebb termésmennyiséget 
augusztusban adta a növényállomány, mind a három kezelésben. Tapasztaltam azt is, hogy 
minden szedésnél az optimális vízellátottságú kezelés adta a legnagyobb mennyiségű termést 
négyzetméterenként. A termésnövekedés dinamikájának vizsgálata során azt tapasztaltam, 
hogy az optimális vízellátottságú kezelés fejlődött a legjobban, viszont legkevésbé nem a 
kontroll növények bogyói, hanem a hiányos (50 %) kezelésű állomány termései fejlődtek. 
Beltartalmi paraméterek tekintetében, a megfigyelésem, hogy mindegyik értéknél a második 
mérés mutatott magasabb értékeket.  

 
A kísérlet alkalmas volt arra, hogy vizsgáljam a tojásgyümölcs növényállományt három 
vízellátottsági szinten, szabadföldi termesztésben. Az eredmények értékelése alapján arra a 
következtetésre jutottam, hogy a tojásgyümölcs termesztése szempontból az optimális 
vízellátottságú kezelésben adta a legjobb termésmennyiséget és mutatta a legintenzívebb 
fejlődést. Tojásgyümölcsöt öntözés nélkül nem lehet eredményesen termeszteni. Másrészt 
viszont a beltartalmi paraméterek tekintetében a kontrollnövények adták a magasabb értékeket 
az optimális kezeléshez viszonyítva.  
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A KUKORICA ÉS A FEHÉR LIBATOP ( CHENOPODIUM ALBUM) 
KOMPETÍCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA ADDITÍV SZÁNTÓFÖLDI 

KÍSÉRLETBEN 
 
Examination the competition of the maize and the Chenopodium album on field 

in additive experiment 
 
Szerző: Kolozsvári László, MKK, Növénytermesztő mérnök MSc, II. évf. 
Témavezető: Dr. Percze Attila, egyetemi docens, MKK, Növénytermesztési Intézet  
 

A kukorica (Zea mays), évek óta a legnagyobb területen termesztett és az egyik 
legfontosabb szántóföldi növény Magyarországon. Felhasználása sokoldalú és változatos, a 
klasszikus takarmányozási és humán táplálkozási területek mellett terjed az ipari felhasználás 
számos formája is. 

A szántóföldi növénytermesztésben a gyomnövények jelenlétét a terméscsökkentő 
tényezőkhöz soroljuk. Az okozott termésveszteség a szakirodalmak szerint akár 30 % - ot, 
vagy annál is többet tehet ki. Dolgozatomban a fehér libatop (Chenopodium album) 
kukoricára gyakorolt kompetíciós hatását vizsgáltam additív szántóföldi kísérletben, amely az 
5. országos gyomfelvételezés adatai szerint, kukoricavetéseink harmadik legjelentősebb 
gyomfaja a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) 
mellett. 

Célom volt vizsgálni a gyomnövénynek a kultúrnövényre és annak termésére 
gyakorolt hatását, a kukorica növényen (növénymagasság, tőátmérő, növényenkénti 
levélszám) és a termésen (csőszámlálás, tömegmérés, csövenkénti szemtartalom, beltartalmi 
vizsgálatok) végzett mérésekkel. További céljaim között szerepelt a gyomnövények közötti 
intraspecifikus kompetíció mértékének megállapítása tömegmérés és a magproduktum 
alapján. 

Munkámat 2012-ben, Békés – megyében, Szarvas város külterületén egy családi 
gazdaság 1,1 ha – os kukoricatábláján végeztem, a táblán belül olyan részen, ahol nem történt 
semmilyen gyomirtási, gyomszabályozási tevékenység. A kísérleti területen 12 kisparcellát 
alakítottam ki, véletlen blokk elrendezésben. Vizsgálataimat három különböző parcellánkénti 
gyomnövényszámmal (15-30-45 gyomnövény / parcella) végeztem, három ismétlésben. A 
kívánt gyomnövényszámon felül kikelt növényeket eltávolítottam, az összes többi gyomfajjal 
együtt. A különböző gyomszámú parcellák mellett, ismétlésenként egy kontrolparcellát is 
kialakítottam a kezeletlen területen, amelyeket folyamatosan gyommentesen tartottam (0 
gyomnövény / parcella). 

Vizsgálataim során bebizonyosodott, hogy különböző gyomnövényszám, eltérő 
mértékben gátolja a kukorica fejlődését és okoz terméskiesést. Az eredmények statisztikailag 
is igazolták a gyomnövények terméscsökkentő hatását, a varianciaanalízis szignifikáns 
különbségeket igazolt a kezelések között. 
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KÜLÖNBÖZ Ő TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY ENERGIA ÜLTETVÉNYBEN 

 
Comparison of different types of nutrient management systems in an energy 

plantation 
 
Szerző:   Papp József, MKK, Környezetmérnök, IV. évfolyam 
Témavezetők:  Dr. Szegi Tamás András, egyetemi adjunktus, MKK 

Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 
  Dr. Gyuricza Csaba, egyetemi docens MKK Növénytermesztési Intézet 
 

A világ energiafelhasználása a rohamosan növekvő emberiség létszámával és 
igényeivel együtt változik. A Föld fosszilis energiakészletei végesek, elapadóban vannak, 
nem tudják fenntarthatóan kielégíteni a növekvő igényeket.  Mind a nemzetközi előírások, 
törekvések, mind a hazai szabályozás egyre nagyobb mértékben kíván támaszkodni hosszabb 
távon fenntartható, megújuló, megújítható energiaforrásokra.   

 
Számos lehetőség közül egyik megoldás lehet az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb 

hangsúlyt kapó biomassza, mint megújuló energiaforrás azon belül is a rövid vágásfordulójú 
energiaültetvények, amelyek 15t/ha/év biomassza tömeget állítanak elő.  Ugyanakkor a 
talajok az emberi környezetben betöltött esszenciális funkciói, illetve termékenysége e 
nagymértékű produkció miatt nem sérülhet. Nagy általánosságban elmondható hogy eddig a 
kutatások nagyrészt az ültetvények produkciós képességével foglalkoztak, azonban a talajokra 
gyakorolt hatása nem képezte a vizsgálatok szerves részét.     
 

Munkámban különböző kezelést kapott (szennyvíziszap komposzt, műtrágya, kontroll) 
energia ültetvények talajtani, talajtermékenységi tulajdonságait vizsgáltam kisparcellás 
kísérletben. Az ültetvény biológiai produkcióját a képződött avarmennyiség alapján 
becsültem, és a következő talajparamétereket vizsgáltam a teljes feltárt fúrt szelvényekben: a 
talajok szervesanyag tartalma, kémhatása, foszfor, kálium, nitrogén tartalma, továbbá az 
Arany-féle kötöttségi száma.  
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FEHÉR FAGYÖNGY TEÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI 

 
Comparative analysis of mistletoe teas 

 
Szerző:            Pászthory Tímea Brigitta, MKK, Kertészmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető(k):  Dr. Koczka Noémi, egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Kertészeti 

Technológiai Intézet; 
Stefanovitsné Dr. Bányai Éva, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék 

 
A fehér fagyöngyöt már az ősidők óta használják a gyógyászatban. Jelentősége az 

évezredek elteltével tovább nőtt és egyre több jótékony hatását fedezték fel, kiemelvén a 
vérnyomás-szabályozó és citosztatikus hatást. Drogként a leveles hajtást vagy csak a levelet 
használják, melyekből teákat, tablettákat, kapszulákat, injekciókat és egyéb élelmiszeripari 
termékeket (lekvár, szörp stb.) készítenek.  

Vizsgálataim célja az volt, hogy meghatározzam három, Magyarországon 
forgalomban lévő fehér fagyöngy tea (Dragon, Herbária, Naturland), illetve saját gyűjtésű 
minták különböző kivonási módokkal elkészített kivonatainak összes polifenol-tartalmát és 
antioxidáns-kapacitását. A növényminták három különböző gazdanövényről (fehér akác, 
mezei juhar, nyugati ostorfa) gyűjtött porzós és termős egyedekről származtak. A vizsgált 
teák esetében 4 vizes kivonatot (felhasználási javaslatban közölt receptúra alapján történő 
elkészítés, hidegkivonat 4- és 12 órás áztatással, forrázat), illetve 1 alkoholos kivonatot 
készítettem. A saját gyűjtésű minták esetében 1 vizes és 1 alkoholos kivonási eljárást 
alkalmaztam. 

A saját gyűjtésű fagyöngy esetében vizsgáltam a szárazanyag-tartalmat is. 
Megállapítottam, hogy a porzós egyedek szárazanyag-tartalma magasabb volt.  

Az összes polifenol-tartalom és az antioxidáns-kapacitás tekintetében ugyancsak 
megfigyelhetőek eltérések a porzós és a termős egyedek között, amelyek több tényezőtől 
függnek. Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a gazdanövény egyértelműen befolyásolja 
a fagyöngy polifenol-tartalmát, ezáltal a hatóanyag mennyiségét és összetételét. A kivonási 
mód is nagymértékben meghatározza a kinyerhető polifenolos vegyületek mennyiségét: 
kísérleteimben az alkoholos extrakció eredményesebbnek bizonyult a vizes kivonáshoz 
képest. Mindhárom gazdanövényről származó mintáknál alkoholos kivonással mértük a 
legmagasabb polifenol-tartalmat. 

A kereskedelmi forgalomból származó teák vizsgálata során a polifenolok, illetve a 
FRAP eljárással detektálható antioxidáns hatású vegyületek tekintetében szignifikáns 
különbségek adódnak az eltérő kivonási módok hasára. A három vizsgált tea közül kettőnél 
éppen a felhasználási javaslatban leírt kivonással tapasztaltuk a legalacsonyabb polifenol-
tartalmat, illetve antioxidáns-kapacitást. Ezek a vegyületek bizonyítottan jótékonyak az érfal 
rugalmasságára, ezáltal hatékony szerepet játszanak a vérnyomás szabályozásában, 
nagymértékben befolyásolják a drog hatóanyag-tartalmát. A fagyöngy egyik fő indikációjában 
fontos vegyületekről van tehát szó, amelyek végül nem oldódtak ki az elkészített teába. 
Vizsgálataimmal bizonyítottam, hogy a fehér fagyöngy kivonatainak polifenol-tartalma és 
antioxidáns kapacitása függ az egyed nemétől, a gazdanövénytől, illetve a kivonási módtól. 
Mivel vadon termő növényről van szó, az első két tényező nagyon fontos a gyűjtésnél, a 
kivonási mód pedig a felhasználás szempontjából. 
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A SZERVESTRÁGYÁZÁS HATÁSAI  
EGY ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉGI TERMÉSZETES GYEPEN 

 
Effect of livestock manuring on natural grassland in the  

Északi-középhegység region 
 

Szerző:  Pencz Pál, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, III. évf. 
Témavezető:  Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Osztály 
 

 
A kutatás a gyepgazdálkodás témán belül a gyepek trágyázásával foglalkozik. 

Vizsgálja, hogy a gyep terméshozama miként változik szervestrágyázás hatására. 
Az Északi-középhegységben elhelyezkedő falu határában, Kisfüzesen egy 

szervestrágyázással kapcsolatos kutatás indult 2010-ben. A kutatómunkához jómagam 2012-
ben csatlakoztam. A sovány csenkesz (Festuca pseudovina) vezérnövényű legelőn, amely 
vízellátottság szempontjából a száraz fekvésű legelők közé sorolható, texel juh törzsállományt 
tartanak fenn. 

 
A kísérlet 18 parcellán folyik, 3 x 3-as véletlen blokk elrendezésben, mely jól jellemzi 

a legelő teljes területét. Egy-egy parcella 4x4 m területű. A parcellákat két részre osztották, az 
egyik felét trágyázták, a másik felét trágyázatlanul, kontroll területként hagyták. A juhok 
legelését a gyep kaszálásával szimulálták. 3 darab parcella évente kétszer lett kaszálva 
(természetvédelmi hasznosítás); 3 darab parcella háromszor (rét vagy extenzív legeltetés); és 
3 darab parcella négyszer lett hasznosítva (szakaszos legeltetés) egy évben. Az eltérő számú 
hasznosítású parcellák eltérő nagyállat egységben megadott szervestrágya mennyiséget 
kaptak: 0,9 nagyállat egységet, 1,4 nagyállat egységet és 2 nagyállatnak megfelelő 
szervestrágya mennyiséget. Vagyis átszámítva olyan, mintha 0,9 nagyállat egységnél 6 juh; 
1,4 nagyállat egységnél 9,3 juh; 2 nagyállat egység esetén 13,3 juh legelne és szórná el 
ürülékét egy hektáron. (Éves szinten egy juh átlagosan 0,7 t ürüléket termel.) 

 
A kísérlet célja, hogy megmutassa, milyen hatással van a szervestrágyázás a gyep 

minőségére és hozamára. Az eredmények az elvárásnak megfelelően azt mutatják, hogy a 
trágyázott parcellák nagyobb termésátlagokkal rendelkeznek, mint a kontroll területek. A 
legnagyobb termés növekedést a 2010-es év háromszor hasznosított parcellája érte el. A 
növekedés egy hektárra vetítve 2,5 t. 

 
A trágyázott és a kontroll parcellákból vett talajminták is pozitív eredményt mutattak. 

A kutatás teljességének érdekében természetesen figyelembe vettem az évjárathatást, mint 
befolyásoló tényezőt. Ezeket statisztikai módszerekkel vizsgáltam. A gyepminőség 
tekintetében arra voltam kíváncsi, hogy milyen arányban változik a fajösszetétel, főképpen az 
első- és másodrendű füvek aránya az egyéb gyepnövényekkel szemben.  

 
Személyes célkitűzésem a gyepgazdálkodás és a szervestrágyázás fontosságának 

bemutatása, és a gyepgazdálkodás tárgykörébe tartozó ismeretek mélyebb elsajátítása. 
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KISKERESKEDELEMBEN KAPHATÓ BÚZA FINOMLISZTEK 
MINŐSÉGVIZSGÁLATA SÜTÉSI PRÓBÁVAL 

 
Quality evaluation of wheat flour bought in retail trade by baking test 

 
Szerző:  Szrapkó Fruzsina Katalin, MKK, Agrármérnök, V.évfolyam 
Témavezető: Tarnawa Ákos, egyetemi tanársegéd, SZIE MKK NTTI 

 
Világviszonylatban, és Magyarországon is a legfontosabb kalászos gabona a búza. Az 

aestivum típusba tartozó búza legfontosabb fölhasználási területe a humán élelmezés, sikér 
tartalmának köszönhetően elsősorban kenyér formájában. A kenyér elkészítése támasztja a 
különböző élelmiszeripari ágak közül a legszorosabb feltételeket a búzaliszttel szemben. 

 
Hazánkban 1-1,1 millió hektáron termesztünk búzát, mely az ország egész területét 

lefedi. Ezek földolgozására fejlett malomipar alakult ki a reformkortól kezdődően, és a helyi 
malmok a mai napig a környéken megtermelt búzát hasznosítják. 

 
Régi megfigyelések szerint is, a különböző tájakon az elérhető minőség klimatikus és 

edafikus hatások miatt nagy különbségeket mutat. Ez a kenyér készítése során nagymértékben 
megmutatkozhat a kifejezetten magas minőségi követelmények miatt. 

 
Vizsgálatunk során különböző, a kiskereskedelemben kapható, és az ország különböző 

területeiről származó lisztmintákat vizsgáltunk meg. A vizsgálat során standardizált recepttel 
és azonos beállítással sütöttünk kenyeret az egyes tételekből, konyhai kenyérsütő gép 
használatával. Az így elkészített próbakenyerek paramétereit hasonlítottuk össze, összevetve 
az egyes lisztekre vonatkozó laboratóriumi mérésekkel is. 

 
A vizsgálat során beigazolódott, hogy standardizált körülmények között sütve a 

különböző körzetekből származó lisztek között különbség figyelhető meg. 
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BIOLÓGIAI ALAPÚ TERMÉSNÖVEL Ő SZEREK HATÁSA 
KÜLÖNBÖZ Ő KULTÚRÁKBAN 

 
The effects of microbiological fertilizers in different plant cultures 

 
Szerző:  Timár Zoltán István , MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Gyuricza Csaba, egyetemi docens, MKK, Növénytermesztési Intézet 
 

A mezőgazdasági termelésben napjaink legnagyobb kihívása  a fenntartható módon való 
gazdálkodás erőforrásainkkal. A mezőgazdaság nagymértékű iparosítása és a sokszor 
okszerűtlen agrotechnikai gyakorlat káros hatásai, az egyre növekvő input anyag (főleg 
műtrágya) árak olyan technológiák alkalmazására sarkallnak bennünket, melyek csökkentett 
káros anyag kijuttatással képesek fenntartani a magas színvonalú termelést. E törekvések 
egyik eleme a különböző mikrobiológiai alapú termésnövelő szerek használata. 
Eredményességét és gazdaságosságát illetően nagy viták és ellentmondások övezik e 
tárgykört ma is az agráriumban. E vita álláspontjait szeretném ütköztetni és válaszokat keresni 
a felmerülő kérdésekre, vizsgálva talajaink biológiájára vonatkozó ismereteinket. 

Szántóföldi kisparcellás vizsgálataimat levélen keresztül ható, folyékony baktérium-
készítménnyel ("B": Nourivit Plus) és Ca-alapú, por alakú ásványi levéltrágyával ("CA": 
Nourivit) végeztem a Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási 
Bemutató Központjában. A kísérletet tavaszi árpa, kukorica, napraforgó, burgonya, energiafűz 
és lucerna kultúrákban állítottam be a gyártó ajánlása szerint. A három ismétléses kísérlet 
alapvetően négy kezelést tartalmaz (kontroll ("K"), "B"-készítmény, "CA"-készítmény, "B"- 
és "CA"-készítmény), amelyeken belül 3-3 dózis különítettünk el (3, 6, 12 kg, ill. liter/ha). Így 
összesen 30 db, 6m x 10m-es parcellát állítottam be.  Ezen elrendezéstől a burgonya, az 
energiafűz és a lucerna eltér. A kijuttatás 6 m szélességű, függesztett szántóföldi 
permetezőgéppel történt, 300 liter/ha lémennyiséget alkalmazva, három időpontban (burgonya 
esetén csak kettő, míg lucerna esetén pedig csak egy alkalommal). 

Az egyes kultúrákban vizsgáltam azokat a paramétereket (pl.: növénymagasság, 
kalászonkénti szemszám, gumó tömeg, termés átlag, stb.),  és beltartalmi értékeket, melyekre 
a használt szerek hatással lehetnek.  

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy egyes esetekben megfigyelhető a szerek 
pozitív hatása.  Árpa esetében átlagban 3,7%-al több szem található kalászonként a kezelt 
parcellákban, illetve három mérés átlagában 5,7%-al magasabb a kezelt állomány, viszont a 
terméseredményék a kontroll alatt maradnak. A kukorica esetében a baktérium és kalcium 
alapú szer átlagban 1,5 - 1,7 tonnás terméstöbbletet eredményezett hektáronként, de a 
szerkombináció nem adott ilyen mértékű terméstöbbletet. A kukorica fehérjetartalom 
vizsgálatánál is tapasztalható kis mértékű, 0,2 - 0,3% többlet az összevont kezelésekben. A 
napraforgóban a baktérium készítmény és kombináció 1,4 - 1,5 %-kal magasabb olajtartalmat 
eredményezett, illetve a burgonya esetében is látható kis mértékű gumótömeg növekedés. E 
pozitív eredmények nem támaszthatók alá statisztikailag, így nem állapítható meg 
egyértelműen a szerek termésnövelő hatása, de a kapott pozitív eredmények a további 
kutatások folytatását indokolják. 
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AZ IDŐJÁRÁS ÉS A HASZNOSÍTÁSI GYAKORISÁG HATÁSA 
KÜLÖNBÖZ Ő FŰFAJOK TERMÉSMENNYISÉGÉRE ÉS 

MINŐSÉGÉRE 

 
The effects of the weather and the frequency of utilization on different grass 

species onto the quantity and quality of fodder 
 

Szerző:  Török Gábor, MKK, Agrármérnök levelező MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens, Mezőgazdasági és Környezettudományi
 Kar, Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Osztály 

 
Az időjárás hatással van minden ökoszisztémára, ezáltal befolyásolja a gazdaságot, az 

ipart, a mezőgazdasági termelést. A mezőgazdasági termelés az emberi társadalom élelmiszer 
ellátását biztosítja, folyamatosan ki van téve az időjárási viszonyoknak, közvetlenül vagy 
közvetve. 

A gyepgazdálkodás jelentős részt képvisel a világon és a magyar mezőgazdaságban is, 
amit a következők igazolnak: a Föld területeinek 20%-át gyepes területek borítják, hazánk 
mezőgazdaságilag művelt területeinek 14%-a gyep. A kérődzők legtermészetesebb és 
legolcsóbb takarmánya. Bár a hazai gyepek mezőgazdasági termelésének jelentősége az 
utóbbi időben növekedett - amit a legeltetett húshasznú szarvasmarhák számának emelkedése 
bizonyít – de valós potenciáljának nagy része továbbra is kihasználatlan. 

A hazai és európai védettség alatt álló gyepes területek, ill. az AKG Programba bevont 
gyepek nagy aránya miatt az extenzífikáció előrehaladott állapota jellemzi a területeket. Ezek 
a különböző korlátozások kb. gyepeink felén nem teszik lehetővé a szakszerű tápanyag 
gazdálkodást, a felülvetést vagy pl. az öntözést sem. Az egyre sűrűbben előforduló 
szélsőséges időjárási hatások ellen a hasznosítások gyakoriságának és idejének megválasztása 
kínál alternatívát. Tehát a gyepgazdálkodás feladata kettős, részben felelni kell az – egyre 
szélsőségesebb - időjárási kihívásokra, és ezt olyan technológiákkal kell megvalósítani, ami 
egyben megfelel a korlátozásokat meghatározó jogszabályoknak és törvényeknek is. 

Ez a kettőség vezérelte kísérletünket is. Különböző fűfajok esetén vizsgáltuk meg az 
egyes hasznosítási változatokat és a kapott eredményeket az időjárási tényezők 
viszonylatában elemeztük. Célkitűzésünk az volt, hogy négy-négy alj és szálfű vizsgálatát 
végezzük el és megállapítsuk, hogy melyik vagy melyikek elterjesztését javasoljuk a hasonló 
ökológiai környezetben. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy az egyes fűfajok 
hozamára és minőségére hogyan hatnak a különböző hasznosítási gyakoriságok. Az időjárási 
tényezők milyen kapcsolatban vannak az egyes fűfajok hozamával és minőségi mutatóival a 
különböző hasznosítási variációkat is figyelembe véve. 

Annak érdekében, hogy kérdéseinkre válaszokat kapjunk, kísérletet állítottunk be a 
Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüzemének Szárítópusztai telepén. A kísérlet 
során 3 ismétlésben vettünk mintát a kiválasztott négy alj és négy szálfűből. Kaszálással 
szimuláltuk a gyepnövedékek betakarítását, a gyep hasznosításának intenzitását. A 
hasznosítási gyakoriságot évente három változatban állapítottuk meg: 2x-i, 3x-i és 4x-i. 

Az összegyűjtött adatok alapján megvizsgáltuk és összehasonlítottuk az egyes fűfajok 
szárazanyag hozamát és beltartalmi adatit évente. Elemeztük a növedékek átlagos megoszlását 
a különböző hasznosítási variációkban. Korrelációs vizsgálat alá vetettük a szárazanyag 
adatokat és a minőségi paramétereket az időjárási tényezők adataival és a regenerációs idővel. 
Varianciaanalízist végeztünk annak érdekében, hogy kiderítsük statisztikailag igazolhatók-e a 
fűfajok közti és a hasznosítási gyakoriságok közti különbségek. 
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KÉTSZIK Ű GYEPALKOTÓK HATÁSA A TAKARMÁNY 
MINŐSÉGÉRE 

 
The effects the proportion of dicotyledonous on the quality of fodder 

 
Szerző:  Vona Dóra, MKK, Mezőgazdasági mérnöki BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Tasi Julianna egyetemi docens, Mezőgazdasági és Környezettudományi
 Kar, Növénytermesztési Intézet, Gyepgazdálkodási Osztály 
 

Az az igény, hogy a gyeptakarmány minősége minél kiválóbb legyen, a jelenünkben 
is, és a jövőben is nagyon fontos kérdés lesz, ugyanis a kérődzők alaptakarmány-ellátásában 
egyre fontosabb szerepe van hazánkban is a gyepgazdálkodásnak. A gyepnövények 
takarmányozási értéke nem csak a termésmennyiséget foglalja magában, hanem a 
takarmányminőséget is. 

Hazánk kiterjedt gyepes területekkel rendelkezik, melyek sorsát a gazdasági 
lehetőségek elég erőteljesen befolyásolják. A hasznosított gyep (0,75 millió hektár) 
Magyarország területének 7,5%-a, a mezőgazdasági terület 13,8%-a. A takarmánytermesztési 
célú gyepek hasznosítása különböző. A takarmánycélú gyepek növényállományának 
értékelésekor legfontosabb szempont az, hogy az egyes fajok mekkora takarmányértékkel 
bírnak, és hogy az állatok számára egészséges takarmányt tudnak-e szolgáltatni. 

A gyeptermés takarmányértékének meghatározása nehéz feladat, mivel az objektív 
tényezők mellett sok szubjektív tényezőt is figyelembe kell venni, mint pl. a növény 
fejlettségi foka (kora), tápértéke, fehérjetartalma, keményítőértéke, rost- és kovasav tartalma, 
emészthetősége, szúróssága, érdessége, pelyhes-szőrössége, keménysége, íze, szaga, színe, 
sav- keserű- és mérgező anyag tartalma. 

Célkitűzésem az, hogy megfigyeljem, hogyan változik a gyep takarmányértéke és 
produktivitása a különböző kezelések hatására, és hogy ezeket a paramétereket hogyan 
befolyásolják a kétszikű növények és azok csoportjai. 

Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy a gyepben lévő kétszikű növények 
hogyan befolyásolják a takarmány minőségét, egy kísérletet végeztünk 2010 és 2011-ben. A 
kísérlet egy Mátralába kistájba tartozó település – Kisfüzes mellett – található. A vizsgált 
gyep egy ÉNy-DK irányú völgyben fekszik, ahol a területet juhokkal legeltetik, ezen kívül a 
terület AKG Programban vesz részt. A kísérletben 10-10 db 5 × 4 m-es parcellát jelöltünk ki 
három ismétlésben. A parcellák 9 kezelést és egy kontroll parcellát tartalmaznak három 
ismétlésben. Az összegyűjtött adatokból jelen dolgozatban csak a trágyázott, és a kezeletlen 
kontroll parcella eredményeinek kimutatása, és feldolgozása található.  

A felvételezett adatok alapján megvizsgáltam a gyep összetételét, hogyan változik a 
két különböző kezelésű parcellában, és hogy erre milyen hatással vannak az időjárási 
tényezők. Továbbá számításokat készítettem arról – a Balázs- féle takarmányminősítési 
módszer alapján - hogy a gyep milyen takarmányminőséget (K-érték), és a produktivitást (P- 
érték) ért el a különböző időpontokban. Majd a kétszikű növényeket csoportosítva, 
korrelációs számításokat végeztem, hogy feltárjam a K- és P- érték milyen összefüggésben 
van az egyes növény csoportokkal.  
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MIKROBIOLÓGIAI OLTÓANYAGOK TESZTELÉSE PAPRIKA 
(CAPSICUM ANNUUM L.) NÖVÉNYEN 

 
Inoculation of pepper (Capsicum annuum L.) by different microbiological 

inoculants 
 

Szerző:  Csirik Marianna , MKK, Növényorvos MSc, II. évf. 
Témavezető(k):  Dudásné Dr. Posta Katalin, egyetemi docens, MKK, Növényvédelmi 

Intézet, Mikrobiológia és Környezettoxikológiai Csoport 
 Dr. Sasvári Zita, egyetemi tanársegéd, MKK, Növényvédelmi Intézet, 

Mikrobiológia és Környezettoxikológiai Csoport 
 
 A paprika (Capsicum annuum L.) nem tartozik őshonos növényfajaink közé, mégis a 
legszélesebb körben felhasznált étkezési - és fűszernövény hazánkban. Magyarország 
ökológiai adottságai kiválóan megfelelnek a paprika igényeinek. Sajnálatos, hogy a 
technológiai fejlesztések az elmúlt 15 évben elmaradtak, így Magyarország adottságai 
ellenére sem tud annyi és olyan minőségű terméket megtermelni, mint amennyit a piac 
felvásárolna. Az elmaradott technológiákat különböző alternatív eljárásokkal lehetne 
fejleszteni. A világban számos kutatás témáját adják az általam is oltóanyagként felhasznált 
arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák, melyek a legtöbb szárazföldi növényfajjal képesek 
mutualista, szimbiotikus kapcsolatot kialakítani.  
 Munkánk során a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézetének Kísérleti 
területén végeztünk paprika oltási kísérleteket. Oltóanyagként arbuszkuláris mikorrhiza 
gomba mixet tartalmazó oltóanyagot (Symbivit), valamint szalmán felszaporított Gymnopilus 
sp. és Thermomyces sp. szaprotróf gombákat használtunk önállóan és/vagy lassú feltáródási 
képességgel rendelkező Conavit tápelem-utánpótlással együtt. Az AM gomba - növény 
interakció kialakulásának bizonyítását a szimbiotikus kapcsolat erősségére utaló 
mikorrhizáltsági százalékok becslésével, sztereo-mikroszkópos vizsgálattal végeztük. A talaj 
mikrobiológiai aktivitásának mérését FDA hidrolízis aktivitási teszttel végeztük, illetve 
szelektív táptalajra történő szélesztéses technikával meghatároztuk a rizoszféra talajok 1 
grammjából kitenyészthető mikroszkopikus gombák mennyiségét. A kezelt és a kezeletlen 
paprika növények hajtáshosszban és termésmennyiségében, valamint a növényi gyökér- és 
zöldtömeg szárazanyag- és nedvességtartalmában jelentkező különbségeket is vizsgáltuk.  
 A különböző kezelések között szemmel látható különbségek voltak megfigyelhetőek a 
kontroll növényekhez képest (korábbi virágzás, erősebb habitus), azonban a mért adatok 
elemzése során szignifikáns különbséget nem minden esetben mutattunk ki. A mikrobiális 
oltóanyagok Conavit-tel kombinációban alkalmazva kisebb gyökér- és hajtástömeget 
eredményeztek, annak ellenére, hogy e kezelés rizoszféra talajai a legmagasabb mikrobiális 
aktivitást mutatták.  
 Reményeim szerint a jelen kutatás bővíti meglévő ismereteinket a különböző 
mikrobiológiai oltóanyagok – növény – talaj interakcióinak megismerésében, elősegítve ezzel 
elterjedésüket a növénytermesztésben, így téve hatékonyabbá, költség - és környezetkímélővé 
azt.  
 
A kutatás a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg. 
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Genetikai Tartalékok Osztálya 
 

A Burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó fajok legtöbbje Közép- és Dél-
Amerika trópusi, szubtrópusi területein őshonos. A család hazánkban előforduló 
képviselőinek kisebb része európai elterjedésű, nagyobb hányaduk azonban adventív faj. A 
hazai gyomnövényfajok közül számos ebbe a családba tartozik. Ezek közül életképesség 
vizsgálatokra két fajt, a csattanó maszlagot (Datura stramonium L.) és az ebszőlő csucsort 
(Solanum dulcamara L.) választottuk ki, amelyek jól példázzák a Solanaceae családra 
jellemző kétféle terméstípust.  

 
A csattanó maszlag elsősorban a kapáskultúrák gyakori egyéves gyomnövénye, a 12 

legveszélyesebb hazai szántóföldi gyomfaj között szerepel. Mérgező növény, alkaloid 
tartalmának köszönhetően azonban gyógynövényként is fontos szerepet játszik. Az ebszőlő 
csucsor évelő növény (félcserje), hazánkban eurázsiai-mediterrán flóraelem. Piros bogyója 
mérgező hatású. A növényt a népi gyógyászatban meglehetősen széleskörűen használták, és a 
Pannon Magbank Projektben is szerepel a gyűjtendő fajok listáján. 

 
A kiválasztott fajok magjainak életképességét csíráztatással és biokémiai 

módszerekkel (TTC-oldat, indigó-kármin) vizsgáltuk. A vizsgált csattanó maszlag maganyag 
Hatvanban és Tápiószelén került begyűjtésre, az ebszőlőcsucsor tételek pedig Jászdózsáról. A 
csírázásbiológiai vizsgálatok keretében arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyes 
tételek esetében magnyugalmi állapot tapasztalható-e, illetve azt a szakirodalomban megadott 
néhány módszer közül melyikkel lehet leghatékonyabban feloldani.  

A csattanó maszlag hatvani mintái közül a kezeletlen, illetve a karcolt tételek csíráztak 
nagyobb százalékban. A tápiószelei mintákban az előhűtött kezelés bizonyult a 
legeredményesebbnek, akár a NaOCl-ot felhasználó, akár a NaOCl-ot nélkülöző kísérletet 
figyeljük meg. Az ebszőlő csucsor esetében értékelhető csírázási eredményt a 20/30 0C-on 
beállított kísérlet kezeléseiben tapasztaltunk, különösen az előhűtés hatása volt szembetűnő. 

 
A csattanó maszlag különböző részeiből készült kivonatokkal allelopatikus 

kísérleteket is végeztünk. Ezen kivonatok hatását vizsgáltuk a következő fajok magjainak 
csírázására: szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), tatárlaboda (Atriplex tatarica L.), 
apró szulák (Convolvulus arvensis L.) és konkoly (Agrostemma githago L.). A 
legszembetűnőbb eredményeket a csattanó maszlag hajtásából illetve magjából készített 
kivonatok adták, amelyek késleltették a konkoly magjainak csírázását. A szőrös disznóparéj 
20/30 0C-on beállított magjainak csírázását serkentették a mag-, a termés-, és a 
hajtáskivonatok is.  
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PAPRIKAHAJTATÓ FÓLIASÁTRAK SZÍNES ÁRNYÉKOLÁSÁNAK 
HATÁSA LEVÉLTET Ű (STERNORRHYNCHA) ÉS TRIPSZ 

(THYSANOPTERA) FAJOK POPULÁCIÓIRA 
 

Effect of colored shading nets for populations of aphid (Sternorrhyncha) and 
thrips (Thysanoptera) species in pepper forcing cultures 

 
Szerző:  Gódor Fruzsina Ágnes, MKK, Növényorvos Msc, I. évf. 
Témavezető:  Balog Emese, PhD hallgató, SZIE-MKK, NTDI, Növényvédelmi Intézet 
 

Hazánk egyik legjelentősebb hajtatott zöldségnövénye a paprika, 2011-ben közel 1500 
ha-on, 151 ezer t terméssel termesztették, melynek célja az egységnyi területről nagy 
mennyiségű és jó minőségű termés betakarítása. Fontos, hogy az alkalmazott technológia 
pontosan kielégítse a növény igényeit. Az elmúlt évek időjárási szélsőségeit figyelembe véve 
megállapíthatjuk, hogy egyre több nehézséggel kell számolni a termesztés során. 

A felmerülő problémák megoldására újabb és újabb módszerek kidolgozása és azok 
hatásvizsgálata révén kerülhet sor. Ilyen módszer lehet a színes árnyékolás, mely segítségével 
a növényekhez jutó fény mennyiségét és minőségét lehet szabályozni. A különböző színű 
árnyékoló anyagok eltérő módon változtatják meg a fény spektrális összetételét. Korábbi 
kísérletek alapján ez a változtatás pozitív hatással lehet, olyan módon, hogy a növényekhez 
azok a hullámhosszú sugarak jutnak el, melyek a fotoszintézis során hasznosak lehetnek 
(PAR). Ez a tartomány 400 – 700 nm-ig terjed és ezen belül is változó hatékonyságú. 

A színes árnyékolás hatását a termés mennyisége szempontjából 2008 óta vizsgálják 
hazánkban. Kutatásom a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., az Első Magyar Kenderfonó Zrt. és a 
DélKerTÉSZ által kezdeményezett kísérlet-sorozat része, mely párhuzamosan zajlik 
hódmezővásárhelyi kutatásukkal. Megállapították, hogy ez a módszer a termésmennyiség 
szempontjából kedvező lehet. Felmerül a kérdés, hogy ennek milyen növényvédelmi 
vonatkozásai lehetnek, ezért ennek a kísérlet-sorozatnak részeként 2012-ben a kártevőkre 
gyakorolt hatás vizsgálata nagyobb szerepet kapott. 

A hajtatott paprika jelentősebb kártevői közé tartoznak a levéltetvek és a tripszek, 
amelyek mind a vegetatív, mind pedig a generatív részeket is károsítják. Jelentőségüket 
bizonyítva, másodlagos kártételként különböző növényi vírusok vektoraiként is szolgálnak. 

A kísérlet helyszíne egy családi gazdaságban volt, Lajosmizsén, ahol 6 kezelést 
állítottunk be: kontrol (árnyékolás nélküli), mésszel festett, egy-egy sárga -, piros -, zöld -, 
valamint fehér színű raschel hálóval takart, 5 x 40 m alapterületű fóliasátrat. 

Kék és sárga színcsapdák mellett paprikavirágok is begyűjtésre kerültek. A vizsgálat 
ideje alatt, 2012. május 24. és augusztus 30. közötti időszakban kéthetente gyűjtöttem a 
virágokat és cseréltem a színcsapdákat. A gyűjtés 3 x 10 virágot jelentett fajtánként minden 
fóliasátor esetében. A sárga és a kék színű ragadós lapok száma sártanként 3-3 darab volt. A 
sátrakon kívül szintén elhelyeztem 6-6 darabot, hogy felmérjem a külső környezetben 
előforduló, mint lehetséges betelepedési forrásként szolgáló területen élő fajok számát. 

A színcsapdák tartalmát, valamint a virágokból, alkohollal kimosott kártevőket 
sztereomikroszkóp segítségével határoztam meg. Tapasztaltam, hogy legnagyobb 
egyedszámban tripszek fordultak elő a fóliasátrakban, melyek esetében meghatároztam az 
előforduló fontosabb fajok imágóinak számát és azok ivararányát. 

A gyűjtött adatok alapján meghatároztam az alkalmazott kezelések kártevőkre, illetve 
azok természetes ellenségeire gyakorolt hatását, valamint megvizsgáltam a színcsapdák által 
fogott kártevők és a virágokban előforduló egyedek száma közötti összefüggést. 
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ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBÁK KÜLÖNBÖZ Ő (HŐ-, ÉS 
MECHANIKAI) STRESSZRE GYAKOROLT HATÁSA NAPRAFORGÓ 

(HELIANTHUS ANNUUS L.) NÖVÉNYEN 

 
Influence of arbuscular mycorrhizal fungi on sunflower (Helianthus annuus L.) 

caused by heat and mechanical stresses 
 

Szerző:  Mayer Zoltán , MKK, Növényorvos MSc, II. évf. 
Témavezetők:  Dudásné Dr. Posta Katalin, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Növényvédelmi Intézet, Mikrobiológiai és 
Környezettoxikológiai Csoport 
Hernádi Ildikó, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növényvédelmi 
Intézet, Mikrobiológiai és Környezettoxikológiai Csoport 

 
 

A napraforgó Magyarország legfontosabb olajnövénye; gazdaságos termesztésében 
kiemelt szerepe van az integrált védekezésnek. Az arbuszkuláris mikorrhiza gombáknak a 
biológiai védekezésbe történő beillesztését már több növénynél, így a napraforgónál is 
tesztelték. Alkalmazásukkal elősegíthetjük a növények fejlődését, tápelemfelvételét és a 
különböző stressz hatások tompításában is nagy szerepet játszanak. Munkánk célja volt, hogy 
a napraforgó-endomikorrhiza gomba rendszerben megvizsgáljuk két abiotikus stressz faktor 
hatására előidézett enzimaktivitás és expressziós változást. 
 Mikorrhizált és oltás nélküli napraforgó palántákat kilenc napos standard inkubációs 
időt követően magas (37oC) és alacsony (4oC) hőmérsékleti, valamint mechanikai (sérülés) 
stressznek vetettük alá. A stressz hatására előidézett változásokat két lépcsőben vizsgáltuk 
meg: (i) két stressz enzim aktivitásának mérésével (ii) expressziós szint detektálásával. Ezért a 
kezelést követő 24 órán belül a kezelt és a kontroll növényekből sejtmentes kivonatot 
készítettünk; illetve RNS-t izoláltunk, majd reverz-transzkripciós PCR-t (RT-PCR) végeztünk 
a glutation-S-transzferáz (GST) enzimre tervezett specifikus primer segítségével.  

A polifenol-oxidáz enzimaktivitás értékeke a nem mikorrhizált magas hőmérsékleti 
stresszel kezelt, illetve a nem mikorrhizált mechanikai stressznek kitett növények között volt 
kimutatható. A gvajakol-peroxidáz enzim esetén a nem mikorrhizált, mechanikai stressznek 
kitett mintákból, illetve a nem mikorrhizált, alacsony hőmérséklettel stresszelt mintákból és a 
mikorrhizált, kontrollnak használt növényekből magasabb enzim-aktivitás volt kimutatható, 
mint a többi kezelést követően vizsgált mintából. A GST génexpressziós vizsgálatok során a 
mikorrhizált, magas hőmérsékleti stresszel kezelt és mechanikai stressz kezelés során, illetve 
a nem mikorrhizált alacsony hőmérsékleti stresszel kezelés során volt megfigyelhető 
magasabb génexpresszió. 

 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a mikorrhiza gombák részt vesznek a stressz 
helyzet erősségének a csökkentésében, melyet a stressz enzim aktivitások befolyásolásával 
érnek el. 
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A BUNDÁSBOGÁR (EPICOMETIS HIRTA  PODA) GRADÁCIÓJA ÉS 
KÁRTÉTELE ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉBEN 

 
Outbreak and damage of Epicometis hirta Poda in oilseed rape 

 
Szerző:  Mészáros Alexandra Éva, MKK, Növényorvos levelező MSc, II. évf. 
Témavezetők:  Szalai Márk, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Növényvédelmi Intézet 
Páll László, Ágazatvezető, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 

 
A bundásbogár (Epicometis hirta Poda) 2006-ban jelent meg a Mezőhegyesi 

Ménesbirtok Zrt. repcetábláin. Azóta minden évben kárt okoznak a bogarak a repce 
virágzatának megrágásával. A 2012-es évben már a Ménesbirtok egész területén 
megfigyelhető volt az imágó és kártétele. Korábban a bundásbogár gyümölcsösökben okozott 
gondot, ezáltal a szakirodalomban napjainkig kertészeti kártevőként ismeretes, de a 
dolgozatban a repcében okozott kártételről számolok be. A bogár elleni kémiai védekezés a 
méhek miatt igen nehézkes és kevéssé hatékony, valamint nem tudjuk, hogy mekkora 
kártevősűrűségnél indokolt a védekezés. Munkámban célul tűztem ki a bundásbogár 
rajzásának megfigyelését, az imágókártétel meghatározását, és a hatékony védekezési 
lehetőség javaslatát a hazai és külföldi szakirodalom illetve a szántóföldi megfigyelések 
alapján. Emellett célom volt még a bogár fejlődési stádiumainak bemutatása saját készítésű 
képekkel. 

Vizsgálataimat a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. területén végeztem. Dolgozatom 
alapját a bogárlétszám felvételezés és a termésbecslés alkotja. Elsőként az imágók számát 
felvételeztem 3 hibrid és 1 fajtarepce táblában, melyek területe összesen 161,55 hektár. A 
fajta repcében 4, hibrid repcék esetében az apa és anya növényeken is 4-4 mintavételi helyet 
(azaz táblánként 8-at) vettem fel. Egy mintavételi helyen a tábla szélétől kezdve minden 
második lépésnél megvizsgáltam az éppen a lábamhoz eső növényt. Összesen 100 lépés 
hossznyi volt egy mintavételi hely, vagyis összesen 50 növényt felvételeztem egy mintavételi 
helyen. A tenyészidőszak végéhez közeledve, még a deszikkálás előtt termésbecslést is 
készítettem. Ekkor az egy növényre eső termés mennyiségét számoltam, és megmértem a 
tömegét 160 növényen, illetve feljegyeztem a zöld becők számát is. A vizsgált táblákon öt 
helyen peterakó csalétek helyet is kialakítottam a szakirodalomban leírtak szerint. Ennek 
köszönhetően nagyszerű képeket tudtam készíteni a bundásbogár lárvájáról. Ez azért 
lényeges, mert a szakirodalomban csak az imágót ábrázoló képeket közölnek. Továbbá 
tudomásom szerint a repcén okozott kártételről sem publikáltak még képeket.  

A legfertőzöttebb táblán, egy növényen a legnagyobb bundásbogár egyedszám 31 volt. 
A négy táblán összesen 1438 imágót számoltam össze 1400 növényen. A bundásbogár 
feltehetően a pollent preferálja, mert mind a három vetőmag táblán az imágók több, mint 75 
%-a az apa növényeken volt jelen, míg a steril anya növényeken kevesebb, mint 25 %-uk. 
Mivel a bogár főként a pollent tartalmazó növények (apanövények) pollenjével és virágaival 
táplálkozik a termékenyülés egyenetlen, a virágzás elhúzódik. Gyakorlatilag elmondható, 
hogy a jelentősen fertőzött táblarészeken kétszer virágzott a repce. Szegélyhatást figyeltem 
meg a bundásbogár előfordulásában. Apa növények esetén az egy mintavételi helyen mért 
egyedszám 50-70 %-át a tábla szélétől mért első 25 növényen találtam. Az anya növényeken 
talált bundásbogarak 60-80 %-a szintén az első 25 növényen tartózkodott. A táblák szélén 
elhelyezkedő növények később értek be. A fertőzött táblarészeken a bogarak károsították a 
virágokat, ezért több növényen is kevesebb becő fejlődött ill. a szegélyeken becő nélküli 
növényeket is találtam.  



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

231

MÉHÉSZET, ÉS AZ ÁZSIAI NAGY MÉHATKA ( VARROA 
DESTRUCTOR) ELLENI HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV 

VÉDEKEZÉSI LEHET ŐSÉGEK 

 
Apiary, and the options of traditional and alternative protection against Varroa 

destructor  
 

Szerző:  Nagy Zsófia, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Szalai Tamás, egyetemi docens, MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézet, Agrár-környezetgazdálkodási Tanszék 
 
Magyarország területén a méhészkedés évezredekre nyúlik vissza. A mézelő méhek 

jelentősége az egész világon ismert. Fontosságukat növeli, hogy a rovarbeporzás nagy részét a 
mézelő méhek végzik, ezzel nagyban befolyásolva a világ élelmiszer ellátását és a 
növényvilág változatosságát, ezért méheink védelme mindenki számára közös érdek.  

A növekvő méhésztársadalom feladata, hogy felvegye a versenyt a külföldi 
méhésztársakkal úgy, hogy mindig kiváló minőségű mézet termel. A varroa atka 1978-as 
megjelenésével, Magyarországon megszűnt a vegyszermentes méztermelés. A családok 
termelésének fenntartásához nélkülözhetetlen a méhész beavatkozása. A vegyszerek 
megjelenésével a méhészeti technológiában veszélyeztetetté vált a méz tisztasága és a 
méhcsaládok egészsége. 

Munkám során a méhészeti ágazat sajátosságai mellett a méhészek által a varroa atka 
ellen alkalmazható hagyományos és alternatív védekezési lehetőségeket vizsgáltam. A 
hagyományos védekezési eljárások alatt a szintetikus szerekkel történő védekezést értettem, 
míg az alternatív megoldások közé a természetes savakkal, és illóolajokkal történő védekezést 
soroltam, kiegészítve biotechnikai módszerekkel. A mai fogyasztói igényeknek kiemelten 
fontos a szermaradvány mentesség, mely eléréséhez sikeres eszköz lehet a természet közeli 
szerek, módszerek beépítése a méhészeti technológiába. 

Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: Milyen képzettséggel rendelkeznek a 
méhészek? Milyen kaptártípusok az elterjedtek Magyarországon? A méhészek hány százaléka 
vándorol? Hogyan alakul a megtermelt méz értékesítése? Vajon a mai méhésznek milyen 
problémákkal kell szembesülnie, illetve milyen fejlesztésekben látja a jövőt? Milyen szereket 
használnak a méhészek a varroa atka elleni védekezésben? Mennyire elterjedtek a 
hagyományos illetve az alternatív védekezési lehetőségek? Melyek a leggyakrabban 
alkalmazott hatóanyagok? Mennyire váltogatják a méhészek a gyógyszereket? 

Kutatásom eszközéül a szakirodalmi áttekintés mellett a kérdőívet választottam, 
amelyet kizárólag méhészekhez jutattam el. A méhészek egy vékony rétegét alkotják a 
társadalomnak, így összesen 769 méhészt tudtam felkeresni, akik közül 194-en válaszoltak. A 
válaszokból betekintést nyerhettem a különböző méhészeti technológiákba, megismerhettem a 
méhészet, mint ágazat sajátosságait, jellemzőit, illetve a varroa atka elleni védekezés 
erősségeit vagy éppen gyengeségeit. 
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KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSE, ADJUVÁNSOK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL AZ ŐSZI BÚZA GYOMSZABÁLYOZÁSA 

SORÁN 
 

Reduction of environmental impact of chemical weed control with use of 
adjuvants at winter wheat 

 
Szerző:  Varga Balázs, MKK, Növényorvos MSc, II. évf. 
Témavezetők:  Dr. Zalai Mihály, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Növényvédelmi Intézet 
Tóth Miklós, vizsgálóhely vezető, Biotek Agroculture Hungary Kft. 

 
A környezettudatos gondolkodásmód mára kihatott az agrárium összes területére és 

ezáltal a növényvédelemre is. A globális növényvédő szer gyártó cégek egyre több pénzt és 
energiát fektetnek a témával kapcsolatos kutatásokba és újabb és újabb megoldásokkal 
jelennek meg a növényvédelemben használatos kemikáliák piacán. Ezen megoldások egyikét 
jelentették az adjuvánsok (adalékanyagok, hatásfokozók), melyek a kemikáliákhoz keverve 
javítják azok hatékonyságát, megtapadását és felszívódását a növényen. Mivel az őszi búza 
Magyarország legnagyobb területen termesztett gabonanövénye, így a gyomirtása is az egyik 
legnagyobb lehetőségeket rejtő feladat. Sok olyan évelő gyom - köztük a mezei acat (Cirsium 
arvense) is – okoz benne gondot, melyek nagy mértékben csökkentik a termés mennyiségét és 
negatív hatással vannak annak minőségére is. 

A fentieknek megfelelően a kísérletem célja az volt, hogy vizsgáljam az őszi búzában 
fejlődő Cirsium arvense elleni tavaszi posztemergens kezelések hatékonyságát adjuvánsok 
felhasználásával. 

Kísérletemben öt különböző kezelést alkalmaztam, melyeket két eltérő időpontban 
juttattam ki; a búza bokrosodása végén illetve két szárcsomós állapotában. Az így kapott 10 
kezeléskombinációhoz kezeletlen kontroll is tartozott. Minden kezelést és a kontrolt is négy 
ismétlésben vizsgáltam meg. Öt kezelésből négyben ugyanakkora mennyiségű herbicidet 
használtam fel, mely tritoszulfuron és floraszulam hatóanyagot tartalmazott. Ezek között volt 
egy adjuváns nélküli, egy DASH HC-t magas dózisban (1 l/ha) tartalmazó, egy DASH HC-t 
alacsony dózisban (0,5 l/ha) tartalmazó és egy HASTEN TM-et (1 l/ha) tartalmazó kezelés. 
Az ötödik kezelésben SEKATOR OD-t (amidoszulfuron + jodoszulfuron) használtam, 
melyben a formuláció gyárilag tartalmazza az adjuvánst (mefenpir-dietil). Ezt a kezelést 
standard összehasonlító anyagként alkalmaztam. A kísérlet során a herbicid vizsgálati 
módszertan (FVM, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság) útmutatása alapján a gyomirtó 
hatásszázalékot (gy%) és az esetleges őszi búzán jelentkező fitotoxikus hatást vizsgáltam a 
kezeléseket követő három alkalommal. 

Mind a három értékelési időpontban elmondható volt, hogy statisztikai elemzés alapján 
van különbség a kezelések hatása között. Ezzel szemben az eltérő időpontban elvégzett 
azonos kezelések között nem minden esetben tapasztaltam különbséget. További vizsgálatok 
során az is megmutatkozott, hogy a magas dózisú Dash HC-t és a Hasten TM-et tartalmazó 
kezelések adták a legjobb gyomirtó hatást. Ezek a kezelések egymástól nem különböztek, 
azonban a többi kezeléstől igen . A búzán fitotoxikus tünetek egyik kezelés után sem jelentek 
meg. A mezei acattal szembeni legjobb gyomirtó hatást - a harmadik időpontbeli értékelés 
során - a Hasten TM-mel kombinált, és a magas dózisú Dash HC-vel kombinált herbicid 
tartalmú mixtúra mutatta, ahol a hatás elérte a 92 %-ot, mely gyomszabályozási szempontból 
egy elfogadható, jó érték. 
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ŐSZI BÚZÁN ELŐFORDULÓ FUZÁRIUMOK EGY JÁSZSÁGI 
GAZDASÁGBAN – A BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGE 

 
Isolation of Fusaria from winter wheat seeds in Jászság region – the possibility 

of the biological control 
 
Szerző: Vincze Katalin, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, II. évf. 
Témavezető:  Turóczi György egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Növényvédelmi Intézet 
 

Az őszi búza fuzáriumos kalászfertőzése a mikotoxin termelés veszélye miatt 
kiemelkedő fontosságú növényvédelmi probléma a gabonatermelők számára. A fuzáriumok 
elleni sikeres védekezéshez nagyon fontosnak tartják az agrotechnikai és kémiai (fungicides 
állománykezelés) eszközök kombinált alkalmazását, illetve több kutatóhelyen foglakoznak 
kalászfuzáriózissal szembeni rezisztencianemesítéssel. Mindezek ellenére a búzatermés 
fuzárium fertőzöttsége illetve szennyezettsége időről időre visszatérő, a közvéleményt is 
élénken foglalkoztató kérdés. 

Munkám során jászladányi családi gazdaságunkban vizsgáltam a fuzárium fajok 
előfordlását őszi búza szemtermésén, és ugyanezekről a mintákról próbáltam olyan 
antagonista hatású mikroorganizmusokat izolálni, amelyek természetes körülmények között is 
befolyásolthatják a fuzáriumok megtelepedését a búzaszemeken, illetve alkalmasak lehetnek 
biológiai védekezési eljárás kidolgozására. 

A vizsgált minták két búzafajtáról (Lupus, Brutus) származtak, kalászfuzáriózissal 
szemben kezelt és kezeletlen állományokból. A mintákat a szemek viaszérése során vettük. A 
fuzáriumok izolálását szelektív táptalajon végeztük. Megállapítottuk, hogy a fungiciddel 
kezelt állományból származó mintákon szignifikánsan kisebb volt a fertőzött szemek száma. 
Az izolált fuzáriumok közül néhány esetben sikerült indukálnunk az ivaros alak (teleomorfa) 
képződését, ezek a Gibberella zeae fajhoz tartoztak (anamorfa: Fusarium graminearum). A 
fuzárium fajok közül a következőket tudtuk azonosítani: F. avenaceum, F. culmorum, F. 
equiseti, F. graminearum, F. poae. 

A búzaszemeken nagy számban fordultak elő fluorszcens pszeudomonaszok, 
melyekről ismert, hogy különböző növénykórokozók antagonistái, számos kutatás foglakozik 
a biológiai növényvédelemben való alkalmazásukkal. A Pseudomonas izolátumok és a 
fuzáriumok közötti kölcsönhatást in vitro vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az izolátumok 
gátló hatása között jelentős eltérések vannak.  
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FEHÉR AKÁC KIVONATOK VÉD Ő HATÁSA 

 
Protective effect of black locust plant extracts 

 
Szerző:  Vörös Gergő Tibor,  MKK, Növényorvosi MSc, II. évf. 
Témavezető:  Dudásné dr. Posta Katalin, egyetemi docens, MKK, Növényvédelmi Intézet, 

Mikrobiológiai- és Környezettoxikológiai Csoport  
 

Dolgozatomban a fehér akác növény ellenállóságában valószínűleg szerepet játszó 
anyagok vizsgálatát tűztem ki célul.   

 
A fehér akácból (levél, virág) szerves oldószerek (aceton, etanol, metanol) és víz 

segítségével kivonatokat készítettünk, melyek baktericid és fungicid hatását teszteltük öt 
baktérium illetve két gomba fajra. A kivonatoknak a mikroorganizmusok növekedésére 
gyakorolt hatását in-vitro tesztek segítségével végeztük el.  Eredményeink alapján 
megállapítható, hogy a legerősebb gátlást a levél etanolos extrakciójával nyert anyag 
nyújtotta. A baktériumok növekedését, szaporodását legkevésbé az acetonos kivonatok 
gátolták, a metanolos és vizes kivonatokkal fajtól függő eltéréseket tapasztaltunk. A fehér 
akác extraktumok hatása a két gombafajra eltérő volt. A kivonószerek milyenségétől 
függetlenül nem gyakoroltak fungicid, csak fungisztatikus hatást Fusarium sp.-re, sőt 
Alternaria sp. esetén kismértékű telepátmérő növekedést mértünk. 

 
Vizsgálataim másik részében a kivonatok Fusarium sp. elleni hatását paprika-

termésen is teszteltem. Egészséges paprikaterméseket kezeltem a kivonatokkal, és figyeltem a 
Fusarium-os fertőzés elterjedésének mértékét. Az in-vitro eredményekhez hasonlóan a 
különböző növényi kivonatok késleltették a fertőzés kialakulását és mértékét.  

 
A növénykivonatoknak egy stressz enzimre, a peroxidázra (POX) gyakorolt hatását is 

megvizsgáltam, feltételezve hogy befolyásolják nem csak a mikroorganizmusok növekedését 
és szaporodását, hanem a növény védelmi rendszerét is. Teszt növényként paradicsom 
palántákat használtam, melyek leveleiben mértem a kezelés hatására bekövetkező peroxidáz 
(POX) aktivitás változásokat.   

 
Összefoglalva eredményeimet megállapítható, hogy az oldószerektől függően aktív 

anyagot és bíztató eredmények a biológiai növényvédelemben felhasználható termékek 
kifejlesztésére.  
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A VÉRTESSOMLÓI-BARLANG JELLMEZÉSE 

ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA 
 

The description and natural values of the Vértessomló-cave 
 

Szerző:  Appl Ádám János, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Barczi Attila, habil. egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék; 
Polacsek Zsolt, barlangkutató 

 
 

Dolgozatomban a barlangkutatók körében mindeddig mostohán kezelt Vértes 
barlangjai közül vállalkoztam az ezredfordulón felfedezett Vértessomlói-barlangnak a 
bemutatására. Általános jellemzése mellett igyekeztem kitérni a barlang természeti értékeinek 
a vizsgálatára is. 

A mintegy 120 méter hosszú és 36 méter mély barlang méretei, korróziós formakincse 
és egyedülálló barit kiválásai miatt 2001 óta fokozottan védett. 2000 és 2004 között 
megtörtént a barlang vázlatos felmérése, szórványos klímamérésekre és denevérszámlálásokra 
is sor került, valamint elkészült a barlang fotódokumentációja. 
 Terepi vizsgálataim 2012 márciusától szeptemberig tartottak. A talajvizsgálatok során 
kimutattuk, hogy a barlang felszínén a rendzina és a köves-sziklás váztalajok a jellemzőek, 
tágabb környezetében pedig lejtőhordalék és barna erdőtalajok is előfordulnak. 

A barlangban található ásványokból mintát vettünk, ezeket az ELTE Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék egyetemi docensének segítségével azonosítottuk és elemeztük. 
Másodlagos célunk volt a barlangban található barit kristályok keletkezési hőmérsékletének 
megállapítása, melyből kialakulásuk idejére-módjára következtethettünk. 
 A klímamérések során a barlang hőmérséklete 10,4 - 10,5oC, a páratartalma 82-86% 
között mozgott. 

A barlangban gyűjtött vízminta elemzéséből kiderült, hogy az ott található vizek 
kiváló minőségűek, bármilyen felszíni vagy felszín alatti szennyezéstől nem terheltek. 
 Ezt támasztja alá az is, hogy a barlang egyik pocsolyájában egy ugróvillás faj 
példányait fedeztük fel nemrégiben. Ezek azonosítása egy Collembola-szakértő bevonásával 
még jelenleg is folyik. 
 A havi rendszerességgel történő denevérszámlálás adataiból kimutattam, hogy a 
barlang denevérlátogatottsága az évek során tovább nőtt, a Vértessomlói-barlang a 
felfedezését követő 10 év alatt a Vértes legnagyobb denevér-látogatottságú barlangjává vált. 
Termei továbbra is jelentős nyári és alkalmi téli szálláshelyként funkcionálnak az állatok 
számára. A fajok közül a kis patkósdenevér dominált, új, a barlangban eddig nem látott 
fajként a vízi denevér került leírásra. 
 Vizsgálataim lezárulása után a továbbiakban is fontosnak tartom a barlangban a 
folyamatos klimatológiai méréseket és denevérszámlálásokat, valamint a barlang 
genetikájának további tanulmányozását. A terepi vizsgálatok során észlelt állapotromlás miatt 
indokoltnak tartom a barlang látogatásának korlátozását, felkeresni a jövőben is csak 
kizárólag meghatározott kutatási célból lehessen. 
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TÁJVÁLTOZÁSOK KUNFEHÉRTÓ TÉRSÉGÉBEN 

 
Land use change in the Kunfehértó region 

 
Szerző: Baics Tamás, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc, II. évf. 
Témavezető:  Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens, Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 
 

Az régi idők során számos természetes terület megváltozott, eredeti élőhelye átalakult 
vagy megszűnt. Ezek oka vélhetőleg igen sokrétű, de valószínűsíthető, hogy ez a folyamat az 
elmúlt évszázadokban, és különösen az utóbbi két-három évtizedben jelentősen felgyorsult. 
Ez arra enged következtetni, hogy ezek a változások nem természetesek, de ha azok is voltak, 
akkor azokat nagyban felgyorsította az ember jelenléte és tevékenysége. 

A tájváltozás jelensége globális, Kunfehértó sem kivétel a hatásai alól. Az egykori 
érintetlen terület mára teljesen átalakult. A régi, sokkal nagyobb vizenyős részeknek, 
mocsaraknak és szikes tórészleteknek már csak fenntartott maradványai lelhetők fel, a 
környékbeli legelők és rétek jelentős mértékben átalakultak. A tó környezetében város, 
közvetlen közelében pedig egy kiterjedt, és a mai napig bővülő üdülőterület is létesült. A 
település környéke kisebb-nagyobb megszakításokkal évezredek óta lakott volt. Persze a korai 
időkben az ember korántsem tudott jelentős változásokat elérni, még csak a saját 
megélhetéséhez szükséges területet szakította ki a természetes közegből, de akkor még 
jelentősen kisebb volt az ökológiai lábnyom. Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy 
pontosan mik is voltak ezek a változások? Milyen tényezők fejtették ki hatásukat, illetve 
melyek hatására gyorsultak fel ezek? Milyen mértékűek voltak ezek a változások? Maradt-e 
valami az eredetinek vélhető állapotokból? Ezen átalakulás csak az emberek számlájára 
írhatóak, vagy volt benne természetes tényező is? 

A kutatásomat 2005-ben kezdtem el terepi bejárással, majd helyszíni fotók készítésével. 
Kezdetben a homokhátsági szikes tavakat, azok veszélyeit, alakulásait kutattam, azonban 
jelenleg már csak Kunfehértó környékének változásával foglalkozom. Vizsgálataimat 
szakirodalom áttekintésével kezdtem, melynek során megismerkedtem a tó, a település és a 
közvetlen környékük történelmével. Jelenlegi kutatási területem magasságvonalak 
segítségével alakítottam ki, amely így egy medence jellegű mélyedés, közepében az egykori 
tó maradványával. A környék 6 talajvízszintjelző-kútjának, a település csapadékmennyiség- 
és hőmérsékleti adatsorának elemzésével képet kaptam az éghajlat rövid változásáról, amiből 
következtetni lehet a növényborítás természetes változására. Emellett elemeztem a második, a 
harmadik és a negyedik katonai felmérés és az 1994-es EOV-térképeket, valamint egy 1952-
es, egy 1981-es, egy 1988-as és egy, a jelenlegi állapotokat mutató légifelvételt. Ezek 
változásait kategóriánként, idősoros elemzéssel vizsgáltam, ArcView program segítségével 
ábrázoltam. A csapadékmennyiség, a talajvíz és a hőmérsékleti adatsorokból Excel program 
segítségével diagramokon ábrázoltam azok változásait, illetve a hőmérséklet és a csapadék 
változásait egy diagramban is megjelenítettem a jobb szemléltethetőség érdekében. 

Ezeket vizsgálva szembetűnő a terület képének változása. Kezdetben a tó területe közel 
200 ha-os volt, ez mára alig 7 ha maradt, de ez is teljesen antropogén határokkal rendelkezik, 
illetve fennmaradása is folyamatos emberi beavatkozást is igényel. Jelentős az a változás is, 
hogy az elsőként vizsgált térképen még nincs nyoma településnek és üdülőterületnek sem. Ezt 
követően egyre több tanyaépület jelenik meg, majd az 1950-es évek utána megalapították 
Kunfehértót és elkezdték az üdülőterület kialakítását is. A tó környéke a korábbi térképeken 
szinte kizárólag füves puszta volt, egy-két erdőfolttól és kopár homokos területtől eltekintve. 
Ezeket mára kevés kivétellel feltörték és művelésbe fogták, vagy erdővel betelepítették. 
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VADMADARAK NEHÉZFÉM MÉRGEZÉSI ESETEI A HORTOBÁGYI 
MADÁRPARKBAN 2004-2011 KÖZÖTT 

 
Poisonings caused by heavy metals in wild birds at Hortobágyi 

Madárpark between 2004-2011 
 

Szerző:  Grúz Adrienn, MKK, Ökotoxikológus MSc, II. évf. 
Témavezető(k):  Dr. Lehel József, egyetemi docens, Állatorvos-tudományi Kar, 

Gyógyszertani és Méregtani Tanszék 
  Dr. Déri János, állatorvos, Hortobágyi Madárpark 

Dolgozatomban a hortobágyi Madárparkba 2004. február és 2011. november között 
beszállított madarak mérgezési eseteit dolgoztam fel. Több esetben is felmerült valamilyen 
nehézfém-mérgezés gyanúja a tünetek alapján. A nehézfém-mérgezéseket a tünetek alapján 
legtöbbször nehéz felismerni, mivel nem mindig találják meg a mérgezési forrást, és más 
anyagok hatására is kialakulhatnak hasonló tünetek. 

 
Célkitűzéseim között szerepelt a hortobágyi Madárparkba érkezett mérgezett madarak 

esetleírásai alapján a réz, ólom, higany, arzén és kadmium mérgezések gyakoriságának 
összegzése, az általam kiválasztott nehézfémek a környezetre és az egyed szervezetére 
gyakorolt hatásának ismertetése, a szervezetben lejátszódó hatásmechanizmus bemutatása, és 
külföldi vizsgálatok során észlelt tünetekkel való összehasonlítás. 

 
A szakirodalom áttekintése során végigvettem az általam kiválasztott nehézfém-

mérgezést kiváltó fémek előfordulását a környezetben, akut toxicitási adatokat, a 
hatásmechanizmust, ami az egyed szervezetében lejátszódhat, a jellemző tüneteket, kezelési 
módokat és publikált példákat nehézfém-mérgezésre. 

 
Vizsgálataim során bemutattam, hogy milyen kezeléseket kaptak a madarak, mennyire 

voltak ezek sikeresek és miből lehetett következtetni a nehézfém-mérgezésekre. Az általam 
összegyűjtött 20 mérgezési esetből 10 gyógyult - ebből 6 állatot visszaengedtek a 
természetbe, 4 valamelyik röpdébe került -, 8 elpusztult és 2-ről nem volt információ. Olyan 
eseteket is bemutattam, amelyekről nem bizonyosodott be, hogy pontosan mi is okozta a 
mérgezéseket, csak a tünetek miatt volt levonható az a következtetés, hogy mérgezés áll a 
háttérben. Emellett összehasonlítottam a Madárparkba érkezett madarak tüneteit külföldön 
végzett kísérletek eredményeivel és az általános toxikológiában leírt jellemző tünetekkel. 
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AZ IZSÁKI KOLON-TÓ ÉL ŐHELY-REKONSTRUKCIÓJÁNAK 
TÁJTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI ÉS MAKROFITON 

MONITORINGJA 

 
Landscape historical aspects and macrophyte monitoring of the habitat 

restoration on the Lake Kolon at Izsák 
 

Szerző: Hollósi Aranka Zsófia, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc, IV. évf. 
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Biró Csaba, természetvédelmi őr, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Biró Mariann, tudományos segédmunkatárs, MTA Ökológiai Kutatóközpont 

 
Munkánk során az izsáki Kolon-tó északi részén megvalósított élőhely-rekonstrukciós 
munkák megalapozottságának tájtörténeti vonatkozásait tekintettük át. Vizsgáltuk, hogy a tó 
életében bekövetkezett tájhasználati változásokat, azokat milyen emberi hatások okozták, 
ezek a változások milyen természetvédelmi beavatkozásokat igényelnek, és a nyíltvizes 
élőhelyek mennyiben növelik a tó természetvédelmi potenciálját. 

A térképi adatok elemzése során ArcMap GIS 9.3 térinformatikai szoftvert használtunk, így a 
területet lefedő térképszelvények (I Katonai 1783-84, II Katonai 1806-1869 és III Katonai 
Felmérés 1883-84), illetve digitalizált légifotók (1950, 1965, 1980, 1986, 2005) együttes 
kezelésére nyílt lehetőség. A retrospektív elemzéshez a 2005-ben Sipos Ferenc által a tóra 
elkészített Á-NÉR élőhelytérképet használtam fel, melyet visszavezettem a vizsgált 
időpontokra. 

A 18. század második felétől napjainkig a tó vízellátása folyamatosan romlott, a nyílt 
vízfelületek szinte teljesen eltűntek. Az antropogén hatásokkal párhuzamosan a tó természetes 
szukcessziója a tó élővilágának változását eredményezte. A Kolon-tó ezen formájában nem 
tudja betölteni a potenciális természetvédelmi, társadalmi, gazdasági szerepét, egyúttal hosszú 
távú fenntarthatósága is veszélybe került. 

A lezajlott természetvédelmi célú beavatkozások során szegély- és nyíltvízi élőhelyek 
kialakítása volt az elsődleges cél, melyet a zárt nádasban sekély és szabálytalan alakú 
csatornarendszerrel összekötött nyíltvízi foltok létrehozásával valósítottak meg. A kotrások 
területén kialakuló vízi vegetáció fejlődésének nyomon követésére a csatornák esetében a 
lineáris elemek vizsgálatára alkalmas, Kohler-féle szakasztérképezési módszert alkalmaztuk, 
míg a foltok esetében cönológiai felvételek készültek. Domináns fajként a közönséges rence 
(Utricularia vulgaris) terjedt el a területen, és a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) növekvő 
állományai voltak megfigyelhetők. 

Nyíltvizes élőhelyek kialakításával a tó mozaikossága növekedett, ami hozzájárult a 
biodiverzitás növekedéséhez. A nyílt vízfelületek új ökológiai funkciót látnak el a nádas 
életében, növény- és állatfajok élőhelyei, menedékei és sok faj számára biztosítanak kedvező 
szaporodási és táplálkozási területet. 
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A BT-KUKORICA ÁLTAL TERMELT TOXIN VÍZI 
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁSAI 

 
The effects of the toxin of Bt-corn on the aquatic ecosystem 

 
Szerző:  Klátyik Szandra, MKK, Ökotoxikológus MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Fekete Gábor, tudományos főmunkatárs, Mezőgazdaság- és   
  Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Kihelyezett 
  Ökotoxikológiai Tanszék 

 A mezőgazdaságban használt Bt-növényfajták által termelt toxinok környezetre és élő 
szervezetekre gyakorolt, lehetséges toxikus hatásainak meghatározása kiemelt feladat, mivel a 
toxin folyamatosan termelődik a növényben, ezért hosszú ideig a környezetben marad, ami 
befolyásolja az ökoszisztémát.  
 Vizsgálataink során két rovar rezisztens transzgenikus kukoricafajta (MON 810, DAS 
59122-7) és közel izogenikus vonalainak vízi ökoszisztémára gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A 
kísérleti rendszer kialakítása során nyolc darab akváriumot rendeztünk be a Dunából illetve a 
Velencei-tó egyik nádasos kazettájából származó vízzel és iszappal. Három héttel a rendszer 
beállítása után a két vizsgált transzgenikus Bt-kukorica és közel izogenikus vonalának 
leveléből származó levéltörmelékeket helyeztük el a különböző akváriumokba. Ezt követően a 
mintavételezés során, a kísérlet 0., 1., 2., 3., és 7. napján víz és levélmintákat gyűjtöttünk be a 
Cry1Ab-toxin koncentráció időbeni változásának vizsgálatához és az ökotoxikológiai 
tesztekhez. A MON 810-es kukorica által termelt Cry1Ab-toxin koncentráció időbeni 
változásának vizsgálatához a vízmintákban és a levélmintákban ELISA módszerrel határoztuk 
meg a toxin mennyiségét. Az ökotoxikológiai teszteket mind a két kukoricafajta esetében 
elvégeztük. A MON 810 által termelt Cry1Ab-toxin és DAS 59122-7 által termelt 
Cry34/35Ab1 toxinok akut és krónikus hatásait különböző vízi szervezeteken határoztuk meg. 
Az akut hatásokat nagy vízibolha (Daphnia magna) és csípőszúnyog (Aedes aegypti) 
lárvákon, a krónikus (reprodukcióra gyakorolt) hatásokat nagy vízibolha (Daphnia magna) 
egyedeken állapítottuk meg. 
 A Cry1Ab-toxin koncentráció változásának vizsgálata során a különböző 
akváriumokból származó vízmintákban és a közel izogenikus vonalak levélmintáiban a toxin 
jelenlétét nem tudtuk kimutatni. A transzgenikus Bt-kurkorica fajták levélmintáiban viszont 
szignifikánsan csökkent a toxin mennyisége a Duna és a Velencei-tó esetében is. Az akut 
ökotoxikológiai tesztek esetében egyik kukorica változat esetében sem volt kimutatható 
toxikus hatás a vizsgált tesztszervezeteken. A különböző Bt-kukorica fajták és izogenikus 
vonalainak krónikus hatásait vizsgálva megállapítottuk, hogy: (i)  a DAS 59122-7 kukorica és 
közel izogenikus változata hatással voltak az utódok számára a kontrollhoz viszonyítva, 
viszont a két kukorica között nem volt szignifikáns eltérés,(ii) az anyák túlélésére a DAS 
59122-7 kukorica és közel izogenikus változata nem voltak hatással, (iii) a MON 810-es 
kukorica és közel izogenikus vonala hatással voltak az anyák túlélésére a kontrollhoz képest, 
és a két kukorica hatásai között is igazolható volt a különbség. Az anyák nagymértékű 
elhullása miatt az utód produkció értékelésére ebben az esetben nem volt lehetőség.  
 Eredményeinkkel szeretnénk hozzájárulni a rovar rezisztens Bt-kukorica fajták 
környezeti kockázatainak jobb megismeréséhez. 
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TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK HATÁSÁRA ÁTALAKULT 
EGYENESSZÁRNYÚ EGYÜTTESEK AZ OHAT-ERD ŐBEN 

(1942-2012) 

 
Effect of land-use change on Orthoptera communities in the Ohat forest, 

Hungary (1942-2012) 
 
Szerző:  Molnár Ábel,  MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök Bsc, II. évf. 
Témavezetők: Dr. Sárospataki Miklós, egyetemi docens, Állattani és Állatökológiai Tanszék 
  Nagy Barnabás, MTA doktora, MTA Növényvédelmi Intézet, Állattani osztály 
 
 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az életközösségek hosszú távú 
változásainak vizsgálata. Ilyen típusú vizsgálatokhoz elengedhetetlen, hogy több tíz évre 
visszanyúló adatsorok, illetve összehasonlítható régi-új adatpárok álljanak rendelkezésre. 
Jelen munka célja egy 1940-es években végzett egyenesszárnyú (Orthoptera) felmérés 
majdnem 70 évvel későbbi megismétlése volt, annak érdekében, hogy az adott területen 
bekövetkezett változásokat felmérhessük, esetlegesen azok okaira következtessünk. 

Az egyik utolsó szikitölgyesként számon tartott Ohat-erdő a Közép-Tisza vidékén 
Tiszacsegétől délre helyezkedik el. Az erdő tisztásain NAGY 1942-43-47-ben készített 
egyenesszárnyú faunisztikai felmérést, melynek keretében 42 ponton végzett gyűjtéseket. A 
gyűjtőpontok egy 1940-es években készített vegetációtérképen (UDVARDY&FELFÖLDY) 
pontosan lokalizálizálhatóak. A vegetációtérképet 2012-ben újra elkészítettük, és ugyanebben 
az évben egyenesszárnyú mintavételeket is végeztünk törekedve arra, hogy az archív 
felvételekkel a legpontosabb térbeli és szezonbeli hasonlóság legyen. A felméréshez 
szükséges tájtörténeti adatokat Virágh László, volt ohat-erdei erdésztől illetve nagymajori 
lakosoktól gyűjtöttük.  

Mivel a tájtörténeti vizsgálatok során gyorsan kiderült, hogy a háború előtt és után 
egészen a ’80-as évekig az Ohat-erdő tisztásait májusban lekaszálták majd utána őszig 
marhával legeltették, ezért a felmérést kiegészítettük egy mai napig szarvasmarhával 
legeltetett sziki tölgyesben (Újszentmargita) végzett mintavételezéssel is.  

Ma az erdőben semmiféle gyepgazdálkodás (kaszálás, legeltetés) nem történik. A 
változás szembetűnő mind botanikailag, mind rovartanilag, ugyanis a rövidfüvű tisztások 
nagy részét átvették a magasfüvű gyepek, illetve nádasok, az alacsony fűhöz alkalmazkodott 
egyenesszárnyúakat pedig leváltották a nagyobb füvet jobban kedvelő fajok. Ugyanakkor nem 
csak a fajösszetételben, de a fajgazdagságban is jelentős változás következett be. NAGY 30 fajt 
mutatott ki a területről, míg a 2012-es felvételezés során csupán 22 faj került elő ebből 6 faj új 
a területre, 14 faj pedig eltűnt.  

Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az Ohat-erdő egyenesszárnyú 
együtteseinek szerkezeti, fajösszetételbeli megváltozása a kaszálás és legeltetés megszűnése 
miatt következett be, mivel ezek elmaradásanak következtében a gyepeken rajtamaradó 
biomassza avarrá alakul, ami egyes rövidfüvű sztyepphez alkalmazkodott fajok peterakását és 
lárvakori fejlődését negatívan befolyásolja. Ezt támasztják alá az újszentmargitai szikes 
legelőn végzett vizsgálataink is, ugyanis egyes fajok csak itt fordultak elő, ahol rendszeres 
legeltetés mind a mai napig folyik. Mindezek alapján tehát elmondható, hogy az 
egyenesszárnyú együttesek bizonyos elemei valószínűleg annak következtében tűntek el, vagy 
alakultak át, mert a május végi kaszálás és a nyári legeltetés megszűnt az erdő tisztásain. 
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ÉLŐHELY-TÉRKÉPEZÉS A KOPPÁNY –VÖLGYÉBEN 

 
Habitat mapping int he Koppány Valley 

 
Szerző:  Ördög Gergő, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető: Dr. Penksza Károly, egyetemi docens 
 

Dolgozatom témája a Koppány völgyében található, Somogydöröcske környéken 
elterülő, természetközeli vegetáció térképezése, és a vizsgálat során meghatározott értékek 
feltüntetése, valamint az ebből eredeztethető konklúziók bemutatása. 

A település, sok szomszédos apró zsákfaluval egyetemben küzd az elmaradottság 
problémájával, amit tovább súlyosbít, és végképp kilátástalanná tesz a környék fejlesztéséhez 
elnyert pályázati támogatások egyenlőtlen, és erkölcstelen kiosztása. 

A kistérség ugyanis két nagyobb központtal rendelkezik, amik egyedüli 
döntéshozóként működnek a területre vonatkozó fejlesztéseket, illetve egyéb határozatok 
illetően. Ez úgy nyilvánul meg, hogy az apró, valóban elmaradott települések, amik 
lényegében a térség fejletlenségi voltjáért a maguk tényleges elmaradottságával 
hozzájárulnak, ezekből a támogatásokból nem részesülnek. 

Ezért is alakult meg egy helyi civil szervezet, a „Völgy Hangja Egyesület”, amely egy 
akcióprogram kidolgozásával, és az abban megfogalmazott pontok teljesítésével szeretné 
elérni a térség felvirágoztatását, és megújulását. Olyan, területre jellemző szerveződést 
képzeltek el, amely elsősorban a természeti értékekre épít, azok hosszantartó 
fennmaradásával, hasznosításával. Ehhez az ökológiai szemlélet kialakításához szükséges a 
terület pontos megismerése, kiértékelése. 

A dolgozatom lényege az élőhelytípusok összeírása, azok térképes bemutatása. 
Foglalkozok még külön a védett természeti értékek felsorolásával, és kontrasztként az 
invazívan viselkedő özönnövények feltárásával is. Kiderítem az élőhelyfoltok természetességi 
értékkategóriáit. Vizsgálom továbbá a növények ökológiai mutatóit. Szociális magatartási 
besorolásuk alapján jellemzést is csatolok hozzájuk.  

Bővebben kifejtve, mit értek ökológiai mutatók alatt: - meghatározom, hogy a 
területen kimutatható növényfajokra milyen nitrogén-, fényigény jellemző, mekkora a sótűrő 
toleranciájuk. Majd egy összevetés után vázolom a terület egészére általános jellemzést. 

Ezek alapján kidolgozható, hogy milyen kezelési munkák alkalmazásával lenne 
elérhető a természetes összetételű állomány kialakítása, a káros folyamatok megszüntetése, a 
degradáló hatások csökkentése, vagy a fennmaradó értékek biztosítása. 

Az eredmények ismeretében megpróbálok javaslatokat tenni a helyes kezelési 
módszerek kiválasztására, és azok gyakorlati alkalmazási módjaira. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE ÉLETFORMA 
ALAPÚ ÉL ŐHELY-TÉRKÉPEK ALAPJÁN 

 
Evaluation of farmlands with lifeform based habitat maps 

  
Szerző: Sira Márk Bálint, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető: Dr. S.-Falusi Eszter, egyetemi tanársegéd, MKK KTI Természetvédelmi és 

Tájökológiai Tanszék 
 

A táj definiálása és a tájszerkezet kétdimenziós megjelenítése több évszázada 
foglalkoztatja az embert. A táj definícióinak fejlődését tekintve a különböző 
tudományterületek saját érdeklődési körük szempontját tekintik elsődlegesnek. Így a táj 
leképezésének módja nagyban függ az értékelni kívánt szemponttól. Természetvédelmi célú 
munkák esetében a genetikai és faji diverzitás mellett az élőhelyi diverzitás megőrzése is 
kiemelt feladat. Egy tájrészlet adott időponthoz kötődő állapotának dokumentálásra és 
jellemzésére élőhely-térkép készül, amely egyes fajok és fajcsoportok védelmének tervezését 
is segíti. 
Az élőhelyek időbeli változásának nyomon követését célzó, hazai biodiverzitás-monitorozó 
programok során a mintegy 116 kategóriát megkülönböztető Általános Nemzeti Élőhely-
osztályozási Rendszer elterjedten alkalmazott, amely a természetközeli élőhelyek mellett az 
agrár-, továbbá az ipari területeken, településeken és utak mentén kialakult élőhelyeket is 
tartalmazza. A nemzeti rendszerek harmonizációja és kalibrációja mindig kihívást és 
hibalehetőséget hordoz, ezért az egységes nemzeti rendszereken túlmutatva biogeográfiai 
régiók átlépésére készült az Európai Általános Élőhely-osztályozási Rendszer (GHC – 
General Habitat Category). A hat fő – települési; szántóföldi; 30% alatt növényzettel fedett; 
fás szárú, vízi vagy szárazföldi lágyszárúakkal fedett – kategórián belül az élőhelyek további 
besorolásának alapját az egyes térelemekben található domináns Raunqiaer-féle életforma 
típusok adják. A módszer kiszélesíti a tájszerkezet-elemzés lehetőségeit is, mert a területi 
elemek mellett vonalas és pont elemek is felmérésre kerülnek. Az egységek első három 
domináns faja mellett a termőhelyi adottságok és a vonatkozó gazdálkodási módok is 
feljegyzésre kerülnek. 
A GHC-módszer 18 kiskunsági gazdaság esetében a gazdálkodási mód és a biodiverzitás 
közötti kapcsolatok feltárásának egyik lépcsőfokaként került alkalmazásra, ahol 18 
szarvasmarha legeltetéssel foglalkozó gazdaság intenzitás-grádiens mentén került 
kiválasztásra (számosállat/ha érték: 0.15-1,76). Az összesen 1788 ha felmért területen 22 féle 
élőhely-típus és 5 féle lineáris elem került elkülönítésre. Munkám során célom volt az 
életforma alapú élőhely-térképek tájökológiai szempontú elemzése, valamint a különböző 
élőhely-osztályozási rendszerek összehasonlítása, amely eredményeként elmondható, hogy 
agrár-élőhelyeken a GHC módszer alkalmasabb a különböző kezelési módokból fakadó, 
finomabb mintázatok ábrázolására. 
 
 
A kutatás EU 7. Kutatási Keretprogram által támogatott BioBio –Biodiverzitás indikátorok bio- és 
extenzív gazdálkodási rendszerekhez -Projekt (GAn 227161, www.biobio-indicator.org) keretében 
valósult meg. 
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TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI 
ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN – VÉDETT 

TERMÉSZETI TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHET ŐSÉGEI 

 
Pedological and hydrological researches at the Koppány-Valley Habitat 

Rehabilitation Experimental Area - possibilities of nature conservation area 
development 

 
Szerző:  Szabó Boglárka, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc, II. évf. 
Témavezető:  Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens, Szent István Egyetem (MKK-KTI, 
 Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék)  

 
A Koppány-völgyét egykor nagy kiterjedésű erdők, legelők és vizes élőhelyek 

tarkították, melyek helyét mára intenzív mezőgazdasági művelés vette át, mely szinte teljesen 
figyelmen kívül hagyja a domborzati viszonyokat. A löszös talajképző kőzeten kialakult 
Ramann-féle barna erdőtalajok ennek hatására gyors degradációnak indultak, már csak 
foltokban, az eredeti vegetáció alatt lelhetjük föl őket. A szántókon a termőréteg nagy része 
lemosódott, így humuszkarbonát és földes kopár talajtípusokat találunk, alacsony 
szervesanyag-tartalommal. A domboldalak, lejtők aljában igen nagy mértékű hordalék 
halmozódott fel az erózió eredményeként, melyek vastagsága néhol meghaladja a 2 m-t is. 
Ezért fontos a még meglévő eredeti vegetációval rendelkező területek megőrzése, illetve a 
már művelés alá vont területek további degradációjának megállítása és a bekövetkezett 
negatív folyamatok mérséklése, visszafordítása, mivel a talaj hazánk egyik legfontosabb, 
feltételesen megújítható természeti erőforrása. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a 
nagyipari, kapás kultúrákkal jellemezhető területeket ésszerű, és fenntartható, extenzív 
gazdálkodási forma jellemezze, mely a táji és természeti adottságokat figyelembe veszi. A 
Koppányvölgyi Élőhely-rehabilitációs Terület célja a meglévő természeti értékek megőrzése 
és azok gyarapítása, a Natura 2000 és a nemzeti ökológiai hálózatok fennmaradása, 
gazdagítása. Ezért e területen mintalejtőket jelöltünk ki a célból, hogy megállapítsuk a talaj- 
és a tápanyagveszteség potenciális mértékét, illetve feltárjuk az erózióra és szedimentációra 
hajlamos területeket. Mindemellett havi rendszerességgel és egyes nagyobb 
csapadékeseményeket követően, vízminőség-vizsgálatokat (oxigén-, nitrogén- és 
foszforháztartás jellemzői) végeztünk 3, illetve egy alkalommal 9 mintavételi helyszínen a 
célból, hogy ezek a talajdegradációs folyamatok vannak-e valamilyen mérhető hatással a 
Koppány-patak vízminőségére. A talajveszteség becslés során igen magas értékeket kaptunk, 
mivel a vizsgált terület lösszel borított szántóin jellemző a kapás kultúrák termesztése és 
mindemellett a szántó területek közel 40%-a 12% fölötti lejtőkategóriába sorolható. A patak 
vízminőségét havi rendszerességgel 3 ponton vizsgáltuk, melyből kettő a Koppány-patakra, 
míg egy a Gerézdi-tavak alatt lévő vízfolyásra vonatkozik, mely a Koppányba torkollik és 
vízutánpótlását a Gerézdi-tavakból kapja. A mért NO3-N, NO2-N, NH4-N értékek mindössze 
1-2 alkalommal lépték át a megengedett határértékeket, míg a PO4-P értékek rendszerint igen 
magasak voltak. A foszforterhelés folyamatos és többszöröse a megengedettnek, mely kisvízi 
időszakban hatványozottan érvényesül. Forrása viszont nem a szántóterületeken, hanem a 
Balatonlellei szennyvízbevezetésben keresendő. Az oxigénháztartás értékei a halastavak alatti 
mintavételi pontnál voltak a legalacsonyabbak, mivel igen kis vízhozammal rendelkezik és 
nyári melegben hamarabb felmelegszik, így a KOI értékei is itt voltak a legrosszabbak.  

A mérések alapján tervezett talaj- és vízvédelmi beavatkozások egyik célja a 
természetközeli területek kiterjedésének és a védett természeti területek összekapcsoltságának 
növelése. 
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A Szentendre és Pomáz közötti mélyfekvésű terület a Duna hajdan kiterjedt ártéri 

síkjának 600 hektáros maradványa. Legmélyebb része a Tófenék és a Tómellék dűlők, melyek 
körül kaszált és legeltetett mocsárrétekkel, enyhén szikes rétekkel visszatelepülő cserjések és 
erdők foltjai mozaikolnak. A „Sík” a fővárosi agglomeráció egyik utolsó nagy kiterjedésű 
élőhely-komplexe, a két város történetének szerves része és legszebb tájaink egyike. A 
Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Szentendrei-sziget MTÉT része, egyes elemeiben Natura 
2000-terület. A csapadékos 2010-es évben és a 2011. esztendőben fekete és fehér gólya 
(Ciconia nigra, C. ciconia), szürke gém (Ardea cinerea), kis- és nagykócsag (Egretta 
garzetta, E. alba), fürj (Corurnix coturnix), haris (Crex crex), bíbic (Vanellus vanellus), 
kerecsensólyom (Falco cherrug) és barna  rétihéja (Circus aeruginosus) élőhelye, számos 
más madárfaj mellett. Kilenc védett növényfaja közül kiemelkedik a 2012. szeptemberében 
megfigyelt, több ezres réti őszirózsa-(Aster sedifolius subsp. canus) állománya. A „Sík” 
megőrzését és rehabilitációját, bölcs hasznosítását ezért nagyon fontos természetvédelmi, 
mezőgazdasági és ökoturisztikai célnak tartom.  

 
A területtel kapcsolatos ismerkedésem és rehabilitációs szándékom 2005-ben 

kezdődött. Részletesebb vizsgálatában először 2008-ban vettem részt és 2010-től 
diplomadolgozati témám. Archív irodalmi és térképi források (katonai és birtoktérképek) 
alapján átfogó képet kaptam a Sík hajdani arculatáról, melyet élőhely-térképezési munkám 
eredményeivel finomítani akartam.  
A területet az 1880-as évek végén ármentesítették, lecsapolták, később megkezdődött 
iparterületi „fejlesztése”, mely ma is, a kor szellemében folytatódna. A tájat érő jelentős 
változások a korábbi élőhely-dinamika visszaállítását már nem teszik lehetővé, de számos 
más mód van a terület természetességének megőrizésére, növelésére.  

 
Többek között „MÉTA”-s tapasztalatokkal is rendelkező külső konzulensem szakmai 

segítségével 2012-ben elkészítettem a 6 km2-es terület ÁNÉR 2011 szerinti élőhely-
besorolást, melyet M1:10.000 topográfia térképre, mint alaptérképre vittem fel. Általánosan 
foglalkoztam az egyes élőhely-foltok természetességével, melytől azt vártam, hogy a konkrét 
beavatkozási helyeket és módszereket árnyaltabban mutatja meg. Ez, érzésem szerint, sikerült 
és a majdani, természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő gazdálkodás és a 
rehabilitációs terv alapját képezheti. 

A munka során a lehető legteljesebb önálló munkavégzésre és pontosságra 
törekedtem, olyan fontos szempontok figyelembevétele mellett, mint például a kis kiterjedésű 
élőhelyek ábrázolása ebben a léptékben. 

A dolgozat legfőbb eredménye az öt szelvényből álló élőhely-térkép, mely érdekes 
összevetési lehetőséget nyújt a zoológiai adatokkal, a táj részben mesterséges morfológiai 
adottságaival, a mindenkori területhasználatokkal és időjárás változásának hatásaival.  
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VIZSGÁLATA TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSEK HATÁSÁRA 
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Munkánk során a Homoktövis Természetvédelmi Területen található 
homokpusztagyepeket vizsgáltuk, ahol 7 év óta rendszeres természetvédelmi kezelések 
folynak. A természetvédelmi kezelésekhez igazodva hét mintaterület homokpusztagyepi 
állományában végeztünk cönológia vizsgálatokat. Minden mintaterületen tíz darab 1 x 1 
méteres kvadrátban a fajok százalékos borítását vettük fel. Felméréseinket ősszel és tavasszal 
is elvégeztük.  

 
A cönológiai felvételeket a természetvédelmi szempontból fontos ökológiai 

mutatószámok segítségével is elemeztük, valamint többváltozós statisztikai elemzést 
végeztünk. 

 
Kutatásunk célja volt kielemezni, hogy a kezeléseknek milyen hatása van a 

vegetációra, a fajszámra, fajdiverzitásra, fajösszetételre. Továbbá azt is megvizsgáltuk, hogy a 
domináns fajok hogyan változnak. Külön kiemeltük a magyar vagy homoki csenkesz (Festuca 
vaginata) és a tecei csenkesz (Festuca pseudovaginata) fajokat. 

 
Eredményeink alapján a 7 éve végzett természetvédelmi kezelések helyén található 

állományok, mára természetes vagy természetközeli vegetáció típusokat alakítottak ki. 
Ezekben a kvadrátokban már eltűntek vagy jelentősen lecsökkennek az invazív fajok, illetve 
gyomok. 
 

A vizsgált 7 év alatt jól megfigyelhető a szukcesszió hatása, ezáltal záródó 
homokgyepeket alakítva ki. A regenerálódó gyepekben védett- és fokozottan védett fajok is 
egyre nagyobb számban jelennek meg. 
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A GYURGYALAGOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁNAK ÉS 
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Studies on the population dynamics and nesting habits of the bee-eater (Merops 
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A dolgozatom a Gödöllői-dombságban élő gyurgyalagokról szól. Már 2009 óta 

folyamatosan részt veszek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gödöllői helyi 
csoportjának a ritka és telepesen fészkelő madarak monitoringja programjában. A dolgozat 
főbb céljai a Gödöllői-dombságban lévő gyurgyalag állományváltozásának megfigyelése. 
Ezen kívül a gyurgyalagok fészkelési szokásainak vizsgálata. Megfigyelhető-e valamilyen 
ismétlődő változás a különböző években? Van-e valami periódusosság, abban hogy az 
egymást követő években nő vagy csökken a gyurgyalag állomány a Gödöllői-dombságban?  

 
Ezek a madarak főleg partfalakban fészkelnek, de a dombság ilyen szempontból 

különleges élőhely, mivel itt nagy számban található gyurgyalag telep löszös, illetve homokos 
domboldalban. A dolgozatomban vizsgáltam, hogy megállapítható-e a domboldalakon egy 
lejtőszög tartomány, amelyet legnagyobb arányban foglalnak el a madarak. A terepen 
megmértem a gyurgyalag üregek mélységét, ez ahhoz volt szükséges, hogy utána 
megállapíthassam van-e összefüggés a gyurgyalag üreg hossza és a talaj típus között, illetve a 
domboldalakban vagy a falakban ásnak-e mélyebb üregeket. Ezen kívül az üregek kitettségét 
is mértem, kíváncsi voltam itt is megállapítható-e, hogy melyik a gyurgyalagok által preferált 
égtáj. Végül, de nem utolsó sorban felmértem a különböző területeken a gyurgyalagokat 
veszélyeztető tényezőket. Ezekre azért volt szükség, hogy javaslatot lehessen tenni a 
különböző gyurgyalag telepek kezelésére. 
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Budapest kiemelkedő természeti kincseket rejt, melyek az urbanizáció és más 

antropogén tényezők hatására részben eltűntek, részben veszélyeztetett állapotúak. A 
megmaradt területek helyzete is veszélybe került, de erre diverzitás csökkenésre már Pénzes is 
hivatkozik 1942-es Budapest élővilága című művében. A megmaradt értékek megőrzése 
fontos, a területek megőrzésében viszont elsődleges szerepet játszik a különböző élőhelyeket 
veszélyeztető tényezők feltárása és a helyes kezelési mód megválasztása. 
 
Munkánk során, a főváros területén megjelenő négy értékes gyepes élőhelyet vizsgáltunk. 
Mind a négy mintaterület Budapest területén helyezkedik el, melyből a Harangvölgy és 
Ferenchegy mészkő alapkőzeten kialakult sztyepprét, míg a Kissváb-hegy dolomit 
alapkőzeten kialakult lejtősztyepp a Budai-hegységben, a Tamariska-domb 
homokpusztagyep, ami Csepelen található. A vizsgált területeken folyamatos 
természetvédelmi kezelések zajlanak, ahol a felmérésünk célja az egyes kezelések diverzitásra 
és a védett fajokat gyakorolt hatásainak felderítése, a területen zajló állapotváltozások 
dokumentálása volt. 
 
A mintaterületeken 6-6 db 2×2 m-es kvadrátban Braun-Blanquet-féle cönológiai felvételezést 
végeztünk, a fajok %-os borítását megadva. Minden esetben az előző években már kezelt és 
nem kezelt területrészeket hasonlítottuk össze vagy a degradált területet vetettük össze a 
kontroll területtel. A cönológiai felvételeket a természetvédelmi szempontból fontos ökológiai 
mutatószámok segítségével elemeztük, továbbá a Pignatti-féle életforma-típusok szerint 
értékeltük. 
 
A cönológiai vizsgálatok kiértékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
kompozíciós diverzitás alapján a kaszált (kezelt) területek fajgazdagabbak, mint a 
kezeletlenek, és a cserjésedés is csökkenti a fajok és a területen megjelenő életformák 
diverzitását. 
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Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az elmúlt száz–százötven év emberi 
beavatkozásának a természeti környezetre gyakorolt hatása. Számos esettanulmány, elmélet és 
elképzelés került napvilágra már egy-egy táj átalakulásának pontos okairól és eredményeiről. 
Ezeket az elméleteket és eseteket áttanulmányozva rá lehet jönni, komoly problémával állunk 
szemben és, hogy nagy részük antropogén eredetű. A felismerések hatására ezeket az átalakult 
tájakat a lehetőségekhez mérten a legújabb tudományos eredmények és technológiák 
birtokában folyamatosan megpróbáljuk visszaállítani az eredeti, vagy legalább ahhoz közeli 
állapotukba. Ám minden helyreállítási törekvés is egyben egy újabb beavatkozás a természet 
folyamataiba, éppen ezért pontosan meg kell tervezni minden beavatkozást, legyen az jó 
szándékú helyreállítás, vagy egy szükséges új gazdasági beruházás. 

Dolgozatomban megvizsgáltam Kiskunhalas környékén egy ilyen jó szándékú 
helyreállítási elképzelést és annak jövőbeni várható hatását. A helyreállítás alapját egy bezárt 
hulladéklerakó KEOP pályázati forráson alapuló tényfeltárás és kármentesítési elképzelés 
adja, amit Kiskunhalas város Önkormányzata nyert meg még 2010-ben és amely a második 
forduló megnyerése esetén be is következik a 11 hektáros 1996-ban bezárt hulladéklerakó 
területén. 

Vizsgálataim során arra a kérdésre kerestem a választ, vajon a tájat és a tájtörténetet 
ismervén milyen természeti hatásai lehetnek egy ilyen beavatkozásnak a tájra. Megvizsgáltam 
a táj kialakulását, annak használatát és változását. Megnéztem a fentebb említett 
hulladéklerakón található növényzet faji összetételét, értékeltem a környezeti és természeti 
állapotát és megvizsgáltam a jövőbeni tájalakulási lehetőségeket is. 

Az eredményeim alapján kiderül, hogy a város melletti hajdani tó medre a mai napig 
üdébb a környező magasabban fekvő területektől. Ez elsősorban a magas talajvízállásnak 
köszönhető. Valószínűsíthető, hogy a hulladéklerakó kármentesítése nyomán, az úgy 
keletkező mélyedésben újra meg fog jelenni a víz, így egy üde lápos terület alakulhat ki. Az 
általam végzett cönológiai felvételezés eredményei alapján kijelenthető, hogy a területen nagy 
szükség van a helyreállításra, továbbá a kapott adatok jó kiindulási alapot adhatnak a jövőbeni 
tájalakulás vizsgálatához, mutatva, hogy milyen biotikus és abiotikus tényezők játszottak 
szerepet a területen a kármentesítés előtt és után. 

Javaslataimat a kapott eredmények, a hatályos jogszabályok és a természet- és 
környezetvédelmi alapelvek figyelembevételével fogalmaztam meg. Kitérek a kármentesítés 
utáni tájrendezés általam gondolt helyes módjaira, az ismert Tájökológiai Vizuális Planáció 
(TVP) szempontjait és a hajdani élővilág jelenkori megjelenésének lehetőségét figyelembe 
véve, valamint az ehhez kapcsolódó tájfejlődés jövőbeni vizsgálatához fogalmazok meg 
monitoring lehetőségeket, módszereket, ugyanis a kármentesítés után a terület és maga a táj 
további figyelmet igényel, mivel a jövőbe fokozatosan visszatérő természetes növényzet  
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Monitoring the effects of  mowing techniques with the method of 

microcoenology on a marsh meadow of the Őrség 
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Az Őrség mocsárrétjeinek hosszú távú fenntartásához igen fontos a megfelelő 
kaszálási mód meghatározása, mivel számos védett növényfajt rejtenek és számos olyan fajt is 
találunk területeiken, melyek előfordulásának gyakorisága kulcsfontosságú limitáló faktora a 
védett lepkefajok szaporodási lehetőségeinek. Ez utóbbi fajoknak számos fontos tápnövénye 
fordul elő a gyepekben. Ennek tükrében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2007-ben 
kaszálási kísérletet indított el a mocsárréteken, hogy a rajtuk történő eltérő kaszálási módok 
segítségével pontos képet kaphasson arról, hogy mely kezelési mód befolyásolja leginkább 
pozitív irányban a fajösszetételt és ebből kifolyólag a lepkefajok populációinak életét. A 
területen immár öt éve tartó kaszálási kísérlet hatása a növényzet alakulásával kapcsolatosan 
több kérdést is felvet. A fő kérdések a kezelési egységek növényzetének belső struktúra-
változásaival, a fajösszetételben és jellemző fajainak abundanciájában történt finom léptékű 
különbségeivel kapcsolatosak. Emellett az idei aszály növényzetre gyakorolt hatásait is 
vizsgáltuk.  Felvételezéseinket Magyarszombatfa mellett a Kerka-vidék (Hetés) észak-nyugati 
részén folytattuk 2012 májusában és augusztusában. A nemzetipark-igazgatóság által 
létrehozott lepkészeti kísérleti terület három kaszálási egységében folytattuk 
felvételezéseinket. Ezen egységek voltak az évi kétszer (májusban és augusztusban) kaszált, 
évi egyszer (csak augusztusban) kaszált, illetve a kontroll terület, ahol a kísérlet megkezdése 
óta semmiféle kezelés nem folyt. A területeken történt kezelési hatások és a gyepekben történt 
finomabb „belső” változások detektálására legalkalmasabb módszer a mikrocönológia. A 
vizsgálatokat 52 m-es transszektek segítségével végeztük a három egységben, melyeknél 5 
cm-enként, 1040 db 5x5 cm-es, érintkező mikronégyzet segítségével feljegyeztük az egyes 
fajok jelenlétét és a moha, illetve az avar meglétét, melyek szintén potenciális befolyásoló 
tényezők a gyepterületeken. Az egyes kezelési egységek jellegében látható különbségek is 
vannak a fajok borításának tekintetében. Megállapítottuk, hogy a kaszálás hiánya 
megváltoztatta a fajösszetételt, lecsökkentette a fajok számát és a Solidago gigantea 
elszaporodott. Jellemző különbségek jelentkeztek a területen a fajok együttélési 
mintázataiban. Ennek hatására több karakterisztikus (Lysimachia vulgaris, Betonica 
offocinalis) és védett faj is (Gentiana asclepiadea, Ophioglossum vulgatum) visszaszorult.    

 
A felvételezések eredményei rávilágítanak a különböző kaszálási módok közvetlen 

hatásaira, így a vizsgálatok folytatásával meghatározhatjuk a területen leginkább optimálisnak 
mondható kezelési típust, amellyel az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkáját is segítjük. 
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AZ EURÓPAI BÖLÉNY HEGYKÖZI VISSZATELEPÍTÉSÉNEK 
TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 
The nature conservation aspects of  the European bison’s reintroduction in 

Hegyköz 
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Témavezető:  Dr. Nagy Péter István egyetemi docens, MKK, Állattani és Állatökológiai 

Tanszék 
 

Dolgozatomban az európai bölény (Bison bonasus) Magyarországra történő 
visszatelepíthetőségét vizsgálom egy vad bialowiezai populáción és egy füzérkomlósi zárt 
körülmények közt tartott félvad populáción keresztül. Az európai bölény az európai sztyeppék 
karakterfajaként az erdei élőhelyen menekült fajnak tekinthető, az évszázadokon át tartó aktív 
kezelésnek köszönhetően, majd vadon kihalása után az európai állatkertek nemzetközi 
összefogásának köszönhetően maradt csak fent.  
 

Az európai bölény jellemzésén és fajtörténetén keresztül bizonyítom, hogy egykor 
őshonos volt hazánk területén, de a túlvadászat következtében kipusztult Magyarország 
területéről. Bemutatom a faj megőrzésének problémáit, valamint Magyarország részvételét 
Európa legnagyobb testű szárazföldi állatának megőrzésében.  
 

Annak ellenére, hogy az európai bölények jelenlegi állománya meghaladja a 3000 
egyedet, még nem biztosított a faj fennmaradása. A faj története során súlyos palacknyak 
hatáson esett át, melynek köszönhetően effektív populációmérete még nem éri el a 
fennmaradásához nagyságot. Ezen kívül számos tényező veszélyezteti a fajt nem megfelelő 
helyre történő telepítésének és helytelen kezelésének köszönhetően.  
 

Kutatásaim során vizsgálom az állatok területhasználatát, territóriumainak nagyságát, 
szociális viselkedését és táplálkozását. Ezen kívül felmérem a füzérkomlósi vadaskert 
bölénykifutójának megfelelését a vadon élő állatok igényeihez viszonyítva, valamint 
megállapítom a faj esetleges vadonba történő visszahelyezhetőségét.  
 

Vizsgálataim eredményeképp kiderül, hogy az európai bölények hegyközi 
visszatelepítése sikeresnek bizonyult, a kijelölt élőhely megfelel az állatok igényeinek és jól 
rekonstruálja a vad élőhelyüket. Ezen kívül  a faj alkalmas lenne Magyarországon a vadon 
történő visszatelepítésre, tovább gazdagítva hazánk eredeti faunáját.  
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A RÉTI DŰLŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TÁJTÖRTÉNETE 
ÉS BOTANIKAI VIZSGÁLATA 

 
The past land use history and botanical studies of the Réti dűlő nature reserve 

area 
 
Szerző:   Majoross Anna Fatima MMK, Ökotoxikológus Msc, II. évf. 
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   Dr. Bardóczyné Dr. Székely Emőke Ph.D., egyetemi docens 
__________________________________________________________________________ 
 

A munka során a 44,6 ha-os Réti dűlő Természetvédelmi Területet vizsgáltam. Célul 
tűztem ki, hogy elkészítsem a terület élőhely-térképét, ezen túl képet adjak a terület 
természetességi állapotáról, tájtörténetéről és, hogy olyan adatokkal szolgáljak, amelyek 
hasznosak a kezelési terv elkészítése során.  

 
 Áttekintettem a terület irodalmát, és a Réti dűlő Természetvédelmi Terület abiotikus és 
biotikus tényezőit. A katonai térképek segítségével a Réti-dűlők múltját mutatom be, melyet 
kiegészítek egy helyi gazdálkodó interjújával is. Ismertettem a területen eddig folytatott 
tájhasználati módokat is .  
 
 Az élőhely-térképezés során a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyv 
(BIRÓ et al., 2009) megadott módszertanát követtem. Az élőhelytípusokat FEKETE et al. 
(1997) munkája alapján határoztam meg. A fajnevek Király (2009) nómenklatúráját követik. 
A térképezéskor 1:5000 méretarányú térképeket használtam.  
 
 Leírtam a terület védett növényfajait, valamint a jellemező társulásokban cönológai 
felvételeket készítettem. Elkészítettem a terület élőhely-térképét, és jellemeztem (általános 
jellemzők, vizsgálati területre vonatkozó sajátosságok, veszélyeztető tényezők, jellemző és 
védett fajok) a 20 elkülönített élőhelyet. Ismertettem a természetességi térképet és az 
élőhelyeket három természetességi kategóriába soroltam. Az egyes élőhelyek jellemzése 
során javaslatot tettem a kezelésük módjára is. 
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SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK 
ELKÉSZÍTÉSE 

 
Preparation of Unique Landscape Values Register of Sámsonháza 

(Šámšonház) 
 

Szerző:  Tóth Enikő, MKK, Természetvédelmi mérnök MSc, II. évf,  
Konzulensek: Sára János, nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos,M.Sc. oktató 

Judik Béla, Nógrádi Természetvédelmi Tájegység vezetője 
 
Az egyedi tájértékek fogalmát a Természetvédelmi Törvény határozta meg, melynek a 

6. § (3) bekezdése szerint „egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, 
történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára 
jelentősége van”. Ezt a meghatározást veszi át az MSZ 20381: 2009 szabvány is. 
A definíció egyik lényeges eleme, hogy mind a természeti jellegű, mind az emberi 
tevékenységgel létrehozott (művi vagy épített) tájalkotó elemek is egyedi tájértéknek 
minősíthetők. 

Dolgozatom során a többszörösen hátrányos helyzetű, Magyarország északi részén, a 
Kis-Zagyva völgyében fekvő, Nógrád megyei Sámsonháza község egyedi tájértékeinek 
kataszterbe gyűjtését kíséreltem meg. Hátrányos helyzetű, mivel országosan is kedvezőtlen 
területen fekszik, termelőüzemektől mentes környéken, amelyre a fiatalok elvándorlása a 
jellemző. Ennek ellenére dimbes-dombos, apró patakokkal keresztülszelt, kisebb-nagyobb 
erdőfoltokkal tarkított, Ipollyal, Mátrával, Börzsönnyel határolt, várrommal ékes, változatos 
arculatú táj, melyet 18. századi, betelepített, tót-ajkú palóc lakosok leszármazottai lakják. 

E dolgozattal célom, hogy a település közigazgatási területén található, a közösség 
számára fontos kultúrtörténeti, természeti és táji értékeket felkutatassam, felvételezzem. Majd 
az egyes elemek egyedi tájértékké nyilvánítását előkészítsem, és az különféle típusokra 
vonatkozó kezelési előírások megadásával fennmaradásuk módját javasoljam. Ezek a 
feltételek hozzájárulnak Magyarország egyedi arculatához, a vidék versenyképességének 
fokozásához. Valamint természetvédelmi szempontból egy egységes, az egész országra 
kiterjedő kataszter létrehozását alapozza meg, amely egyaránt segítséget nyújt a tájvédelmi 
szakhatósági ügyek megoldásához, a tájvédelmi szempontból jelentős természeti és 
kultúrtörténeti értékek védelméhez, megőrzéséhez, valamint ezen értékek turisztikai célú 
bemutatásához az önkormányzatok közreműködésével. 

A felmérés helyszíni bejárás során, az egyedi tájértékekre vonatkozó adatlap 
kitöltésével, térképvázlaton való megjelölésükkel, valamint fényképek készítésével 
szabványban (MSZ 20381:2009) meghatározott módon végeztem. Ezeket a műveleteket 
adatgyűjtés, irodalmazás előzte meg, amely segítségével bepillantást nyerhettem a község 
múltjába-jelenébe és tervezett jövőjébe. Ezek után pedig a térképek beszerzése, majd 
helyszíni bejárás, felvételezés, valamint a számítógépes feldolgozás, dokumentáció 
összeállítása volt a feladat. 

Az adatlapok kataszterbe foglalásával kijelenthetem, hogy egy kétszáznyolcvan 
lakosú, jelenleg a gazdaság és a társadalom számára relatíve kis jelentőséggel bíró község 
közigazgatási határain belül olyan egyedi tájértékekre bukkantam, amelyek nagy horderővel 
rendelkeznek a régmúlt idők „tót atyafiai” és „jó palócai” számára. 
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NÖVÉNYEVŐ NAGYVADFAJOK AKÁC-RÁGÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
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Az akác /Robinia pseudoacacia/ növényevő nagyvadjaink által igencsak kedvelt 
növény, amire már számos hazai és külföldi kutatás rámutatott. Miként arra is, hogy a 
nagyvadfajok és élőhelyük között bonyolult oda-vissza kapcsolatok működnek. E 
kölcsönhatást azonban gyakran elfogultan magyarázzák, melynek mibenléte rendszerint az 
érintett ágazatok érdekeitől függ. Továbbá a hazai kutatások között elenyésző azoknak a 
tanulmányoknak a száma, ami a vadrágás hosszú távú hatását vizsgálná egy-egy fafajra nézve. 
Éppen ezért tűnnek megalapozatlannak az olyan állítások, amelyek szerint a haszonfa 
minőségromlásában a vadrágás legalább akkora szerepet játszik, mint a rovarkárosítók vagy a 
termőhelyi szélsőségek. 

A vizsgálati területen gyűjtött hajtáskínálat-használat adatok alapján 
preferenciaszámolásokkal (χ2 próba, Bonferroni-féle Z-teszt és Jacobs-index) elemeztem 
egyik alapvető gazdasági főfafajunkra, az akácra nehezedő növényevő nyomás 
valószínűségét. Szimulált vadrágás vizsgálatokkal pedig meghatároztam a vadrágás hatását a 
fiatal akácegyedek fejlődésére-növekedésére. Az eddig elvégzett vizsgálatokra a Heves-
megyei Apc határában, egy spontán beerdősülő területen került sor 2011 októbere és 2012 
augusztusa között, összesen négy alkalommal. A kezelés során a területen található akác 
csemete és újulati korú egyedeit választottam ki; magassági csoportonként (1m alatt és 1m 
felett) 30-30 darabot. Ezek vezérhajtásait és oldalhajtásainak felét vágtam vissza akkora 
átmérőnél, amekkoránál az leggyakrabban rágva volt. A kezelés-hatás lemérése érdekében 
kontroll csoport – ugyancsak 30-30 db – kijelölésére is szükség volt, amelyek szintén a 
hasonló korban lévő akáccsemeték-fácskák közül kerültek ki. Minden példánynál 
felvételezésre került a magasság, hosszúság, törzsátmérő, hajtásszám valamint a levélszám. 
Ezt a kezelést a tél beállta előtt, és egy másik ugyanekkora létszámú csoporton a telet 
követően is elvégeztem. A szimulált vadrágás eredményeihez összehasonlító statisztikai 
próbákat használtam.  

A preferencia vizsgálatok igazolták az akác kiemelkedő szerepét, kedveltségét a rágott 
hajtások alapján, viszont a biomassza adatokkal számolva már nem lehetett ilyen preferenciát 
kimutatni, szemben bizonyos cserjefajok kedveltségével. A szimulált rágás nem állította meg 
az akác magassági és törzsátmérő növekedését, az említett paraméterek vonatkozásában a 
kezelt és a kontroll csoportok között jelentősebb különbség nem volt kimutatható. Viszont a 
kezelt egyedek nagyobb hajtásszám növekedést mutattak, mint a kontroll csoport egyedei.  

Preferenciaszámolásaink nyilvánvalóan mutatták az akác nagyvadfajok általi 
kedveltségét, amire viszont a változatos cserjeszint jelenléte – mint alternatív táplálékforrás – 
is hatással van. A szimulált rágásos vizsgálatok eddigi eredményei alapján még egy 
jelentősebb mértékű hajtásrágás sem volt kimutatható negatív hatással rövidtávon az akác 
méretbeli növekedésére. Vagyis a várakozásokkal és más fafajokon tapasztaltakkal 
ellentétben az akácegyedeket kevésbé viselte meg a szimulált vadrágás - legalábbis szűk 
egyéves időtávlatban. Több kutatás eredményéhez hasonlóan kismértékű bokrosodás volt 
megfigyelhető az akác esetében is mind az októberben, mind az áprilisban kezelt csoportokon. 
Az egyedek további követésével a hosszabb távú hatásokat is mérni fogjuk. 
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Napjaink vadgazdálkodásában a jó minőségű és olcsó takarmányok szerepe egyre 
inkább nő. Különösképpen igaz ez a zárttéri vadtartás során. A kertekben a vadászat 
sikeressége, valamint a bevétel növelése érdekében a természeteshez képest nagyobb 
vadállomány sűrűséget tartanak fenn. Az így keletkező táplálékhiányt élőhelyfejlesztéssel, 
vadföldgazdálkodással és kiegészítő takarmányozással lehet pótolni. A paradicsomtörköly, 
amely a paradicsom konzervgyári feldolgozása során keletkezik, eddig csupán hulladék volt. 
A silózással történő tartósítás lehetőséget teremtett arra, hogy a vadtakarmányozásban 
alkalmazzuk. A vizsgálatok során arra kerestük a választ, hogy mely vadfajok milyen 
arányban fogyasztják a paradicsomtörkölyt illetve, hogy a takarmányfogyasztás, hogyan 
változik az idő során.  

Az etetési vizsgálatokat két vadaskertben  (Bodony és Bárna) végeztük el a téli 
időszakban. A bodonyi vadaskert a Mátra északi lábánál található, területe 275 ha. A kertben 
60 gímszarvas (Cervus elaphus), 35 dámszarvas (Dama dama), 150-180 muflon (Ovis aries) 
és 120 vaddisznó (Sus scrofa) él. A terület 40%-ban erdősült, amely elsősorban akácot és 
fenyőt tartalmaz, a maradék 60% nádas, gyep és vadföld. A vadaskert domináns cserjefajai a 
kökény (Prunus spinosa) és a galagonya (Crataegus monogyna). A bárnai vadaskert Nógrád 
megye északi részén található és 300 ha-t foglal magába. A kertben 60-70 gímszarvas, 30-40 
dámszarvas, 30-40 muflon, 200 vaddisznó és 8-9 dávidszarvas (Elaphurus davidianus) él. A 
terület erdősültsége 82%, a fő fafajok a csertölgy (Quercus cerris, 30%), az erdei fenyő 
(Pinus sylvestris, 25%) és az akác (Robinia pseudoacacia, 15%). A domináns cserjefajok a 
kökény, a galagonya és a szeder (Rubus spp.). 

A bodonyi vadaskertből összesen 63db hullatékminta került analizálásra és ezek 
mindegyikében megjelent a paradicsom. Ezen felül a minták 57%-ában a paradicsom volt a 
domináns táplálékalkotó (36-89%-os részarány). A vadfajok közül a gímszarvas fogyasztotta 
legmagasabb arányban a paradicsomtörkölyt, majd őt követte a vaddisznó, a dámszarvas és 
végül a muflon. 

A bárnai vadaskertből összesen 57 db hullatékminta került analizálásra. A minták 
közül mindössze két olyan volt, amelyből nem lehetett a paradicsomot kimutatni. A 
hullatékok 64%-ában a paradicsom volt a domináns táplálékalkotó (36-87%-os részarány). A 
vadfajok közül a dávidszarvas fogyasztotta legmagasabb arányban a paradicsomtörkölyt, 
majd őt követte a gímszarvas és végül a muflon. 

Az eredmények alapján arra következtethetünk, hogy vadaskerti körülmények között a 
nagyvadfajok számára (elsősorban gímszarvas, dámszarvas valamint vaddisznó) a kiegészítő 
takarmányozás igencsak fontos lehet. Összességében megállapíthatjuk, hogy a 
paradicsomtörköly alkalmas arra, hogy a vadgazdálkodásban, kiegészítő takarmányként 
alkalmazzuk, mivel problémát (betegség, elhullás) nem okozott és a vadfajok is 
nagymértékben fogyasztották. 
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A PARADICSOMTÖRKÖLY VADTAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ 
VIZSGÁLATA 

 
Analyse of tomato pulp for feeding game 

 
Szerző: Galló Judit, MKK, Vadgazda mérnök levelező MSc, II. évf. 
Témavezető(k): Dr. Szemethy László, egyetemi docens, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 Dr. Orosz Szilvia, okleveles agrármérnök, a mezőgazdaság-tudomány 

doktora 

 
Az intenzív erdő- és mezőgazdaság következtében egyre több problémát jelent 

vadfajainknak a természetes növényzetből a számukra szükséges mennyiségű és minőségű 
táplálék felvétele. A kiegészítő takarmányokra főleg akkor van nagy szükségük az állatoknak, 
amikor az erdőben a cserjeszint részben vagy teljesen hiányzik, illetve, ha a téli időszakra is 
lédús táplálékot biztosító növények hiányoznak a vadföldekről. A vadtakarmányozás célja 
tehát a természetes táplálék minőségi kiegészítése.  

A kiegészítő takarmányok egyik kiváló lehetőségét jelentheti a konzervgyári 
melléktermékként keletkező paradicsomtörköly. A nedves paradicsomtörköly romlandó és 
rövid idő alatt nagy mennyiségben keletkezik, tehát a legfontosabb feladat a tartósítás 
megoldása volt. Az alábbi célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

- a paradicsomtörköly tartósítási módszereinek kidolgozása; 
- a tárolt nedves paradicsomtörköly táplálóanyag-tartalmának megállapítása; 
- a végtermék erjedésének értékelése az anaerob fázis végén (pH, tej- és illózsírsavak); 
- esetleges káros folyamatos feltárása, az állategészségi kockázati tényezők felmérése; 
- a tárolt nedves paradicsomtörköly higiéniai állapota (összcsíra- és penészszám) 

közvetlenül bontás után, esetleges káros folyamatok feltárása; 
- az adalékanyagként használt gabona bekeverési arányának meghatározása. 

Mindezeken keresztül a végső cél a konzervgyári melléktermékként nagy mennyiségben, de 
rövid idő alatt keletkező paradicsomtörköly ésszerű hasznosítása.  

Egy új technológiát alkalmaztunk a paradicsomtörköly erjesztéses tartósítására, amely 
technológia alkalmazásával lehetővé vált stabil bálák készítése minimális csurgaléklé 
képződése mellett. A vizsgálat első évében négyféle kezelést alkalmaztunk. Az erjedés mind a 
négy kezelés esetén megfelelően zajlott le. Az abrakos keverékek esetében a búzaszemek 
felpuhultak, a búza rontotta a felső réteg állagát és mikrobiológiai állapotát (fellevegősítette) a 
kontrollhoz képest, ezért helyette légszáraz darált kukoricát használtunk a második évben. A 
vizsgálat harmadik évében különböző arányokban kevertük a kukoricadarát só és 
adalékanyagok nélkül. A 20%-ban alkalmazott kukoricadarás keverék erjedése intenzív volt, 
de káros vajsavas erjedés volt tapasztalható. A vajsavas erjedés kockázata miatt, a silózási 
adalékanyag (baktérium) az erjedés minőségének javítása érdekében mindenképpen indokolt a 
továbbiakban. A 30%-ban alkalmazott kukoricadara esetében az erjedés vontatott volt, ezért a 
darált gabona paradicsomtörkölyhöz keverése ebben az arányban a továbbiakban nem javasolt  

Az eddigi eredmények alapján a paradicsomtörköly gyenge erjedési intenzitással 
rendelkező anyag, de légszáraz darált gabonával és silózási adalékanyaggal kezelve kiváló 
táplálékát jelentheti vadfajainknak.  
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SZIMULÁLT VADRÁGÁS HATÁSA KOCSÁNYTALAN TÖLGY 
CSEMETÉK FEJL ŐDÉSÉRE 

 
The effect of simulated browsing on the growing of Quercus petraea saplings 

 
Szerző:  Kiss Diána Ildikó, MKK, Vadgazda mérnök BSc, III. évfolyam   
Témavezető:  Dr. Katona Krisztián, PhD, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 
 

A hazai erdő- és vadgazdálkodók közt a legnagyobb konfliktusforrás napjainkban az 
erdei vadkár. Kutatásom célja, hogy kiderítsem, milyen hatással van a növényevő nagyvad 
rágása a kocsánytalan tölgy csemeték magasságbeli növekedésére, valamint hajtásképzésére. 
A vizsgálat során szimuláltam a vadrágást kocsánytalan tölgy csemetéken. Az egyik területet 
Gödöllőn a Vadvilág Megőrzési Intézet kertjében, míg a másikat Pilisszentkereszten, egy 
gyertyános-tölgyesben vadtól elzárt, elkerített erdőrészben jelöltük ki. Gödöllőn 7 eltérő 
módon kezelt csoportot alakítottunk ki: 1. kontroll, 2. évente egyszer oldalhajtásain vágott, 3. 
évente egyszer csúcshajtáson vágott, 4. évente egyszer oldal- és csúcshajtáson vágott, 5. 
évente kétszer oldalhajtásain vágott, 6. évente kétszer csúcshajtáson vágott, 7. évente kétszer 
oldal- és csúcshajtáson vágott tölgycsemeték.  Pilisszentkereszten 3 csoportot különítettünk el 
és ezeket csak egyszer, a vizsgálat legelején károsítottuk. A három csoport a következő volt: 
1. kontroll, 2. csúcshajtáson vágott, 3. oldalhajtáson vágott tölgycsemeték. A gödöllői és 
pilisszentkereszti terület vizsgálati adatai szerint a csemeték hajtásképzésére és növekedésére 
hatással van a vadrágás. Ez abban nyilvánult meg, hogy Gödöllőn mindkét, a csak 
csúcshajtáson károsított csoport több hajtást hozott, mint a kontroll, az oldalhajtáson, vagy az 
oldal és csúcshajtáson károsított társaik. Jelentős hajtásszám csökkenést az egyszer és kétszer 
oldal és csúcshajtáson, valamint a kétszer oldalhajtáson károsított csoportnál figyeltem meg. 
Az oldalt károsított csemeték minden esetben gyorsabban növekedtek, mint a másik öt 
csoport - a kontroll, csúcs valamint csúcs és oldalhajtáson károsított tölgyek. 
Pilisszentkereszten részben hasonló eredményeket kaptunk. A csúcshajtáson vágott csemeték 
itt is lassabban nőttek, a hajtásszám képzés tekintetében viszont eltérést tapasztaltam a 
gödöllői területhez képest, itt ugyanis a csúcshajtás károsított csemeték kevesebb hajtást 
fejlesztettek, mint a másik két csoport. A csemeték túlélését eredményeim szerint befolyásolja 
a károsítás mértéke és helyzete, ill. a termőhelyi viszonyok is, viszont nem lehet egyértelműen 
kijelenteni, hogy a vadrágás minden esetben káros hatással lenne a csemetékre, mivel az 
évente egy alkalommal oldalhajtáson károsított csemeték jobb növekedést mutattak. 
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A HASZNOSÍTÁS SZEREPE A GÍMSZARVAS 
AGANCSFEJLESZTÉSÉBEN 

 
The role of harvesting in antler development in red deer 

 
Szerző:            Kolejanisz Tamás, MKK, Vadgazda mérnök Bsc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr.Csányi Sándor, egyetemi tanár, Vadvilág Megőrzési Intézet 

 Gulyásné Sonkoly Krisztina egyetemi tanársegéd, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 

A téma fontosságát és időszerűségét, a vadászatnak a vadállományokra nézve káros 
vagy hasznos hatásai körüli viták adják. A dolgozat célja, hogy sine ira et studio vizsgálja a 
hazai gímszarvasállomány agancsméreteinek változásait és az erre ható esetleges hatásokat 
(környezet minősége, az állomány genetikai háttere, emberi beavatkozás). 

Munkám céljául tűztem ki, hogy hat megyében a gímszarvas trófeabírálati adatokat 
megvizsgáljam az életkor függvényében 21 évre visszamenőleg. A vizsgálatba Baranya, 
Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyéket vontam be. Az itt 
található vadgazdálkodási egységek trófeabírálati adatait használtam fel és értékeltem 
statisztikai módszerekkel. A rendelkezésemre álló trófeabírálati adatokat korcsoportokra 
osztottam, és a legfontosabb agancsjellemzők (agancstömeg, szárhossz és ágszám) alapján 
összehasonlítottam a hat mintaterületet. Összesen, ez kevéssel több, mint százezer 
trófeabírálati adat feldolgozását jelentette. 

A statisztikai feldolgozás alapján általánosságban elmondható, hogy a hat megye a 
trófeák jellemzőit tekintve „jó minőségű” és „kevésbé jó minőségű” gímállományokra 
osztható, mely eltérések fő oka a megyék környezeti minőségének különbségeiben kereshető. 
Az eredmények különlegességét a koreloszlások értékelése adja, mely a trófeák minősége 
szerint eltérő képet ad a csoportokban. A „jó környezeti adottságú” megyékben fiatal bikák 
hasznosítása lényegesen kisebb, mint a „kevésbé jó" környezeti adottságokkal rendelkező 
megyéké 21 év távlatában. 

A vizsgálatom eredményei megerősíthetik azt a tényt, miszerint az élőhely minősége 
az elsődleges a gímszarvas agancsfejlesztésében és csak ezt követi a genetikai háttér (hiszen a 
hazai gímszarvas állományok genetikai háttere valószínűleg igen hasonló, ami nem indokolja 
az értékmérők jelentős különbségeit). A válogató vadászat a környezeti különbségek által 
okozott különbségeket használja ki, miközben az állományok genetikai összetételét 
valószínűleg nem vagy alig befolyásolja. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

261

A FÁCÁNKIBOCSÁTÁS HATÉKONYSÁGA  

KAMARAERD Ő TÉRSÉGÉBEN 
 

Effectiveness of pheasant stocking in Kamaraerdő region 
 
Szerző: Lupták Pál , MKK, Vadgazda mérnök levelező BSc, III. évf. 
Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- 

és Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 
 

A magyar apróvad állomány napjainkra drámai mértékben lecsökkent. A probléma 
kezeléseként elterjedten alkalmazott fácán kihelyezés adatait megvizsgálva jól látszik, hogy a 
csökkenő kihelyezések csökkenő terítékeket eredményeznek. Ebből az következik, hogy a 
vadon élő törzsállomány reprodukciója minimális.  

Vadásztársaságunknál több mint tíz évvel ezelőtt tett próbálkozások során 
bebizonyosodott, hogy a hagyományos fácán kibocsátási módszerek nem eredményesek, 
szabadterületi törzsállományt nem, vagy alig képeznek. A fiatalon, 8-12 hetesen a területre 
kiengedett madarak nem találták a helyüket, egy részük elkóborolt, nagy hányaduk pedig a 
ragadozók áldozatává vált. A ráfordítási költségek rendkívül magasak voltak, a 
visszavadászási arány pedig alig érte el a 20-25 %-t. Az így terítékre került fácánkakasok 
bekerülési költsége az élő munka ráfordítással együtt elérte a 8000-10000,- Ft/darab összeget. 
Ezek a kudarcok egy új módszer kidolgozását tették szükségessé.  

Az új eljárás lényege, hogy a zárt körülmények között, biztonságosan és jó 
kondícióban felnőtt korig nevelt fácántyúkokat egy ideálisnak mondható, dürgéskori 
kihelyezéssel számukra sokkal jobb körülmények közé helyezzük ki a területre. Ilyenkor a 
territóriumukat már elfoglalt vad kakasokra bízzuk őket, így jóval nagyobb túlélési 
valószínűséget és nagyobb szaporulatot várunk el tőlük. 

A hagyományosnak mondható korábbi módszerhez képest új eljárásunk jóval 
eredményesebb. Már a kibocsátást követő első két hétben jóval kevesebb elhullott, illetve 
ragadozók által megfogott madár maradványait észleltük. Néhány hónap múlva a területen 
ugrásszerűen megnőtt a csibéket vezető tyúkok száma. Az őszi vadászatok alkalmával pedig a 
látott egyedek száma és a teríték nagysága is határozott emelkedést mutatott.  

Az így terítékre hozott fácánkakasok ára jóval kedvezőbb összeget ért el, és a második 
évben megismételt kibocsátások már a vártnál komolyabb törzsállomány növekedést 
eredményeztek. A kis csoportokban területre bocsátott madarak sokkal kisebb predációs 
nyomása miatt (kevesebb dúvadat vonzanak), az eljárás olyan változatával próbálkozom, 
amely egy nyári időszakban a területen megtalálható vad tyúkok által vezetett csapatok köré 
történő kibocsátással dúsítaná a meglévő vadállományt növelendő az őszi vadászatok 
terítéknagyságát.   
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VEGETÁCIÓK HATÁSA A MAGYAR VIZSLA UTÁNKERESÉSÉRE 

 
The vegetation effect on the under stalking of the Hungarian vizsla 

 
Szerző:  Oberna András, MKK, Vadgazda mérnök BSc, III. évf. 
Témavezetők: Sonkoly Krisztina, egyetemi tanársegéd, MKK, Vadvilág Megőrzési Intézet 

            Dr. Lehoczki Róbert, térinformatikai szakértő, FÖMI, KTO 
 

A kutyák részvétele a vadászatokon már ősidők óta megfigyelhető, hiszen már akkor 
felfigyeltek a megfelelően betanított kutyák fontos szerepére a vadászatok során. A tudatos 
tenyésztési munka eredményének köszönhetően azóta különböző fajta és munkacsoportok 
alakultak ki. Az apróvadvadászatok szinte nélkülözhetetlen hozzátartozója lett a jól kiképzett 
vadászkutya. Az, hogy a nagyvadvadászathoz is szükséges megfelelő vadászkutya, azt már 
kevesebben ismerik el. Pedig a megsebzett nagyvad megkeresésében sokszor szintén 
nélkülözhetetlen egy kutya segítsége, nem csak etikai, hanem gazdasági szempontból is, 
hiszen különösen a trófeás példányok terítékre hozása igen jelentős gazdasági érdek is. Ennek 
a feladatnak a teljesítésére a vérebek használata terjedt el, de a magyar vizsla is tökéletesen 
alkalmas rá, főleg az őz utánkeresésre, melyre a vérebet nem szívesen használják.  

Dolgozatomban a vadászkutyák használatának fontosságára és szükségességére 
szeretném felhívni a figyelmet, továbbá arra, hogy egy jól kiképzett vadászkutya milyen 
gazdasági értéket képvisel az általa nyújtott munkával; a magyar vizsla utánkeresésre való 
hajlamának és teljesítményének vizsgálatán és bemutatásán keresztül. Munkám során a 
magyar vizsla bevezetését és az utánkeresést befolyásoló különböző tényezők hatását 
értékelem 5 vegetációtípus esetén.  

A vizsgálatok során saját 4 éves rövidszőrű magyar vizsla kan kutyámmal dolgoztam 
és egy Vista típusú GPS készüléket használtam. Az adatokat a MapSource és az ArcView 
programok segítségével dolgoztam fel. Az adatokat a térképre történő felvitel után statisztikai 
módszerekkel hasonlítottam össze (SPSS szoftver segítségével) és vizsgáltam a köztük lévő 
eltéréseket vagy egyezéseket. 

Az eredményeimben megfigyelhető, hogy minél több csapát dolgoztunk ki, a kutya 
annál pontosabban tudta követni a csapát és a tempója is lassabb lett, a csapa hossza azonban 
nem befolyásolja a kutya munkáját. A csapa kidolgozásánál látható volt, hogy a különböző 
vegetáció típusok másképp hatnak a kutyára, melyet a GPS mérések is igazolnak. 
Megfigyelhető volt, hogy a meleg és a szárazság miként befolyásolják a kutya munkáját. A 
magasabb növényborítottságnál jobban megmaradnak a szaganyagok a talaj közelében és 
ezáltal pontosabban tudta követni, míg az alacsony növényborítottság és a száraz talaj 
rontották a munka pontosságát. 
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A FEKETE BODZA ( SAMBUCUS NIGRA) ÉS A FEHÉR AKÁC 
(ROBINIA PSEUDO-ACACIA) SILÓZÁSSAL TÖRTÉNŐ 

TARTÓSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA VADTAKARMÁNYOZÁSI 
CÉLBÓL 

 
Investigation of elder (Sambucus nigra) and black locust (Robinia pseudo-

acacia) silages as a potential forage for game species  
 

Szerző:  Szemethy Dániel, MKK, Takarmányozási- és takarmánybiztonsági mérnök 
MSc, I. évf. 

Témavezetők: Dr. Balogh Krisztián, tudományos munkatárs, MKK, Állattudományi alapok 
Intézet, Takarmányozási tanszék 
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Munkám célja a fekete bodza (Sambucus nigra) és a fehér akác (Robinia pseudo-

acacia) zöld leveles hajtások silózhatóságának vizsgálata volt a táplálóanyag-tartalom, a 
silózhatóság, az aerob stabilitás és higiéniai állapot megállapításán kersztül. 

A hajtások gyűjtését kora nyári időszakban végeztük. A friss hajtásokat szecskázás 
után 20% roppantott kukoricával kevertük, majd 60 l térfogatú, légmentesen záródó hordókba 
tömörítettük (n=4). A silók felbontására az erjedés 370. napján került sor. A felbontást 
követően elvégeztük a szilázsok aerob stabilitási vizsgálatát (14 nap). 

Mintavétel történt az alapanyagokból (friss és 20% kuk.-val kevert), az elkészült 
szilázsokból és az aerob romlást követően (n=4). Vizsgáltuk a minták táplálóanyag tartalmát, 
erjedési paramétereit, az aerob romlást jelző paramétereket, valamit az aerob minták 
hőmérséklet-változását. 

A táplálóanyag-tartalom tekintetében az alapanyagokhoz képest a szilázsok cukor és 
rosttartalma (hemicellulóz és cellulóz) csökkent jelentősen. Ezen paraméterek esetében 
szignifikáns változás volt kimutatható (p=0,05). A szárazanyag tartalom az erjedés folyamán 
szignifikánsan nőtt (p=0,05). A kiindulási állapothoz képest az aerob mezofil baktérium és 
penészszám szignifikánsan, nulla közeli értékre csökkent (p=0,05). 

A szilázsok kémhatása 4-4,5 között alakult, amely megfelel az ebben a szárazanyag- 
tartományban várható értéknek, annak ellenére, hogy a termelődött szerves savak abszolút 
értéke alacsony volt. A nemkívánatos fermentációs termékek értékei (propionsav, vajsav, i-
valeriánsav) alacsony, vagy kimutathatatlan szinten maradtak. Az etil-alkohol tartalom a 2,5 
g/kg sza. értéket sem érte el. A termelődött tejsav/ecetsav aránya közelített az optimális 3:1 
értékhez. 

A szilázsok aerob körülmények között meglehetősen stabilaknak bizonyultak. Az 
aerob fázist követően a kémhatásban nem volt kimutatható változás a kiindulási állapothoz 
képest.  Az aerob mezofil baktérium és a penészszám szignifikánsan megnőtt, abszolút értékei 
mégsem emelkedtek jelentősen. Hasonlóan igaz ez az ecetsav- és etil-alkohol tartalomra. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a bodza és az akác hajtásai tartósíthatóak 
erjesztéssel. A belőlük készült szilázsok aerob körülmények között stabilak, így 
nagyvadfajainkkal biztonsággal etethetőek. A növények másodlagos anyagcseretermékei 
jelentősen befolyásolhatják az erjedés intenzitását és okozhatják a szilázsok fokozott aerob 
stabilitását is. Ezen másodlagos növényi anyagok, valamint a hajtások mikroba-
összetételének, továbbá a lombszilázsok lebonthatóságának vizsgálata a későbbiekben 
javasolt. 
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OTTHONTERÜLET-BECSLÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
AZ ŐZ (CAPREOLUS CAPREOLUS) TERÜLETHASZNÁLATÁNAK 

ELEMZÉSÉBEN 
 

Comparison of different home range estimation methods to analyze the home 
range of roe deer (Capreolus capreolus) 
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Témavezetők: Bleier Norbert, Egyetemi tanársegéd, MKK-Vadvilág Megőrzési Intézet  

Dr. Csányi Sándor, Egyetemi tanár, MKK-Vadvilág Megőrzési Intézet 
Schally Gergely Tibor, PhD hallgató, MKK-Vadvilág Megőrzési Intézet 
 

A vadbiológia kutatási módszerei napjainkban rohamosan fejlődnek így a vadon élő 
állatokról könnyebben tudunk pontos, nagy mennyiségű adatot gyűjteni. A vadbiológia egyik 
leghangsúlyosabb kutatási területe az egyes vadfajok területhasználata. Az ezzel kapcsolatos 
eredmények nagymértékben segítik az egyes vadfajokkal való tudatos gazdálkodást. A 
területhasználat elemzésére, ezen belül is az egyedek otthonterület-méretének becslésére ma 
már számos módszer áll rendelkezésre. A legegyszerűbb és a leggyakrabban alkalmazott a 
minimum konvex poligon (MKP) és a kernel home range (KHR) becslés, mely módszerek 
előnyei és hátrányai mára már többnyire ismertek. A területhasználat elemzésében azonban új 
módszernek számít a Local Convex Hull (LoCoH), amely az eddigi kutatások szerint jóval 
pontosabb becslést ad egy adott állat, vagy populáció otthonterület-méretére. Vizsgálatom 
célkitűzése, hogy az őz (Capreolus capreolus) példáján keresztül bemutassam a LoCoH 
módszer alkalmazhatóságát és összehasonlító értékelést végezzek az MKP, a KHR és a 
LoCoH módszerekkel vizsgált egyedek területhasználatának elemzése alapján. 

Kérdéseim: Eredményesen alkalmazható-e hazai viszonyok között a LoCoH-módszer? 
Tapasztalható-e különbség a különböző módszerekkel kapott otthonterület méretek között, 
továbbá kimutatható-e eltérés a komplex otthonterület elemzés során? 

2007 januárjában GPS-GSM jeladóval ellátott 8 egyed egy éven át gyűjtött 
lokalizációs pontjait értékeltem ArcView térinformatikai program segítségével. A jelölt őzek 
éves MKP területe 500-1000 hektár között alakult. A 90%-os KHR és LoCoH területek ennél 
nagyságrenddel kisebbek, 30 és 60 hektár közöttiek voltak, azonban egymáshoz képest 
nagyon hasonlóan alakultak. A 60%-os otthonterületek méretei pedig mindössze 5 és 13 
hektár közöttiek voltak. Eredményeim szerint a LoCoH módszer eredményesen alkalmazható, 
ugyanakkor a különböző módszerekkel kapott eredmények mélyebb elemzését (élőhely- és 
vegetációpreferencia) még szükségesnek tartom elvégezni. 
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JÁSZFÉNYSZARU ÉNEKESMADÁR DIVERZITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 

 
Diversity analysis of songbirds of Jászfényszaru 
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Az elmúlt évtizedekben, a világ többi részéhez hasonlóan, Magyarországon is 

növekedett a városok száma, területe és lakossága is. Jelenleg Magyarországon a 3176 
településből 327 város. Számos faj adaptív viselkedést mutat a városokban, hiszen a 
települések számukra is potenciális élőhelyet jelentenek. A városok élhetőségének, és 
élőhelyeik minőségének kiváló indikátorai az énekesmadár fajok. Táplálkozásukból és 
életmódjukból adódóan különösen érzékenyek a bekövetkező élőhelyi (elsősorban a 
búvóhelyeket és táplálékforrásokat érintő) változásokra. 

Céljaim között szerepelt lakóhelyem, Jászfényszaru madárvilágának felmérése, a fajok 
előfordulásának éves és havi gyakoriságának elemzése, valamint a becsült egyedszámuk 
vizsgálata. Vizsgáltam az egyes fajok megjelenésének éves dinamikáját, és azon élőhelyi 
tényezőket (lakott terület határától való távolság, a kertek és közterületek növényzete), 
amelyek hathatnak előfordulásukra. 

Vizsgálati területem Jászfényszaru volt, ez egy közel 6000 fős város Jász-Nagykun-
Szolnok megye Északnyugati részén az Északalföldi régióban. A település belterülete 380 ha. 

Felméréseim során a madarak faj-és egyedszám becslését pontszámlálás módszerével 
végeztem. Adatgyűjtéseimet 1 éven keresztül havonta egyszer végeztem 5 perces 
időintervallumon belül. A vegetáció-felmérésnél minden felmérési pontnál a 10 legközelebb 
eső ház fa/cserje adatait jegyeztem fel 5 kategóriában (parkosított vagy művelt terület, 
gyümölcstermőek, örökzöldek, egyéb lombosak). Az élőhelyek diverzitásának felméréséhez a 
Shannon-Wiener indexet (H) és egyenletességi indexet (EH) alkalmaztam. A faj-, és 
egyedszám, illetve a diverzitások éves és évszakos eloszlását ponttérképeken ábrázoltam. 

A vizsgálati idő (13 hónap) alatt 23 madárfajt észleltem a városon belül. Ebből 18 
énekesmadár volt. Ez idő alatt a madarak egyedszáma 6100-6200 db között alakult. 

Az alaphipotézisem az volt, hogy a fajszám a központi területeken kisebb, és az 
egyedszám nagyobb (azaz kevés közönséges faj nagy egyedszámban fordul elő), míg a város 
széle felé, a peremterületeken nagyobb a fajszám és kisebb az egyedszám. Az éves faj- és 
egyedszámnál megfigyelhető a pontok különbözősége, vagyis az élőhely-foltok közötti 
különbség. A központ felé eső pontok egész évben alacsonyabb, míg a városszél felé eső 
felvételezési helyek magasabb faj- és egyedszámot mutattak. Ezzel az alaphipotézis egy része 
megdőlt. A központban elhelyezkedő pontoknál a diverzitás kisebb, mint a város széléhez 
közelebb eső területeken. Az átmeneti zóna és a városszéli területek már nem mutattak ekkora 
különbségeket. A parkosított vagy nem művelt területek, illetve a művelt területek aránya 
leginkább az egyedszámot befolyásolta. A városszéli területeken feltételezhetően az 
örökzöldek és a gyümölcstermő fák befolyásolták az éves faj- és egyedszám alakulását. Az 
átmeneti zónában már nem lehetett kimutatni ilyen jellegű összefüggést, de ezeken a 
pontokon nagyobb szerepet kapott a lombos fák aránya. 

A városi élőhelyek között nincsenek éles elhatárolódások, ez valószínűleg a város kis 
területi kiterjedéséből adódik. Azonban a peremterületek nagyobb változatossága, és a 
megfigyelt fajszám és egyedszám arra enged következtetni, hogy a nagyobb területű, kiépült 
(belvárosra, külvárosra tagolódó) városokban egyértelműbben mutatkozik az élőhelyek 
minősége, és településen belüli eloszlása. 
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A LAPPANTYÚ ( CAPRIMULGUS EUROPAEUS) 
TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI 
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A lappantyú (Caprimulgus europaeus) magyarországi állománya stabil, európai 
állománya folyamatosan csökken. Hazai státusza védett, valamint közösségi jelentőségű faj. 
Rejtett éjszakai életmódja miatt szinte kizárólag terepi megfigyeléseink voltak a fajról. 
Vizsgálataimat a Kiskunsági Nemzeti Park területén végzem 2010 óta, a Kolon-tavi 
Madárvárta munkatársaival. 230 hektáros mintaterületem a Kolon-tavi törzsterületen 
helyezkedik el, ahol jelen van a lappantyúk természetes élőhelye, a nyáras-borókás társulás 
valamint az 1950-60-as években mesterségesen kialakított, telepített fenyőerdő is. A táj 
megváltozásának jelentős hatása volt az itt előforduló fajok elterjedésére.  

A hím madarak akusztikus felmérését 2011-ben és 2012-ben végeztem, majd a felvett 
55 pont – és ehhez további 55 véletlenszerű elhelyezkedésű kontrollpont – körüli növényzetet 
mértem fel egy 25 méter sugarú körben. Ezekben a körökben vizsgáltam az erdősültséget 
(m2), foltok méretét (m2) és a szegélyek hosszát (m) valamint a foltméretek és a 
szegélyhosszok együttes hatását. A felvett adatok feldolgozását a digitalizált élőhely-térkép 
segítette. A kontroll és minta pontok eloszlásának összehasonlítására Chi2 homogenitás 
vizsgálatot alkalmaztam. Az egyes területek használatának értékelését Bonferroni Z-teszttel 
kiegészített Ivlev-féle élőhely-preferencia index alapján állapítottam meg.  

Adataink feldolgozása során már, több olyan jelentős megfigyelést tettünk, amit eddigi 
vizsgálatok nem mutattak ki: például a lappantyú élőhelyválasztását jelentősen befolyásolja a 
fásszárú vegetáció területi kiterjedése és szerkezete.  

Reményeim szerint a hosszútávú és földrajzilag egyre kiterjedtebb vizsgálat segít 
hozzájárulni a faj alaposabb megismeréséhez és hazai védelmének megalapozásához. Célom, 
hogy ezekkel a vizsgálatokkal elősegítsem a faj fennmaradását.  

 

A KUTATÁS A TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 „A 
TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS KUTATÓKÉPZÉS KOMPLEX 

RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN” 
C. PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT MEG. 
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A VADDISZNÓ CSOPORTSZERKEZETÉNEK ÉS AGRESSZÍV 
VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA SZABAD TERÜLETEN ÉS 

VADDISZNÓS KERTBEN 

 
The examination of the group structure and aggressive behaviour of wild boar 

(Sus scrofa) in open field and in wild boar preserv 
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Napjainkban egyre nő a vaddisznó kerti vadászata iránti igény, mind a hazai vadászok, 

mind a külföldi vadászok részéről. Ahhoz azonban, hogy a pár napos vadászat során a kertet 
üzemeltetők biztosítani tudják a vendégek által „elvárt” nagy terítékű vadászatokat, nagy 
létszámban kell tartaniuk a vaddisznókat. Egy zárt kertben a források végesek, ami pedig 
növeli az egyedek közötti kompetíciót (táplálék, búvóhely stb.), ez pedig szociális stresszt, 
agressziót válthat ki. 

A vizsgálat során célom az volt, hogy rávilágítsak a vaddisznó zárttéri tartása során 
fellépő viselkedésbeli változásokra, összevetve ezt a szabadterületi állománynál 
tapasztalhatóakkal. Dolgozatomhoz a vizsgálatokat a Pilisi Parkerdő Zrt Pilisszentkereszti 
Erdészetének területén végeztem. A videó felvételeket a szabadterületi vaddisznó 
állományról, valamint az erdészet által üzemeltetett vaddisznóskertben található állományról 
készítettem. A felvételeket a 2011.08.01.-2011.08.08. közötti, illetve a 2012.06.18-
2012.08.16. közötti időszakokban készítettem. A szórókra általában az etetési napokon ültem 
ki (ez heti három napot jelentett). 
 A felvételeken található egyedek viselkedését külön-külön, meghatározott 
viselkedéselemek szerint kódoltam le. Megkülönböztettem domináns és szubmisszív, 
valamint semleges (táplálkozás, egyéb) viselkedési formákat. Ennek segítségével megkaptam 
a különböző magatartásformák egyedenkénti időtartamát, továbbá ezek gyakoriságát. 
 A táplálkozással eltöltött idő és a konda mérete, illetve a szociális interakciókkal 
eltöltött idő és a konda mérete között nem találtam kapcsolatot. A szabadterületen és kertben 
táplálkozással eltöltött idő között szignifikáns különbség mutatható ki; szabadterületen az 
egyedek szórón töltött idejüknek nagyobb részét tudták táplálkozással eltölteni, mint a kerti 
egyedek. Az egy egyedre jutó szociális interakciók száma esetén azonban nincs szignifikáns 
különbség. 
 Megvizsgálva a kocák táplálkozással, illetve szociális interakciókkal eltöltött idejét 
szabadterületen és kertben, nem mutatható ki szignifikáns különbség. Ugyanezt megvizsgálva 
malacok esetén azonban már a táplálkozással eltöltött idő esetében kimutatható szignifikáns 
különbség. A kertben a malacok kevesebb időt töltöttek táplálkozással, mint a szabad 
területen. Az eredmények kicsi, de lényeges különbségre világítottak rá, magyarázhatják a 
malacok nagyobb elhullási arányát a kertben.   
 A vizsgálatom eredményeit figyelembe véve, érdemes lenne a vaddisznós kertben több 
szórót is kialakítani, hiszen a szabadterületi állományhoz képest a kertben élő egyedek 
táplálkozással eltöltött ideje jelentősen kevesebb; ez pedig a vizsgálat alapján leginkább a 
malacokat érinti, ami pedig hátrányosan is befolyásolhatja növekedésüket, ezzel akár 
egészségi állapotukat is lerontva. 
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  Markolt Ferenc, PhD hallgató, MKK, Vadvilág Megőrzési Intézet 
  

Az eurázsiai borz és a vörös róka általános magyarországi elterjedése miatt, a legtöbb 
hazai életközösségben meghatározó szerepű, valamint a vadgazdálkodás és a 
természetvédelem területén is nagy jelentőséggel bíró fajok. Ezért a velük való, biológiailag 
megalapozott gazdálkodás kidolgozása, releváns feladat, amelyhez meg kell ismernünk 
szokásaikat, életmódjukat. Különösen érdekes annak a feltárása, hogy e két élőhelyi 
igényében és táplálkozásban egymásra sokban hasonlító faj, hogyan osztja fel a szükséges és 
közösen használt forrásokat, akár a kotorékásásra alkalmas helyekről, akár a mindkét faj 
számára fontos táplálékot jelentő kisemlősökről beszélünk. 
 Felmérésem célja volt egy közel 1300 hektár kiterjedésű, félig erdősült, dombvidéki 
területen a két ragadozó niche szegregációjának vizsgálata a kotorékok elhelyezkedése 
alapján. A vizsgálat 2011 februárjában vette kezdetét, ekkor a rugalmas sávos becslés 
módszerével végeztem a kotorékok keresését. Ezt követően 2012 januárjában újabb 
kotorékkeresést végeztünk a területen. 
 A kotoréksűrűség becslését Microsoft Excel 2010 táblázatkezelő programmal 
végeztem. Az élőhelyválasztás számítása során és a két ragadozó kotorékainak 
eloszlásvizsgálatához Ivlev-indexszet, Bonferroni Z-tesztet és Chi2-próbát alkalmaztam.  
A puffer körökön alapuló vizsgálat elemzését Kétmintás t-próbával és Welch-próbával 
végeztem. A vizsgálati terület kínálati oldalát, valamint a puffereken belüli élőhelyi arányok 
területét a Corine Land Cover 50 felszínborítási adatbázis fedvényei alapján ArcGIS 9.3. 
verziójú térinformatikai rendszerrel adtuk meg. A Simpson és a Shannon diverzitás-index 
értékét a Buja’s Diversity Calculator programmal határoztuk meg. 
 Az eredmények azt mutatták, hogy a borz és a róka kotoréksűrűsége igen magas a 
területen. A borzé az ország különböző területein végzett vizsgálatok közül a második 
legmagasabb értéket mutatja, míg a rókáé meghaladja az országos átlag értéket. 
 Az élőhelyválasztás esetében a borz szignifikánsan preferálta a fedett vegetációtípust 
és elkerülte a nyílt élőhelyeket. A róka a nyílt területeket tekintve szignifikáns elkerülést 
mutatott. Élőhely használatuk statisztikailag igazolhatóan nem különbözött. A két ragadozó 
élőhelyválasztásában lévő különbségek a mozgáskörzet szintjén válnak kimutathatóvá. A 
puffereken belül a vegyes élőhelyek aránya, az élőhelyi diverzitás és a kisemlősök 
lyuksűrűsége is kimutathatóan magasabb a róka esetében. Igen szoros összefüggés 
tapasztalható a lyuksűrűség és a vegyes élőhely területi arányának alakulása között. 
 Az eredmények alapján következtetésképpen levonható, hogy a két ragadozó eltérő 
vegetáció szerkezetű élőhelyeket választ kotorékának helyéül, de ez a választás nem a 
növényzet összetétele alapján történik, hanem tulajdonképpen fő prédafajaik élőhely-
preferenciájához adaptálódnak. Ez a típusú adaptáció jelenti a borz és a róka börzsönyi niche 
szegregációjának alapját. 
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ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFÁK HATÁSA A VADGAZDÁLKODÁSRA: 
AJKAI ESETTANULMÁNY 

 
The impact of ecological disasters on wildlife management:  

A case study from Ajka 
 
Szerző: Mihalik Bendegúz, MKK, Vadgazda mérnöki BSc, IV. évf. 
Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 

A gazdasági tevékenységek intenzív hatásokat gyakorolnak környezetünkre, melyek 
szélsőséges megnyilvánulásai az ökológiai katasztrófák. Vizsgálati célom az volt, hogy a 
vörösiszap-katasztrófa vadgazdálkodásra gyakorolt hatásait felmérjem. Választ kerestem arra, 
hogy a környező vadászterületeken három érintettségi kategória között (iszap által elöntött-, 
puffer-, illetve nem érintett zóna) kimutatható-e szignifikáns különbség a vadfajok 
jelenlétében, illetve megfigyelhető-e a fajok eltűnése majd visszatelepülése az érintett 
területekre. 

Felmérésemet a Veszprém megyében található Képesfa Vadásztársaságnál végeztem. 
A társaság 6290 hektár területű, ebből kb. 2500 ha erdővel borított, a maradék 3500 ha-t pedig 
mezőgazdasági területek, parlagok és bozótos vegetáció alkotja. 

A területen mintavételi útvonalak szezonális bejárásával a vadfajok (gímszarvas, őz, 
mezei nyúl, róka, fácán, tőkés réce, balkáni gerle, szarka, szajkó, vetési varjú, dolmányos 
varjú, ill. az egerészölyv) egyedeinek előfordulási valószínűségét vizsgáltam. Az adatok 
felvételezéséhez sávos becslést alkalmaztam. Egy éves periódusban háromszor, azonos 
időközönként végeztem felméréseket a következő kategóriákban: iszapos gyep, átmeneti 
gyep, nem érintett gyep, átmeneti erdő, nem érintett erdő. A kijelölt útvonalakon 1 km-t 
haladva figyeltem meg a vadfajok egyedeit. 

Adataim szerint a különböző mértékben érintett területek használtsága és a három 
felmérés ideje közt is szignifikáns eltérést őz és tőkés réce esetén kaptam.  

Őznél puffer erdőterületen 2011. októberben nagyobb sűrűséget számoltam, mint 
2012. júliusban. A 2011. októberi felmérésben puffer gyepterületen volt nagyobb sűrűség, 
mint iszapos területen, a 2012. júliusi felmérésben pedig iszapos gyepterületen találtam több 
őzet, mint a nem érintett zónában. 

Tőkés récénél iszapos gyepterületen 2012. júliusban több egyedet láttam az iszapos 
zónában, mint 2011. októberben. A 2012. márciusi és júliusi felmérésben pedig egyaránt az 
iszapos és puffer, ill. az iszapos és nem érintett gyepterületek között mutattam ki szignifikáns 
eltérést, mindkét esetben az iszapos terület használtsága volt nagyobb. 

Nyombecslésem eredménye alapján a vaddisznó az iszapos gyepterületet 
szignifikánsan kevésbé használta, mint a nem érintett gyepet. 

A Képesfa Vadásztársaság becslés-, illetve terítékadataiból jól látszik, hogy a 2010 óta 
esetleg megfigyelhető visszaesés egyik vadfaj esetében sem haladta meg a katasztrófa előtti 
állománycsökkenéseket, sőt, több faj esetén 2010 óta növekedés is látható.  

Összegzésként elmondható, hogy a vörösiszap-katasztrófa szárnyasvadnál nem 
okozott érzékelhető állománycsökkenést, míg az emlősöknél az elöntött terület kis fedettsége 
és nagy zavarása miatt némi különbség mutatkozik a területek használtsága alapján, azonban 
szignifikáns állománycsökkenés itt sem tapasztalható. 
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A MADÁRFÉSZEK-ANALÍZIS MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ÉS 
TESZTELÉSE VÁROSI ÉLŐHELYEKEN 

 
Hair determination from bird nests in urban environments 

 
Szerző:  Patkó László, MKK, Vadgazda mérnök MSc, II. évf. 
Témavezetők: Dr.Heltai Miklós, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 
Tóth Mária, egyetemi adjunktus, ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

 
 

Vizsgálatom céljául tűztem ki, hogy egy új, nemzetközileg is elfogadott módszer, a 
madárfészek-elemzés hatékonyságát vizsgálom városi környezetben. A vizsgálatba elsőként 
bevont helyszín (2011) egy budapesti maradvány élőhelyfolt, a Merzse-mocsár volt. 2012-ben 
pedig a munkát Gödöllőn, a mára már teljesen városi parkká vált Alsóparkban is elvégeztem. 
A szőrök azonosítása makroszkópikus és mikroszkópikus morfológiai tulajdonságaik alapján 
történt (utóbbit digitális mikroszkóp kamerával rögzítettem). A határozás során figyelembe 
vettem az egyes szőrszálak szabad szemmel is megfigyelhető kvalitatív és kvantitatív 
tulajdonságait, valamint a kutikula és medulla kvalitatív tulajdonságait. Elkészítettem egy 23 
fajból álló referenciamunkát a jövőbeni azonosítások megkönnyítése végett, amely összesen 
274 képből áll. A Merzse-mocsárban talált 13 fészekből 9-ben találtam szőröket (69,23%). 
Egy fészekben átlagosan 5,31 szőrszálat találtam (SE=5,31). A gödöllői parkban összesen 15 
fészket találtam és 12-ben volt szőr (80%), itt az egy fészekben található szőrök átlagértéke 
4,53 volt (SE=6,93). Mindösszesen a 137 emlősszőr került elő a fészkekből. A Merzse-
mocsárnál egy faj, a vidra (Lutra lutra) esetében mindenképp szükségesnek tartjuk a jelenlét 
megerősítését egyéb módszerekkel is (vizuális megfigyelés, lábnyom és prédamaradványok 
vizsgálata).  

A referenciamunkával együtt eredményeim azt igazolják, hogy a madárfészkekben 
fellelelhető szőrszálak kigyűjtése és azonosítása jól használható módszer városi területek 
esetében is faunisztikai adatok gyűjtésére. A gyakorlat elsajátításához viszont sok idő és 
kiterjedt referenciaanyag szükséges. 
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ISMERETTERJESZTÉS HATÁSA EGY KONFLIKTUSOS 
FAJCSOPORT, A DENEVÉREK ESETÉBEN FELSŐTAGOZATOS 

GYEREKEK KÖRÉBEN 

 
Are the any effects of bat related dissemination on teenagers? 

 
Szerző: Ujhegyi Nikolett, MKK, Vadgazda mérnök MSc, II. évf. 
Témavazető: Dr. Heltai Miklós, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar Vadvilág Megőrzési Intézet 
 

A vadon élő állatok és az ember csak nehezen tud megférni egymás mellett. Előbb 
utóbb az emberek szempontjából az urbanizálódott állatok sokszor konfliktusok forrásai 
lesznek. Éppen ezért a konfliktusok csökkentése nélkülözhetetlen feladattá válik, hiszen ezek 
feloldása a faj városi környezetben történő megmaradásának alapja. Különösen igaz ez akkor, 
ha a célfajok a számunkra nem kívánatos, sokszor előítélettel sújtott csoportba tartoznak, amibe 
a denevérek is sorolhatók. Hozzáállásunkat ezekhez a fajokhoz számos dolog befolyásolhatja 
(pl. tévhitek, tradíciók, babonák, média, de akár fiatalkori élmények is). A konfliktusok 
csökkentésének egyik lépése a megfelelő tudásanyag megléte, azaz a tévhitek és babonák 
eloszlatása. A változásokra legfogékonyabb korosztály a 8-16 évesek csoportja, amely már 
képes önálló döntéshozatalra és a későbbi viselkedésük nagy részét ebben az időszakban 
elsajátított tapasztalatok és élmények fogják meghatározni. Természettudományos tudás és 
attitűd felmérésemet, valamint az ismeretterjesztés hatását ezért ebben a korosztályban 
végeztem el. Huszonkét kérdésből álló, papíralapú kérdőíves felmérésem a denevérekről, a 
denevérekhez való hozzáállásról szólt. Célkitűzéseim között szerepelt Budapest területén 
előforduló korábbi denevéres adataim listájának bővítése (i), a 12-15 éves korosztály 
denevérekkel kapcsolatos ismereteinek a felmérése (ii), az ismeretterjesztés hatásának 
vizsgálata egy előadás és egy ezt követő újabb felmérés segítségével (iii). Kérdésem a 
következő volt: kimutatható-e szignifikáns különbség az ismeretterjesztés hatására a kezelt 
iskoláscsoportokban a kontroll csoportokhoz képest? A vizsgálat során 31 alkalommal 
látogattam el az iskolákba, 12 előadást tartottam és 485 kérdőívet értékeltem ki. Az iskolákat 
kezelt és kontroll csoportonként összesítettem, majd Excel-táblázatban és a Past statisztikai 
program segítségével Chi2-próbát végeztem. A kezelt csoport esetében a 22 kérdésből hét 
kérdés mutatott szignifikáns különbséget a második kérdőívezés alkalmával. A hét kérdésből 
hat a biológiai ismeretekre kérdezett rá és egy az emócionális hozzáállást vizsgálta. A kontroll 
csoport esetében három alkalommal lehetett szignifikáns különbséget kimutatni a két 
kérdőívezés között. Ebből kettő a biológiai ismeretekre egy az emócionális hozzáállásra 
irányult. Két kérdésnél fordult elő, hogy mind a kezelt mind a kontroll csoport szignifikáns 
különbséget mutatott a második kérdőív alkalmával. A kezelt csoportokban az állatokhoz való 
hozzáállás pozitívabbnak bizonyult. Arányaiban kedveltebbek lettek az állatok, míg a kontroll 
csoportnál a második kérdőívezés után nőtt a bizonytalanság, és az állatokhoz való negatív 
hozzáállás aránya. 
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kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését.  
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A CSOBÁNCI VÁR MÚLTJA ÉS JELENE 

The history and present of the Csobánc’s fortress 

Dávid Anita, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Tanító, IV. évfolyam 

Dr. Sebők Balázs, főiskolai docens, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Szent István 

Egyetem, Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék 

 
 

 Dolgozatom témája Csobánc várának régmúltja és jelene. A dolgozat célja bemutatni a 
vár történetének legkiemelkedőbb fejezeteit, a vár virágkorát, majd hanyatlását, végül pedig a 
napjainkban tapasztalható újbóli felemelkedésének történetét. A vár múltjának legdicsőbb 
fejezeteit dolgozom fel részletesebben, hogy aztán a dolgozat második felében már a vár 
közelmúltbeli és jelenlegi helyzete kerüljön terítékre. A történelmi múlttal foglalkozván a 
várat támadó erők bemutatása és a vár lakóinak hősies várvédelmi akciói élményszerű 
feltárására is törekszem, melyeket fennmaradt történetekkel kívánok színesíteni. A dolgozat 
egészét váralaprajzokkal, archív- és napjainkban készült fényképekkel igyekszem érdekessé, 
sokszínűvé tenni. A bajvívás, mint végvári szokás szabályait, irodalmi vonatkozásait is 
bemutatom, kiemelve Rátóti Gyulaffy László, a csobánci vár legendás urának és kapitányának 
a törökkel való vívásait. Kiemelten foglalkozik tehát a dolgozat a vár történetének leghíresebb 
személyiségével, Rátóti Gyulaffy Lászlóval, akinek katonai pályafutása példaértékű, Erdélybe 
való kényszerű távozása viszont több mint elgondolkodtató tény. A dolgozat megemlékezik a 
vár utolsó legendás fejezetéről is, amely már a Rákóczi-féle szabadságharc időszakára esik. A 
vár pusztulásának körülményei máig nem tisztázottak, de a fellelhető adatok alapján talán 
kikövetkeztethető a legvalószínűbb verzió. Terítékre kerül az örvendetes tény, hogy néhány 
éve elkezdődött a teljesen magára hagyott és a végpusztulás szélén álló vár falainak feltárása 
és állagmagóvása. Végül feltesszük a kérdést, hogy miért állnak még mai is zömmel 
romokban a magyar várak és ebben a sorban milyen helyet foglal el Csobánc vára? 
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A „64 MEZŐ” VARÁZSA 

 
The Magic of the 64 Chess-square 

 
Szerző:           Dudás Kálmán Endre, SZIE- ABPK, andragógia szak, III. évfolyam 
 
Témavezető:   Dr. Varró Bernadett, Dékánhelyettes, Főiskolai docens, SZIE- ABPK, 
                                                          Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék 
 
 

 A sakkjáték eredetét a mai napig vitatják. A dolgozat egyik célja azonban az, hogy 
kiderítse, honnan származik, és melyek azok a népek, illetve kik azok az emberek, akiknek 
köszönhetjük, hogy e „királyi játék” ilyen mértékben elterjedt, és ennyire népszerűvé válhatott 
földünkön. 

 Vajon milyen (vagy minek a) kategóriájába sorolható a sakk? Művészet, tudomány, 
játék, sport, hobbi vagy valami más? A dolgozat  erre  is  keresi a választ. 

Megtudhatjuk továbbá azt, hogy milyen kompetenciákra van szüksége egy jó sakkozónak, 
illetve egy eredményes sakkedzőnek.    

 A sakkoktatás jelentőségét napjainkban egyre többen felismerik. A dolgozat célja 
megvizsgálni, hogy valóban szükség van-e a sakkoktatás minél szélesebb körben való 
bevezetésére. Arra keresi a választ, hogy valójában milyen képesség növelő és személyiség 
fejlesztő hatása van a sakkozásnak, azokra a fiatalokra, akik rendszeresen látogatják a 
sakkedzéseket.  

 A kutatás tartalmaz egy empirikus kutatást a Tápiószelén és környékén élő, korábban 
sakkozó fiatalokról. A felmérésben egy olyan korosztály vett részt, amely ma már 20-21 éves, 
és az általános iskola 5-8.-osztályában rendszeresen eljárt sakkfakultációra. Bemutatja, hogy 
miközben a fiatalok látogatták a sakkedzéseket, milyen mértékben változott a tanulmányi 
eredményük, és arra is választ kapunk, mennyire van a sakkozásnak  „jótékony hatása”, a 
személyiség fejlődés változásában.  A felmérésben nemcsak a fiatalok, hanem szüleik  is  
részt vettek, így még közelebb kerültünk, a  sakk életre gyakorolt pozitív hatásának  
vizsgálatához. E publikációban igazolódni látszik a „mens sana in corpore sano3” közmondás 
örökigazsága, valamint az, hogy érdemes a sakkoktatásba minél több energiát invesztálni, 
hiszen Magyarország és tágabb értelemben az EURÓPAI UNIÓ csak akkor veheti fel a 
versenyt a világ vezető gazdasági hatalmaival szemben, ha maximálisan kihasználja a 
rendelkezésére álló „szellemi tőkét”. 

                                                 
3 Ép testben , ép lélek; (latin közmondás) Juvenalis  római költő mondta, akkor amikor már aggódott (Róma) a 
római polgárok jövőjéért. 
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A közkönyvtáraknak feladatukból adódóan minden társadalmi réteget ki kell szolgálniuk. 
Amikor az első nyilvános közkönyvtárak létrejöttek a XVIII-XIX. századi Angliában, 
magától értetődő volt az elesettek segítése, a hátrányos helyzetűek felkarolása. Ebből adódóan 
a közkönyvtáraknak már régóta, szinte már a kezdetektől fogva feladata a társadalmi és 
kulturális esélyegyenlőség elősegítése. Ma, a XXI. századi Magyarországon is megvalósulnak 
a könyvtárak ezen filantróp törekvései, méghozzá egyre kiterjedtebben. A könyvtári ellátást 
szabályozó 1997. évi CXL törvény szerint mindenkinek állampolgári és alkotmányos joga a 
könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz való szabad hozzáférés. Igaz, hogy a mai 
társadalmi rétegek jócskán eltérnek a századokkal ezelőttiektől, de a feladat ma is adott.  
A közkönyvtári ellátásnak az új feladatok mellé új eszközei és lehetőségei adódtak, melyek 
segítik a mai hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Könyvtárosként (és hétköznapi 
emberként is) meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük a különböző hátrányos helyzetű, 
fogyatékkal élő, vagy bármilyen más formában különleges segítségre szoruló embertársaink 
igényeit; valamint azt, hogy hogyan kell szembenéznünk az ebből adódó esetleges speciális 
problémákkal. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, meg kell ismernünk a hátrányos helyzet 
forrásait, illetve ezeken belül a különféle csoportok társadalomba való beilleszkedését 
nehezítő tényezőit. A hátrányos helyzet forrásait a többféle szociológiai felosztás közül 
könyvtári szempontból általában három nagyobb csoportra osztva vizsgáljuk.  
Az első nagyobb csoportba a testi fogyatékkal élők tartoznak. Ezen belül érzékszervi 
fogyatékossággal élőkről (látás-és hallássérültek) és mozgáskorlátozottakról beszélhetünk. A 
második csoportba a szellemi és értelmi fogyatékkal élőket soroljuk. A harmadik csoportba a 
társadalmi hátrányokkal küzdők tartoznak. Ez az előzőeknél szerteágazóbb, mert a társadalmi-
gazdasági átalakulásokkal együtt ez a csoport több alapvető változáson ment keresztül; 
nemcsak az évszázadok folyamán, hanem Magyarországon az elmúlt 20 évben is. Ma többek 
között az etnikumokat, az időseket, a munkanélkülieket, a deviáns csoportokat és a 
hajléktalanokat soroljuk ide. Fontos megemlíteni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 
könyvtári ellátása kiemelt feladata minden könyvtárnak, hiszen az általános-és középiskolák 
nem tudják teljes mértékben elsimítani azokat az egyenlőtlenségeket, melyeket a családi 
környezet kulturális hiányosságai okoznak. Ha ezekkel a fiatalokkal nem törődnek kiemelten, 
nagy a veszélye annak, hogy később deviáns viselkedést tanúsítanak. A társadalmi 
beilleszkedési zavarokkal küszködőknek a könyvtárak abban az esetben tudnak lényeges 
segítséget nyújtani, ha az adott személyek átérzik ennek fontosságát és van bennük 
hajlandóság a változásra, az önmegismerésre és a beilleszkedésre. 
A közkönyvtárak célja tehát az, hogy a hátrányokkal küszködőket a lehető legteljesebb 
mértékben megismerjék, segítsék és megadják a lehetőségét annak, hogy minél teljesebb 
életet élhessenek. Ha ezek az emberek észreveszik, hogy a társadalom odafigyel rájuk és 
fontosnak tartja az integrációjukat, akkor ők is együttműködőbbek és egyre inkább 
hajlandóbbak a segítség elfogadására. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a hátrányos 
helyzetű emberek nagy része önhibáján kívül szorult a társadalom peremére. A könyvtár 
lehetőség ezeknek a személyeknek a hátrányok leküzdésére, a társadalomba való 
beilleszkedésre, ezáltal út a teljes élet felé. Fontos lenne a könyvtárosképzésben külön 
figyelmet szentelni a hátrányos helyzetűek ellátására, hogy a könyvtárosok minél jobban 
megfeleljenek a szélesedő szociális szerepek okozta elvárásoknak.  
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KONFLIKTUSKEZELÉS AZ ISKOLÁBAN, TANÁR-DIÁK 
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Conflict management in schools, teacher-student relationships 
 

Hrivnyák Brigitta, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Tanító szak, Harmadik 
évfolyam 
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 Az általam választott téma fő szempontja a tanár – diák kapcsolat rendje, a 
konfliktuspedagógia oktatásában. A konfliktuskezelésen keresztül szeretném bemutatni a 
professzionális tanári kommunikáció szerepét és jelentőségét. Az aktív hallgatás 
felbecsülhetetlen értékű módszer arra, hogy segítsünk másoknak feldolgozni azokat a 
problémákat, amelyekkel életük során szembekerülnek. Mind a fejlődést mind az önállóságot 
is fejleszti, emellett önmagunkra támaszkodó képesség kialakulását is segíti.  
 Fontos szempont, hogy a hallgatók tanulási folyamatának eredményesebbé tételében 
segítségére legyenek a tanárok a diákoknak, de ez nem küszöböli ki azt, hogy ne jöjjenek létre 
konfliktusok. Az ilyen helyzeteket a tanároknak tudniuk kell kezelni és mindig egy olyan 
módszert alkalmazni, amely sem a tanár sem a diák számára nem okoz kellemetlenséget. 

 Érdemes figyelni arra, hogy a tanár mindig a legmegfelelőbb beszélgetésfajtát válassza 
meg különféle helyzetekben. Ehhez szükséges egy ideális tanár – diák kapcsolat kialakítása. 
Az eredményes tanár – diák kapcsolat modelljének a felállítása szükséges ehhez. Ezek mellett 
a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni. Amikor egy adott viselkedés nem a megfelelő 
helyen vagy nem a megfelelő időben történik, elfogadhatatlannak tartjuk, bármennyire is 
elfogadható lenne más körülmények között. 

 A témám teljes kifejtésében segítséget nyújt az intézményen belül végezhető 
közvélemény kutatás. 
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The internet generation and its relationship to books 
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 Dolgozatom az internet-generációról, az olvasásról és a köztük levő kapcsolatról szól. 
Az internet-generáció fogalmát először is definiálom. Meghatározom, hogy mióta használjuk 
ezt a fogalmat, és ki alkotta meg. Bemutatom néhány jellemzőjét. Kitérek arra is, hogy az idő 
folyamán miként csökkent ennek a generációnak az érdeklődése az olvasás iránt. Kitérek arra 
is, hogy mennyire valós az internet-generáció elkülönítése a többi korosztálytól, továbbá, 
hogy megkülönböztetésében milyen szerepe van a Web 2.0 megjelenésének. 

 Az olvasási, a könyvtárhasználati, a számítógép- és internet-használati szokások 
néhány statisztikáját is felhasználom, s az ezekből kiolvasható trendeket diagramokkal is 
szemléltetem. Ezek segítségével szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy ennek a 
generációnak a tagjai milyen rohamosan zárták ki életükből a könyveket, az olvasást. 
Kiemelten foglalkozom azzal a kérdéssel, mely arra keresi a választ, hogy az internet-
generáció tagjai miért olvasnak manapság olyan keveset. Foglalkozom a könyvek modernizált 
változataival, az e-könyvekkel, s ezeknek a hordozhatóságát lehetővé tevő e-könyv 
olvasókkal is. Érveket sorakoztatok fel ezek előnyei és hátrányai mellé, s említést teszek ezek 
terjedéséről is. 

 Megpróbálok választ keresni arra a kérdésre, hogy az internet-generáció tagjait vissza 
lehetne-e terelni az olvasás felé, s ha igen, milyen módszerekkel lenne ez lehetséges. 
Dolgozatom végén pedig összegzem a legfontosabb megállapításokat, és – amennyiben 
eredményeim arra lehetőséget adnak – következtetéseket vonok le. 
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 Dolgozatom témája: néprajz az általános iskola alsó tagozatának ének-zene óráin. 
Szeretném bemutatni különböző tankönyvcsaládok anyagán keresztül, hogy a néprajzi 
ismeretek milyen módon vannak jelen az 1-4. osztályos ének-zene órákon, s melyek azok a 
lehetőségek melyek mentén lehetőség van a kisiskolások számára néprajzi ismereteket 
közölni. 

 Véleményem szerint a mai gyerekek nagyon keveset tudnak a régi hagyományokról 
szokásokról, ugyanakkor az ének-zene órákon nap mint nap találkoznak számukra olyan 
ismeretlen kifejezésekkel amelyek a néprajz tudomány ismeretanyagához kapcsolódnak. 
Gondolok itt olyan hétköznapi kifejezésekre, mint például a pántlika, a fonó vagy a kanász. 
Ezek mind-mind olyan szavak, melyek valamilyen eseményhez, szokáshoz vagy életformához 
kötődtek a régi emberek életében és mivel a gyerekek hallják, olvassák, éneklik ezeket 
fontosnak tartom, hogy ismerjék a jelentésüket is.  

 Dolgozatom célja, hogy bebizonyítsam a néprajzi ismeretek közvetítésének az alsó 
tagozatban ugyanolyan fontos és meghatározó szerepe van, mint a felsőbb évfolyamokban. 
Kérdőíves felméréssel szeretnék tájékozódni arról, hogy milyen a gyerekek néprajzi 
tájékozottsága. Vizsgálatommal azt szeretné bizonyítani, hogy ha egy olyan dologról olvas 
vagy hall a gyerek, aminek tudja a jelentését vagy bővebb információkat tud róla, akkor 
nagyobb érdeklődéssel és lelkesedéssel fog viszonyulni hozzá.  

 Az ének – zene órák anyagát képezik a népi játékok, mondókák, népdalok, melyek 
színesebbé érdekesebbé teszik az órákat mind a tanulók mind pedig a pedagógus számára is, 
ugyanakkor nagyon sok információval is szolgálnak egy régi, általunk kevésbé ismert 
világról.. A ma forgalomban lévő ének-zene tankönyvek nem fektetnek kellő hangsúlyt az 
idegen szavak magyarázatára. Néhány tankönyv rendelkezik a lap alján pár szavas 
lábjegyzetben lévő magyarázattal, de ez nem nyújt kellő ismeretet a tanulók számára. Ebből 
adódik dolgozatom másik célja, hogy alternatívákat keressek és mutassak be az ének-zene 
órákon történő tananyaghoz illeszkedő néprajzi ismeretközlésre. 
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 A dolgozatom tárgya a szülők, az integrált nevelésről alkotott nézeteik és ezek 
tanulmányozása. Igyekszem a szülők pozitív hozzáállását, tapasztalatait fókuszba állítani, 
mert meggyőződésem, hogy az integrált nevelés – oktatás előnyei ismertebbek a körükben. 
Kutatom, mennyire vannak tisztában az intézménybe járó sajátos nevelési igényű gyermekek 
betegségeivel és mely típusú fogyatékosság elfogadottabb a szülők körében. Vizsgálom, hogy 
önmagán és gyermekén milyen változást vélt felfedezni a szülő, valamint hosszabb távon 
milyen előnyét, esetleg hátrányát tapasztalta az integrált nevelésnek. Szakirodalom 
segítségével bemutatom a nevelés e formájának jogi hátterét, elméletét, és néhány alappillérét. 
Foglalkozom az attitűddel és az előítéletességgel, mint napjainkat meghatározó fogalmakkal, 
valamint a témában elismert kutatások eredményeit is számba veszem. Kutatásomat 
kvantitatív módszerrel végzem, kérdőíves felméréssel. Fontosnak tartom a kérdőív 
kitöltésének körülményeit is figyelembe venni. A kutatás alanyainak körét leszűkítettem a 
„Maci” óvodába járó gyerekekre és szüleire, értve ez alatt mind az ép és mind a sajátos 
nevelési igényű gyerekeket. 

 Kutatásom csupán részkutatás, a kapott eredményeket a későbbiekben, szélesebb 
populációban is meg akarom ismételni, illetve felhasználni a kapott eredményeket. 
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 Mi is az a coaching? Van-e különbség coaching és tanácsadás között? Kell-e éles 
határokat kijelölni? Szabad-e, kell-e projektív személyiség és probléma feltáró eszközöket 
alkalmazni a coaching, tanácsadás során? Mi történik, ha az ügyfél nem ért egyet a projektív 
vizsgálat során kapott eredményeket? Hogyan lehet azokat hitelesíteni? Alkalmazhatók-e a 
projektív vizsgálati eszközök vállalati megkeresés esetén? Etikusan meddig mehet el a coach, 
a tanácsadó? Ezekre és hasonló kérdésekre keresem a választ dolgozatomban. Eddigi munkám 
során nem egyszer szembesültem azzal, hogy bár az ügyfél a változást és fejlődést keresve jön 
el az ülésekre, de valahogy nem halad a folyamat. Ugyan elkötelezi magát, sőt mindent meg is 
tesz a kitűzött cél érdekében, de az előrelépés nem arányos a befektetett munkával. 

 Esetenként az egyszerű kérdezz-felelek vagy a „just talking” ülések nem derítettek 
fényt a valós gátló tényezőkre. Így abból a feltételezésből kiindulva, hogy esetleg maga az 
ügyfél sem tudja azonosítani az akadályt, az elmúlt két év során az eszköztár részévé tettem a 
projektív személyiség és probléma feltáró módszerek közül a rajz és íráselemzést. Az eddig 
csak bizonyos szakmák számára, okkal, kizárólagosan fenntartott projektív eszközök között 
akadnak olyanok, amelyek pszichológusi, pszichiáteri szakképzettség nélkül is biztonsággal 
alkalmazhatók. Természetesen ez nem jelenti, soha nem is jelentheti azt, hogy teljesen 
laikusok kezébe való metodikákról lenne szó. Sőt! Hangsúlyozom a felkészültséget, a 
szakmai ismereteket, a megfelelő szakembert, mert ennek hiányában egy-egy rajzteszt, illetve 
írás és/vagy rajz elemzése és az ezekből levezetett hatásmátrix, rendszerdiagram egyaránt 
téves következtetések levonásához vezet. Közel száz esetnél alkalmaztam a két módszert, az 
utóbbi egy év során már a két módszert ötvöztem és kiegészítettem a kettős hatásmátrix és 
rendszerdiagram vizsgálattal. A fenti kérdésekre adott válaszokat mutatom be két 
esettanulmány segítségével, és támasztom alá a levezetett válaszokat a kutatási anyagommal.  
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 Az általános iskolai és középiskolai történelemtanítás során a tananyagban bár 
szerepel az 1956-os forradalom, de annak mélyebb részleteit a tankönyvek nem taglalják. A 
szocialista rendszer idején eltussolt, és még napjainkban sem sokat feszegetett témát 
választottam dolgozatom témájául. Kutatásom célja az, hogy fel tudjuk mérni, a forradalom 
előtti és az 1956-os Magyarország helyzetét, politikai, gazdasági és mindennapi életével 
kapcsolatban. Dolgozatomban a forradalom előzményeit szeretném előtérbe helyezni, kezdve 
a Rákosi-rendszer válságával. A választott témát a szakirodalom feldolgozása mellett, saját 
kutatással szerettem volna feldolgozni. Így olyan személyekkel készítettem interjúkat, akik 
átélték a Rákosi-féle diktatúrát, valamint részt vettek az 1956-os forradalomban. 
Dolgozatomban élmények, emlékek alapján, és a forradalom résztvevői szemszögéből 
foglalom össze 1956 emlékezetét. 
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Tanító szak, 4. évfolyam 

Témavezető: Kisné Bernhardt Renáta Főiskolai Tanársegéd 
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Jászberény 
 
 
Problémafelvetés: Dolgozatom témájának az óvoda és az iskola közötti átmeneti 

időszak egyik legfontosabb területét, az iskolaérettség vizsgálatát választottam, mivel az 
utóbbi időkben előtérbe került a kérdés: a 6-7 éves kisgyerekek valóban iskolaérettek-e? 

A problémafelvetés indoklása: A kérdésfeltevést indokolja, hogy idén változott a 
korábbi, 1993-tól hatályos közoktatási törvény (2012. évi CXC. törvény a Nemzeti 
Köznevelésről), mely megszabja – többek között - a magasabb osztályba történő átlépés 
feltételeit (minden előírt követelmény teljesítése). A tanuló az első évfolyamon csak abban az 
esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való 
igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A módosított törvény rögzíti, hogy 
első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel 
kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 
szorul. Mindezek mellet a szülők és az iskola kapcsolatát is szabályozták, több részt kell 
vállalniuk a gyermekek felzárkóztatásában, előzőleges fejlesztésükben.  

Az előző évtizedekhez képest jelentős mértékű változás történt az iskolakezdést 
illetően. Az iskolakezdést illetően az óvópedagógusok, szülők és a szakmai szolgálatok is 
hivatottak dönteni és előfordulhat, hogy mégsem megfelelően döntenek az óvodában maradás 
vagy az iskolakezdést tekintve. Ez sok problémát vet fel; megnehezedik a pedagógusok, a 
szülők munkája, ezáltal a közoktatási intézmények programjai, de a legfontosabb probléma, 
hogy a gyerekek nem tudnak lépést tartani az osztállyal az eltérő fejlettségi szintek miatt. 
Ezeket az okokat dolgozatomban szeretném feltárni, valamint megvizsgálni, hogy létezik-e 
gyors és hatékony megoldás a nehézségek kiküszöbölésére, ami megkönnyítené a szülők, a 
nevelők, de elsősorban a gyerekek helyzetét. A kutatási módszereket igyekeztem mind a 
minőségi mind a mennyiségi kutatások körében alkalmazni, hogy minél több oldalról 
elemezhető és vizsgálható legyen a kérdés.  
A kutatási módszerek és minta:  
Minőségi vizsgálatok: 

1. Interjú: Óvónőkkel (a tanulók iskolakezdésével kapcsolatban) 
2. Interjú és megfigyelés: első osztályos osztályfőnökkel, 2 iskolai hét 
tevékenységeinek és menetének megfigyelése első osztályban 
3. Megfigyelés: első osztályos tanulók 

Mennyiségi vizsgálatok: 
4. Kérdőív: Tanítónőkkel (a tanulók iskolakezdésével kapcsolatban) 
5. Iskolaérettségi teszt (ezen belül: emberábrázolás elemzése, logikai-és íráskészség 
fejlettségének mérése): első osztályos tanulókkal 
Dolgozatom problémafelvetését az elméleti háttér feltárását követően az empirikus 

kutatás eredményeinek felhasználásával és értékelésével szeretném igazolni és a felvetett 
problémára kellő képen rávilágítani, esetlegesen megoldásokat találni. 
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A MIKULÁS VAGY A JÉZUSKA HOZZA A KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKOT? 

Avagy a magyar és angol népszokások  
 
Szerző:  Szokolics Zsófia, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 

Kar, tanító szak, III. évfolyam 

Témavezető:  Virágné Juhász Nyitó Klára, adjunktus, Szent István Egyetem, Alkalmazott 

Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 

 
 
 Témám a Magyar és Brit népszokások összehasonlítása, elemzése. Azért választottam 
ezt a témát, mert úgy gondolom, szükség van hagyományaink ismeretére és azok ápolására, 
őrzésére. Mindazon által, hogy a mai rohanó világban már nyitottak vagyunk más kultúrák 
elfogadására, nem igazán foglalkozunk azok tartalmával, történetével. Hazánk nyitott Anglia 
irányába, akár nyelvtanulás szempontjából, akár munkavállalás szempontjából, fontosnak 
tartom, hogy tisztába legyünk hagyományaikkal, szokásaikkal. Dolgozatomban ezek 
bemutatására is törekszem. Személyes indíttatásom a témában igen jelentős. Mai, modern 
korban élő fiatalként meg tudom látni a szépséget a népszokásokban és hagyományokban 
(nem csak a magyarokéban), ezáltal szeretném felhívni a figyelmet ezekre a gyöngyszemekre, 
valamint egy idegen kultúra hasonlatosságaira, útmutatást adni egy más nemzet 
elfogadásához, jobb megismeréséhez. 

 A témában talán a legfontosabb és leginkább helyén álló kijelentés, hogy a mai 
fiatalok nem foglalkoznak a népszokásokkal. Nem töltenek elég időt azzal, hogy múltjukat 
ápolják, és tovább őrizzék egy újabb nemzedék számára. Így fontosnak tartom, hogy 
bemutassam nemcsak a magyar, hanem a szívemhez közel álló angol szokásokat is. A 
bemutatás során megpróbálom a szokások eredetét felkutatni, gyökereiket megvizsgálni, és 
hasonlóságokat vonni a két nemzet hagyományai között. Dolgozatom végére igyekszem 
felkelteni az olvasó figyelmét, és egy kis kíváncsiságot okozni személyében a népszokások 
iránt. Reményeim szerint a mai fiatalok visszatérnek a népszokások őrzéséhez, és újra 
„divatba jön” a néphagyomány őrzése. 
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TOBORZÁS-KIVÁLASZTÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 

Recruitment-selection in the Hungarian Army 

Szerző: Takács Attila, SZIE- ABPK, andragógia szak, III. évfolyam 

Témavezető:  Dr. Varró Bernadett, Dékánhelyettes, Főiskolai docens, SZIE- ABPK, 

 Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék 

 

 

 A társadalmi és politikai nyomás eredményeként a Magyar Honvédség állományából 
2004. november 03.-án leszerel az utolsó sorkatona. A hadkötelezettség szüneteltetésének 
bevezetésével Magyarország áttért a sorozott haderőről az önkéntes haderőre, melynek 
hatására a Magyar Honvédség a kényszersorozáson alapuló hadkiegészítésről áttért a 
toborzással megvalósított emberi erőforrás biztosításra. Ezzel a lépéssel a Magyar Honvédség 
a munkaerőpiac egyik legnagyobb felvevő képességgel rendelkező résztvevőjévé vált, mely 
az ország egész területéről, a társadalom valamennyi rétegéből képes megszólítani a 
potenciális munkavállalókat. 

 A téma aktualitását jól reprezentálja, hogy a katonai toborzás hosszú távú irányelveiről 
szóló, 66/2009. (VIII. 7.) HM utasítás hiányosságként jelöli meg, hogy nem szilárdultak meg 
a munkaerő-piaci versenyképességet szolgáló jellemzők, amelyek napjainkban egyre inkább 
jelentős mértékű minőségi és mennyiségi emberi erőforrás hiányt okoznak. A Magyar 
Honvédség hadi állományának biztosítása önkéntes műveleti tartalékos állomány behívásával 
is biztosítható a hadköteles állomány behívása mellett. Az potenciális önkéntes műveleti 
tartalékos állomány bázisát, a Magyar Honvédség, valamint a fegyveres és rendvédelmi 
szervek állományában korábban szolgálatot teljesített hivatásos, szerződéses és sorállomány 
adja.  

 Dolgozatom célja, a katonai szervezetek és a verseny szféra toborzási 
tevékenységének összehasonlítása, valamint a gazdasági válság hatására felmerült toborzási, 
kiválasztási folyamatok és a megtartás gyakorlati problémáinak vizsgálata. Majd ezek 
megoldására kidolgozott javaslatok bemutatása, amelyek az új humánstratégia alapján segítik 
az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj emberi erőforrás szükségletének biztosítását béke 
időszakban és minősített időszakban egyaránt. 

 A katonai pályát választok motivációjának vizsgálatához a kérdőíves megkérdezést 
alkalmaztam, a Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj állományában 
szolgálatot teljesítő állomány között folytattam le standard kérdőívek felhasználásával. 
A kutatás során szerződéses legénységi beosztásba felvételt nyert katonák voltak a 
célcsoport. A mintavétel módszere: véletlenszerű kiválasztás. Sokaság: a katonai 
szervezet állományába szolgáló szerződéses legénységi állomány: 300 fő. A minta 
elemszáma 80 fő. 
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AZ ILLEMSZABÁLYOK ISMERETÉNEK VIZSGÁLATA AZ ALSÓ 
TAGOZATBAN 

The examination of the  knowledge in the field of etiquette in primary school 
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évfolyam 
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Tanszék 

 

 Témaválasztásom során az motivált, hogy leendő pedagógusként ne csak tanítsam a 
gyermekeket, hanem jól is neveljem őket. Úgy vélem, ennek a legalapvetőbb pillére az 
illemszabályok ismerete, betartása és átadása. 

 Fontos, hogy már alsó tagozatban elkezdjük megerősíteni a gyermekek 
magatartásában megnyilvánuló illemszabályokat. Lényeges, hogy felmérjük a gyermekek 
családon belüli szocializációs mutatóinak szintjét. Ebből adódóan tárjuk fel további 
teendőinket: szélsőséges esetben lerakjuk, optimális esetben tovább építjük az alapokat. 

 Sajnos a rohanó világ negatív hatásainak következtében a szülőknek nincs idejük 
foglalkozni gyermekeikkel, a helyes viselkedés példái kimaradnak magatartás-
repertoárjukból, amit a családi kapcsolatrendszerben szinte automatikusan magukba szívnak.  
Számos esetben az utca és a televízió neveli fel őket. Teljes megalapozottsággal 
kijelenthetjük: értékrend-válság van, aminek elsődleges megnyilvánulási formáit az 
illemszabályok követésének hiányossága, esetleg teljes hiánya tárja elénk. Ezen a szülők és a 
pedagógusok csak együttes munkával tudnak változtatni. 

 Hipotézisem, hogy egy jóhírű iskola esetében a viselkedéskultúra alapjait a családon 
belül megtalálhatjuk, mindössze az alapok megerősítése, főleg a társaskapcsolatok viselkedés 
kultúrájának finomítása válik szükségessé, míg abban az iskolában, ahol több a hátrányos 
helyzetű gyermek, a pedagógusnak kell átvenni az elsődleges nevelő szerepét. 

 Kutatásomban gyakorló alsós pedagógusok véleményét (interjúval és kérdőívvel) 
kutatva keresem a választ: alapozó, tehát a családi szocializációs tevékenységek hiányából 
fakadó teljes körű szokásrendszer kialakítása történik, vagy a már megalapozott helyes 
magatartási formák csak kiegészülnek a gyermek szociális kapcsolatrendszerének 
differenciáltságából adódóan. A választott módszer lehetőséget kínál arra, hogy belelássunk a 
kérdést illető mai helyzetbe. Igaz, a populációszám egy szűk keresztmetszetét adja a kérdés 
tartalmi kifejtésének, de úgy gondolom, hogy a kapott eredmények általános 
következtetéseket is magukban hordoznak. Továbbiakban kutatom azt is, hogy a tankönyvek 
tananyagtartalma milyen didaktikus lehetőséget nyújt ebben a folyamatban. Vizsgálatomban 
egy városi és egy falusi iskolát hasonlítok össze. A kérdőív és a pedagógusok véleménye 
egyfajta látleletet ad ebben a kérdésben a jelenlegi állapotról, míg a tankönyvek vizsgálata az 
erkölcsi nevelés konkrét lépéseit tárja elénk. 
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SZINERGIZMUS VIZSGÁLATOK MARBOFLOXACIN ÉS KOLISZTIN  
ESETÉBEN KUTYÁBÓL IZOLÁLT PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

TÖRZSEKNÉL, A MARBOFLOXACIN ELLENI REZISZTENCIA 
KIALAKULÁSÁNAK KÉSLELTETÉSE 

Evaluating synergy between marbofloxacin and colistin in Pseudomonas 
aeruginosa strains isolated from dogs, with special emphasis on prevention of 

resistance development 

Szerző: Bálint Anita , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jerzsele Ákos, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

A Pseudomonas aeruginosa okozta külső hallójárat-gyulladás gyakran diagnosztizált 
kórkép az állatorvosi bőrgyógyászatban, mely nemegyszer hosszútávú antibakteriális kezelést 
igényel, amelynek során nagy eséllyel alakul ki rezisztencia bizonyos hatóanyagokkal 
szemben a kórokozókban. A fenti jelenséget többek között a különböző antibiotikumok 
kombinációban való alkalmazásával csökkenthetjük.  

Vizsgálatunkban a gyakori terápia-rezisztenciát okozó, gyakran multirezisztens P. 
aeruginosa törzsek érzékenységét határoztuk meg marbofloxacinra, kolisztinre, illetve a 
marbofloxacin és a kolisztin kombinációjára, továbbá vizsgáltuk, hogy a kolisztin képes-e 
késleltetni a marbofloxacinnal szemben kialakuló rezisztenciát. Kutatásunk egyik célja az 
volt, hogy megállapítsuk Magyarországon gyűjtött, kutyákból származó, fülfertőzésekből 
izolált P. aeruginosa törzsek (n=16) érzékenységét a fenti hatóanyagokra a rájuk jellemző 
minimális gátló koncentráció (MIC) értékek meghatározásával. A kísérletben a mikrodilúciós 
módszert alkalmaztuk a CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) ajánlásainak 
megfelelően. A hatóanyagok együttes hatását a frakcionált gátló koncentráció (FIC) 
elemzésével értékeltük. A rezisztencia késleltetését célzó vizsgálatunkban a baktériumokat a 
hatóanyago(ka)t a gátló koncentrációnál kisebb dózisban alkalmaztuk, ebben az adott törzset 
8 napig passzáltuk. A marbofloxacint, illetve a kombinációt tartalmazó oldatokban tenyésztett 
izolátumok MIC-értékeit minden nap meghatároztuk. A vizsgált törzsek 62,5%-a volt 
érzékeny marbofloxacinra, míg az összes izolátum érzékeny volt kolisztinre és a 
marbofloxacin:kolisztin kombinációra. Eredményeink alapján a marbofloxacin MIC50 és 
MIC90 értéke 2 µg/ml-nek, illetve 8 µg/ml-nek bizonyult. Kolisztin vizsgálatakor a fenti 
értékek jóval alacsonyabbak, 0,25 µg/ml (MIC50) és 0,5 µg/ml (MIC90) voltak, a 
marbofloxacin:kolisztin kombinációnál ugyanezen értékeket állapítottuk meg. A fenti 
eredmények alapján, illetve a frakcionált gátló koncentráció értékek elemzésével a 
kombinációt a nemzetközi szakirodalmi besorolás szerint indifferensnek értékeltük. 

A 8 napig tartó, marbofloxacint önmagában tartalmazó tápoldatban történő passzázs 
eredményeképpen elmondható, hogy a törzsek többségének érzékenysége csökkent, egy 
kivételével az összes izolátum resisztenssé vált a hatóanyagra az EUCAST epidemiológiai 
határértékek figyelembevételével. Az utolsó napon mért MIC50 és MIC90-érték 32 µg/ml-
nek, illetve 64 µg/ml-nek bizonyult. A marbofloxacint és kolisztint egyaránt tartalmazó 
tápoldatban történő passzázs ezzel szemben a baktériumok érzékenységét jelentősen növelte, 
az utolsó napra az általunk alkalmazott legkisebb hatóanyag-koncentrációknál sem 
tapasztaltunk baktérium-növekedést. 

Összefoglalva elmondható, hogy kolisztinre a vizsgált P. aeruginosa törzsek kifejezett 
érzékenységet mutattak, míg marbofloxacin esetében számos mérsékelten érzékeny, illetve 
rezisztens törzset találtunk. 
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VÁLASZOLNAK-E A PATKÁNYOK AZ EMBERI ZENÉRE? 

Do rats react on human music? 

Szerző: Bernitsa, Theodora, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, I. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi intézet) 

A zene hatása – különösen a klasszikusé – jól ismert és részletesen kutatott az 
emberben és részletesen kutatott. Jelen munka célja az volt, hogy a klasszikus zenének a 
laborállatok viselkedésre való hatását vizsgálja fiatal patkányok segítségével. Tizenkettő, 
kísérletilag naív  patkányon egyszerűsített porondtesteszteket (PT) végeztünk. Az állatokat 
négyféle zenei hatásnak tettük ki.: Johann Sebastian Bach Goldberg Variációinak (BWV 988) 
8 perces válogatását, Mozart D major szonáta két zongorára (K 448), valamint ugyanezen 
zenedarabok kétszer gyorsabb, egyben két oktávval magasabb változatának (“rágcsálósított” 
human zene). 

A zene sugárzása előtt egy hetes szoktatási időszakot alkalmaztunk: minden nap 
játszottunk a patkányokba, a későbbi megfigyelési PT-viváriumba helyeztük őket, mindig 
azonos sorrendben. A vizsgálatot öt alkalommal, kétnaponként  végeztük el. Egy alkalommal 
cask egyféle zenét sugároztunk a 12 patkánynak, egyenként, s a vizsgálat alatt a többiek egy 
másik, távoli helységben voltak. A zene sugárzása és a PT-megfigyelés rendszeresen 13 és 16 
h között zajlott. 

Minden patkány kb. 8 percet töltött a PT-viváriumban, ahol párhuzamos videófölvétel 
mellett két független megfigyelő mm-papíron rögzítette az etogrammot. A következő 
viselkedéselemekre voltunk tekintettel: evés, “lefagyás”, mozgás az üvegfal mentén, áthaladás 
a központon, ülés, sarokban ülés, szimatolás, alvás, mosakodás, figyelés és figyelés 
fölágaskodott testhelyzetben. Első alkalommal a zen nélüli alap PT-etogrammot vettük föl, 
majd egy-egy nap szünettel következett a Mozart-, majd a Bach-zene, végül ugyanezek 
gyorsabb és magasabb változatai. 

Az eredmények kiértékelése azt mutatta, hogy valamennyi patkány érzékelte a zenét, 
mivel az alap viselkedésmintázata megváltozott. A különböző ingerek más és más 
viselkedéselemre hatottak erősebben, így például az állatok legtöbb időt önápolással a 
magasabb és gyorsabb Mozart alatt töltötték. Valamennyi alkalmazott zene, különösen a 
“rágcsálósított” változatok jelentősen csökkentették a patkányok mozgásaktivitását, s azok 
nyugodtabbnak látszottak. 

A klasszikus zene, mint az eredeti, mind a kétszer gyorsabb és két oktávval magasabb 
formában alkalmas lehet a laboratóriumi patkányok jóllétét (3. “R”= finomítás/tökéletesítés). 
A részletek pontos kimunkálása, a legmegfelelőbb zene megtalálása további vizsgálatokat 
igényel. 
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REPREZENTATÍV FELMÉRÉS A MAGYAR PULI ÁLLOMÁNY 
DYSPLASIA HELYZETÉR ŐL 2005-2010 KÖZÖTT KÉSZÜLT RTG 

FELVÉTELEK ALAPJÁN 

Representative survey from the statement of hip dysplasia in the Hungarian puli 
breed, based on radiographs, which were taken from 2005 to 2010 

Szerző: Bogár Péter, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Michalik László, klinikus állatorvos, MKOE project vezető; Dr. Diószegi 
Zoltán, klinikai föállatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és 
szemészeti tanszék és klinika) 

A csípőízületi dysplasia a kutyákat érintő leggyakoribb ortopédiai bántalmak egyike, 
amely jellemzően a nagytestű, gyors növekedésű fajtákban jelentkezik, ugyanakkor a kistestű 
fajtákban, mint a puli is jelen van. Ennek ellenére keveset tudunk a kistestű kutyák 
dysplasiájáról, mert náluk tünetekben kevésbé jelentkezi. 

Vizsgálatunk célja, hogy átfogó képet adjunk a 2005-2010 között készült puli 
csípőízületi RTG-ek értékeléséről, a fajta csípőjének anatómiai viszonyairól, a mért 
paraméterek dysplasia szűrésben betöltött szerepéről. Munkám a Magyar Kisállat Ortopédiai 
Egyesület által 2010-ben elindított Puli Project nevű program egy részét fedi le, amelynek 
távlati célja, hogy a nagytestű fajtákra az FCI által meghatározott bírálati módszert a kistestű 
magyar terelőkutyákra (puli, pumi, mudi) adaptálja. A kutatás alapjául az MKOE 
archívumából származó 194 db RTG felvétel szolgált. 

A dysplasia minősítési kategóriák szerinti megoszlása alapján az egyedek 50,5 %-a, 
98 puli A=mentes; 23,7 %-a, 46 egyed B=átmeneti; 17%-a, 33 egyed C=enyhe; 6,2%-a, 12 
egyed D= közepes valamint 2,1%-uk, 4 egyed E=súlyos besorolásba tartozik.  

A bírálat során felvett mindkét oldali Norberg-szög gyakorisági megoszlása és a 
minősítési kategóriák összevetése során kisebbfajta ellentmondás alakult ki, ugyanis mindkét 
oldal vonatkozásában a szög nagysága alapján kevesebb a populációban a mentes csípőjű 
állat. Ez a bírálati módszer változásával magyarázható, ugyanis a felvételek értékelése során 
az MKOE-n belül ma már nem veszik olyan szigorúan a Norberg- szöget a diagnózis 
szempontjából. A bírálatnak egy objektív, számszerűsíthető értékét adja, de e mellett több 
dolog is befolyásolja a végső minősítést. Megállapítottuk, hogy a minősítési besorolás és 
mindkét oldali Norberg-szög között szoros, negatív összefüggés van, ez statisztikailag is 
igazolt. 

Az életkor széles skálán mozog, de eloszlása nem egyenletes. Az egyedek 53,1%-a 
egy éves, a két évesek aránya 26,8%, az öt évnél idősebb állatok száma azonban csak 
töredéke a fiatalokénak. Ennek következménye, hogy nem vizsgálható az életkor hatása a 
betegség alakulására. 

A színváltozat és a dysplasia között nem találtunk összefüggést. A gyakoriságot 
tekintve dominál a fekete, ezt követi a maszkos fakó, a fehér, végül a szürke. 

A felvételeken lemért 4 egyéb paraméter (ízületi rés szélessége, divergencia, dorsalis 
acetabularis perem-fej középpont egymástól való távolsága, fej sugara) a későbbi vizsgálatok 
alapjául szolgálnak, amelyekkel számszerűsíthetjük az ízület jellegzetességeit, összevethetővé 
teszik a puli csípőjét más fajták csípőjének értékeivel. 

Eredményeink rámutatnak a pulik dysplasiával kapcsolatos fő jellegzetességeire, 
hasznos támpontként szolgálhatnak a távlati célként kitűzött puli fajtastandard kialakításában, 
illetve nagyobb esetszámú idős puli RTG felvételét a vizsgálatba bevonva, az életkor 
dysplasiára gyakorolt hatását is értékelhetővé teheti. 
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ANGOL TELIVÉR VERSENYLOVAK TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATA 

Exercise testing in the normal Thoroughbred racehorse 

Szerző: Csepi Gábor Pál, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Bohák Zsófia, klinikus állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Nagyállat Klinika) 

Az állatorvos-tudomány fejlődésével a magyar telivériparban is egyre népszerűbbé 
vált a tudatos edzési módszerek alkalmazása. Az angol telivér galopplovakon, terepen végzett 
terheléses vizsgálatok laboreredményeinek nagy része azonban referencia hiányában nehezen, 
vagy egyáltalán nem volt értékelhető. Célul tűztük ki egy hazai méréseken alapuló referencia-
táblázat kidolgozását. 

A mérési módszer alapvetően két részből állt: nyugalmi fizikális és műszeres 
vizsgálatokból, illetve a mindennapi edzések helyszínéül szolgáló pályán végzett 
teljesítményvizsgálatból. Utóbbi során a lovak a bemelegítést követően négy vágtaszakaszt 
teljesítettek egyre nagyobb sebességgel. A munka alatt összesen hét alkalommal vért vettünk 
a v. jugularis-ba helyezett vénakanülön keresztül. A lovak a mérés teljes időtartama alatt egy 
ún. Polar pulzusmérő órát viseltek, valamint GPS-szel voltak felszerelve. A mintákból 
hematológiai-, biokémiai- és sav-bázis vizsgálatokat végeztünk. Eddigi munkánk során kilenc 
ló vizsgálatát végeztük el. 

A kapott vérvizsgálati eredmények többnyire a futópados szakirodalmi adatoknak 
megfelelően alakultak. A hematokrit- és hemoglobinszint, valamint a laktát-koncentráció a 
munka mértékével megegyező ütemben, szignifikánsan emelkedett. A glükóz koncentráció – 
a bemelegítés hatására jelentkező csökkenést követően – szintén emelkedő tendenciát 
mutatott. A kreatin-kináz, az aszparaginsav-transzamináz és a laktát-dehidrogenáz enzim 
plazmabeli aktivitása szignifikánsan növekedett az utolsó vágtaszakasz intenzív terhelését 
követően. A vénás vérgáz elemzés a már bizonyított, munkavégzéssel indukált artériás 
hypoxaemiát alátámasztva, szignifikáns vénás pO2-szint emelkedést mutatott. 

Eredményeink alátámasztják a terepen végzett teljesítményvizsgálatok hatékonyságát, 
így megfelelő segítségül szolgálhatnak a későbbi vizsgálatok kielemzésében. Bár terepen 
lehetetlen a futópadhoz hasonló standard körülményeket megteremteni, alapvető szabályokat 
betartva (időjárás, talaj, stb.), rutinos zsokéval a versenypályán végzett terheléses vizsgálatok 
megismételhetők és összehasonlíthatók. 

 
 
 
A kutatáshoz az NKB 2011/15961 pályázata, valamint a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-10/1-2010-0011 pályázat 
nyújtott anyagi támogatást. 



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

298

A VESZÉLYES EBEK TARTÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSA – 
EGYES ORSZÁGOK JOGGYAKORLATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 

ELEMZÉSE 

Dangerous Dogs Legislation: A Comparison of Selected Jurisdictions 

Szerző: Ferguson Nicola Ann, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. László Ózsvári, egyetemi docens, tanszékvezető (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani 
Tanszék) 

A kutyát évezredek óta az ember legjobb barátjának tartják. Azonban az elmúlt 
években a kutyaharapások, és különösen a kutyák által elkövetett halásos kimenetelű ember 
elleni támadások száma növekedni látszik.  

A dolgozatom célja annak megvizsgálása volt, hogy valóban komoly társadalmi 
problémát okoznak-e a veszélyes ebek, valamint milyen jogi előírások vonatkoznak ezen 
állatok tartására a különböző országokban és ezek közül mely intézkedések bizonyultak 
hatékonynak a kutyatámadások megelőzésében.  

Számos országban a veszélyes ebek problémakörének megoldására fajtaspecifikus 
állattartási jogszabályokat alkottak, amelyek tiltják vagy korlátozzák egyes kutyafajták 
tartását, a legtöbb esetben a pitbull terrierét. Ugyanakkor az állatorvosok és az etológusok 
túlnyomó többsége szerint a fajtaspecifikus szabályozás nem hatékony. Magyarország és 
Hollandia az a két ország, amely a korábbi fajtaspecifikus veszélyes eb szabályozását 
hatályon kívül helyezte, és új előírásokat léptetett életbe, amelyek a kutya viselkedését, 
cselekedeteit veszik figyelembe a fajta helyett. 

A legtöbb kutyaharapás, beleértve a halásos kimenetelűeket is, a háztartásokban fordul 
elő, ahol az áldozat ismerte a kutyát. Az Egyesült Királyságban a 2006 óta előfordult ebek 
okozta humán haláleseteknél – egy kivételével – a felelőtlen kutyatartás játszotta az 
elsődleges szerepet. Ezt a tényt mindenképpen figyelembe kell vennünk, amikor a 
kutyatámadások számát csökkentő stratégia megalkotásában gondolkozunk. 

A harci kutyák számának emelkedését szintén nem szabad alulértékelnünk. Ezeknek a 
kutyáknak a nem megfelelő tenyésztése, tartása és agresszivitásra nevelése a közbiztonsági 
kockázat mellett számos állatvédelmi problémát is felvet. 

A jogszabályok alkotása önmagában nem tűnik elégségesnek a veszélyes ebek 
biztonságos tartásának megoldására. A jogalkotókat ugyanis nagyban befolyásolja a 
közhangulat, ami sok esetben a kevéssé átgondolt, fajtaspecifikus szabályok gyors 
megalkotásához vezetett. Ugyanis a sajtóban megjelenő hírek sokszor túlzóak, félrevezetik a 
széles közvéleményt, bár a kutyatartók kampányai, mint pl. a Lennox és a United Airlines 
példája esetében, segíthetnek orvosolni a túlkapásokat. 

A veszélyes ebek kérdéskörének sikeres megoldása érdekében a következő 
intézkedések együttes alkalmazását tartom célravezetőnek. A fajtaspecifikus szabályozást 
minden országban hatálytalanítani kellene, és helyette olyan jogi előírásokat kellene alkotni, 
amelyek az agresszív egyedekre és nem az egész fajtára irányulnak. A kutyatartóknak és a 
társadalom egészének az ebek viselkedésével kapcsolatos ismereteinek növelése szintén 
kulcsfontosságú a siker elérésében, valamint szükségszerűnek tartom a kutyatartás 
állatvédelmi előírásainak szigorítását is. Ennek részeként mindenképpen javasolt a kutyák 
kötelező mikrochippel történő azonosítása, valamint a kutyaharapásokat rögzítő nemzeti 
nyilvántartási rendszer felállítása. 
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KÉT KÜLÖNBÖZ Ő TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍT Ő HOSSZÚ TÁVÚ 
HATÁSA GÖRÖG TEKN ŐSÖK (TESTUDO HERMANNI) 

NÖVEKEDÉSÉRE ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA 

Effects of two dietary supplements on the growth and health of Hermann’s 
tortoise (Testudo hermanni) 

Szerző: Hegedűs Petra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

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

Kereskedelmi forgalomban egyre nagyobb számban kaphatóak hüllőknek szánt 
takarmány kiegészítők, amelyek sok esetben nem felelnek meg az állatok igényeinek, így 
alkalmazásukkal nem lehet elkerülni a hiánybetegségek kialakulását. A kísérlet célja volt, 
hogy meghatározzuk két termék („A” és „B”) hosszú távú hatását görög teknősök 
növekedésére és egészségi állapotára. Az „A” termék általános hüllővitamin, míg a „B” 
terméket kifejezetten növényevő fajoknak ajánlja a gyártó. Olyan kísérleti körülményeket 
alakítottunk ki, amelyek megfelelnek az állatok igényeinek és bármely állattartó számára 
megvalósíthatóak. Mivel a két termék vitamintartalma jelentős mértékben eltért (pl.: „A”-ban 
50 000 NE/kg, “B”-ben 2000 NE/kg D3-vitamin) vizsgáltuk, hogy melyik felel meg jobban a 
teknősök igényeinek. 

Az 1 hónapos korban érkezett 12 görög teknőst (Testudo hermanni) két csoportra 
osztottuk (A és B). Az állatokat naponta ettük, takarmányuk döntően kétszíkű növényekből 
állt, amit reszelt zöldség-gyümölcs keverék egészített ki. A két kiegészítőt naponta 
biztosítottuk a gyártó által ajánlott mennyiségben. A teknősök testsúlyát és páncélméreteit 
(has- és hátpáncél hossza, magasság, szélesség) hetente mértük 12 hónapon át.  

A B jelű állatok testsúlygyarapodása nagyobb volt (p=0,0446), mint az A-csoport 
tagjaié. A két csoport növekedési görbéje szignifikáns különbséget (p=0,0258) mutatott. Az 
„A”-kiegészítővel etetett teknősök páncélja erős és egészséges volt, míg a másik kezelés 
hatására - a kialakulófélben lévő metabolikus csontbetegség első jeleként - rugalmas páncél 
alakult ki. Közülük háromnál (B/1,4,5) a hát- és haspáncél is érintett volt, a másik háromnál 
(B/2,3,6) pedig csak a haspáncél. A B-csoport állatainál jelentkező enyhe metabolikus 
csontbetegség (rugalmas, meggyengült  páncél), folyamatos javulást mutatott a kísérlet vége 
után, amikor ezen csoport teknősei is az „A”- terméket kapták.  

Egy csupán 6 hónapig tartó vizsgálat során nem észleltünk volna különbséget a két 
termék hatása között. Mindezek miatt hasonló témájú kísérleteknél hosszú távú (12-18 hónap) 
megfigyelés javasolható.  Teknőseinknél nem alakultak ki a súlyosabb fokú metabolikus 
csontbetegségnél jelentkező tünetek (pl.: étvágytalanság, inaktivitás) egyike sem, ezért a 
hiánybetegséget egy átlagos állattartó nem észlelte volna időben. A metabolikus 
csontbetegség megelőzésére olyan termék napi használata javasolt, ami 150 g/kg kalciumot és 
50.000 NE/kg D3-vitamint tartalmaz. A többi vitamin napi rendszerességgel történő, nagy 
mennyiségű alkalmazása tapasztalataink alapján hátrányos, ugyanis fokozott 
súlygyarapodáshoz, és következésképpen a tápanyagok (pl.: Ca, D3-vitamin) megnövekedett 
igényhez vezet. Összességében olyan takarmány-kiegészítőt válasszunk szárazföldi 
teknősöknek, amely összetétele megegyezik az „A”-termékkel vagy ahhoz közel áll. 



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

300

MAGYARORSZÁGI FRANCISELLA TULARENSIS SUBSP. 
HOLARCTICA TÖRZSEK ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 

VIZSGÁLATA 

Antimicrobial susceptibility of Francisella tularensis subsp. holarctica strains 
from Hungary 

Szerző: Helyes Georgina, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Kreizinger Zsuzsa, tudományos segédmunkatárs; Dr. Gyuranecz Miklós, 
tudományos munkatárs (MTA, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-
tudományi Intézet) 

A tularemia kórokozója a Francisella tularensis, mely egy zoonótikus bakteriális 
kórokozó, potenciális biológiai fegyver. Magyarországon az évente bejelentett emberi 
megbetegedések száma 20 és 148  között alakult az elmúlt évtizedben, melyek 
kórelőzményében leggyakrabban mezei nyúllal (Lepus europaeus) vagy rágcsálókkal történt 
közvetlen kontaktus, illetve kullancscsípés szerepelt. A emberi tularemia megbetegedések 
gyógykezelése antibiotikum adásával történik. 

Tanulmányunk célja az volt, hogy meghatározzuk a hazánk különböző területeiről 
gyűjtött F. tularensis subsp. holarctica törzsek in vitro érzékenységét 11 különböző 
antibiotikummal szemben. 

A diagnosztikai mintákból egéroltás közbeiktatásával módosított Francis-féle 
táptalajon (csokoládé agar 1% glükózzal és 0,1% ciszteinnel kiegészítve) izoláltuk a F. 
tularensis subsp. holarctica törzseket. A kitenyészett törzseket polimeráz láncreakcióval 
azonosítottuk. Az izolátumok antibiotikum érzékenységét kereskedelemi forgalomban 
kapható, minimális gátló koncentrációt (MIC) meghatározó tesztcsíkok segítségével 
határoztuk meg. A kapott MIC értékeket a Klinikai és Laboratóriumi Szabványok Intézetének 
(Clinical Laboratory Standard Institute, CLSI) érzékenységet jelző határértékeivel vetettük 
össze. 

Az ország különböző részeiről huszonkilenc F. tularensis subsp. holarctica törzset 
izoláltunk mezei nyulakból és egy állatkerti huszármajomból (Erythrocebus patas). Az összes 
törzs érzékenynek mutatkozott aminoglikozidokkal (MIC90 értékek: sztreptomicin: 6,0 mg/l, 
gentamicin: 0,75 mg/l), tetraciklinekkel (MIC90 értékek: tetraciklin: 0,5 mg/l, doxiciklin: 1,0 
mg/l), klóramfenikollal (MIC90: 32 mg/l) és fluorokinolonokkal  (MIC90 értékek: 
ciprofloxacin: 0,047 mg/l, levofloxacin: 0,023 mg/l), azaz az emberi tularemia esetek 
gyógykezelésében elsődlegesen használt antibiotikumokkal szemben. Szintén hatásosnak 
bizonyult a tigeciklin (MIC90: 0,19 mg/l) és a rifampicin (MIC90: 1,0 mg/l). Eritromicinre 
(MIC90: 256 mg/l<) és linezolidra (MIC90: 32 mg/l) azonban az összes törzs rezisztens volt. 

A vizsgált F. tularensis subsp. holarctica törzsek levofloxacinnal és a tigeciklinnel 
szembeni érzékenysége további vizsgálatok elvégzésére biztat, azzal a céllal, hogy ezen 
antibiotikumok esetleg a jövőben alkalmazhatóak lehetnek az emberi tularemia esetek 
gyógykezelésében. 
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AZ ÁLLAT- ÉS A HUMÁN GYÓGYÁSZATI IPARÁG 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

MARKETINGRE 

The comparative study of the veterinary and human pharmaceuticals industry, 
with special reference to the marketing 

Szerző: Jandó Tamás, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fodor Kinga PH.D., egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állat-egészségügyi igazgatástani és agrárgazdaságtani tanszék) 

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, mind állatorvosi, mind humán orvosi 
vonalon a gyógykezelések alapjait jelentik. A kutatóintézetek és egyetemek rengeteg kutatást 
végeznek a különféle hatóanyagok hatásaival és mellékhatásaival kapcsolatban, azonban 
rendkívül kevés érdeklődést mutatnak az ilyen termékekkel való kereskedés folyamatára. 
Szakdolgozatomban a két gyógyászati termékcsoport (állat és humán) összehasonlítását 
tűztem ki célul, részletesebben érintve az iparági hátteret, a jogi szabályozásokat és a piac 
felosztását, kiemelten megvizsgálva a hozzájuk kapcsolódó marketing tevékenységeket.  

Kutatásomban kérdőíves felmérésben a fogyasztók szokásait és az őket érő hatásokat 
vizsgáltam meg, különös tekintettel arra, hogy mi és milyen súllyal befolyásolja őket a 
gyógyszerválasztás során. A beérkezett 287 állat- és 213 humán gyógyászati 
gyógyszerfelhasználást vizsgáló kérdőívre adott válasz mindegyike értékelhető volt. Az első 
esetében 34, míg a másodiknál 38 volt a kitöltők átlagos életkora. Mindkét esetben a legtöbb 
kitöltő (44%, ill. 43%) egyetemet végzett, diplomás ember és a többségük nő (72%, ill. 59%). 
Az orvoshoz járás az emberek esetén havonta, félévente történik (a kitöltők 65%-a), míg az 
állatokkal csak félévente-évente mennek el rendelőkbe (65%) a tulajdonosok. Ami a 
gyógyszervásárlási szokásokat illeti, humán vonalon a legtöbben még mindig a 
gyógyszertárakat preferálják, ezzel szemben az állatorvosi készítményeknél a fogyasztók 
nyitottabbak az alternatív beszerzési lehetőségekre. Az állatgyógyszerek vásárlását elsősorban 
annak ismertsége határozza meg, humán vonalon az orvos majd a patikus ajánlása a döntő. A 
vásárlók mindkét esetben többségében tisztában vannak a termék hatóanyagtartalmával, és 
állításuk szerint, az ugyanolyan hatóanyag tartalmú gyógyszerek esetén rendszerint 
figyelembe veszik az árat. A kitöltők által a leginkább ismert humán gyógyszergyártó cégek 
között, két magyar, a Richter és az EGIS, míg állatgyógyászati vonalon két külföldi, a Bayer 
és a Pfizer végzett az élen. 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a humán gyógyszercégek továbbra is sokkal 
nagyobb szerepet kapnak a piacon, mint állatorvosi társaik, annak ellenére, hogy van már 
olyan cég, amelynél két külön divízióban mindkét termékcsalád fejlesztése, gyártása, vagy 
forgalmazása előfordul. Ezeknél a forgalom alapján összehasonlítva a két csoportot, az 
állatgyógyászati vonal megközelítőleg a humán gyógyszerforgalmazás tizedét teszi ki. 
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AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG ÉS AZ ÁLLATORVOSI MEGEL ŐZŐ 
TEVÉKENYSÉG KAPCSOLATA 

The relationship of healthy lifestyle and preventive veterinary medicine 

Szerző: Jókay Katalin Diána, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Ózsvári László, tanszékvezető, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani 
Tanszék) 

Napjainkban egyre többet hallani az egészséges életmód fontosságáról, a betegségek 
megelőzéséről. Vizsgálatom során arra voltam kíváncsi, hogy az egészségtudatosan élő és 
kevésbé egészségtudatosan élő kisállat tulajdonosok állattartási szokásai és az állatorvosi 
prevenciós szolgáltatások igénybe vétele között van-e különbség. 

A felmérés egy 61 kérdésből álló kérdőív segítségével valósult meg, amelynek egyik 
része az állattartó életmódjának felmérésére irányult, másik része állattartási szokásaira. A 
kérdőív interneten és nyomtatott formában is elérhető volt 2012. máj. 14. és 2012. okt. 03. 
között. A válaszadók 620 kérdőívet töltöttek ki, amelyből 600 volt értékelhető. A beérkezett 
kérdőívek kiértékeléséhez és ábrák készítéséhez R.2.14.2 és MS-Excel programokat 
használtam. 

A válaszadókat két csoportra osztottam: amennyiben a saját életmódjukat demonstráló 
25 kérdésből legalább 68%-ban a szakirodalmakban megfelelőnek tartott válaszokat adtak, 
akkor egészségtudatosnak tekintettem őket. Ebbe a csoportba 262 főt soroltam be, így a „nem 
egészségtudatos” kitöltők száma 338 fő volt. A két csoport jellemzői között több esetben is 
statisztikailag szignifikáns különbséget kaptam: az egészségtudatosok körében több volt a nő 
(p=0.003), a 31 év felettiek (p=0.0097) és az egyetemet végzettek aránya (p=0.009), mint a 
nem egészségtudatosoknál. 

Az állatorvosi szolgáltatások igénybevételeinél a prevenció céljából történő 
vérvizsgálatokat az egészségtudatos csoport szignifikánsan többször kérte (p=0.002). A többi 
állat-egészségügyi preventív beavatkozást az egészségtudatos csoporton belül az 
állattulajdonosok nagyobb arányban vették igénybe a másik csoporthoz képest, de a 
különbségek nem voltak szignifikánsak. Így az egészségtudatos tulajdonosok évente több 
alkalommal viszik állataikat állatorvoshoz, ill. közülük többen végeztetnek állataikon 
általános állapotfelméretést. Állataik nagyobb arányban kerülnek nem kötelező vakcinázásra 
és külső, belső parazitaellenes kezelésre is, mint a kevésbé egészségtudatos állattartókéi. 

Mindkét csoportban főként az állatorvos befolyásolja döntésüket egy-egy kezelés 
tekintetében, ám az egészségtudatosoknál magasabb arányban, és ennél a csoportnál a 
felmerülő költségek befolyásoló szerepe is kisebb. Szinte azonosak voltak a válaszok a két 
csoport részéről az egyes termékek (gyógyszer, endo- és ektoparazitikumok, állateledelek) 
közvetlenül állatorvostól történő vásárlásnak fontosságát illetően is. Mindkét csoporton belül 
az állattulajdonosok szignifikánsan többet veszik igénybe állataik vakcináztatását, mint 
sajátjukat (p=4.022e-06 és p=1.192e-13), és szignifikáns különbség mutatkozott még a nem 
egészségtudatosok saját szűrővizsgálatra járása és állataik általános állapot felméretése között 
(p=6.993e-05). 

Összességében az egészségtudatos állattulajdonosok többször veszik igénybe a 
preventív állatorvosi szolgáltatásokat a kevésbé egészségtudatos csoporthoz képest, de a 
különbség a legtöbb esetben nem szignifikáns. 
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A CSIGÁKBAN FEJL ŐDŐ HEXAMERMIS ALBICANS FONÁLFÉREG 
ELŐFORDULÁSÁNAK ELS Ő MAGYARORSZÁGI MEGÁLLAPÍTÁSA 

The first detection of Hexamermis albicans snail-dwelling nematode in Hungary 

Szerző: Juhász Alexandra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Majoros Gábor, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi 
Kar, Parazitológiai és Állattani tanszék) 

A gazdájukat elpusztító, vagyis parazitoid életmódú élősködők egyik különleges 
csoportja az ízeltlábúakban és puhatestűekben fejlődő mermithida fonalférgek, amelyeket 
Magyarországon még egyáltalán nem vizsgáltak, és gyűjteményi példányok sincsenek 
belőlük. Ezeknek a vízi és szárazföldi életmódú férgeknek kutatása rendkívül nehéz, mert az 
ivarérett példányok csak a talajban találhatók, ahová petéiket is rakják. Bogarak, hangyák, 
szöcskék, sáskák illetve más ízeltlábúak, gyűrűsférgek és különféle csigák veszik fel a 
petékből kikelő lárvákat, majd bennük növekszik az élősködő lárva a kifejlett stádium 
eléréséig. 

A fonálférgek (Nematoda) törzsén belül önálló rendet (Mermithida) képviselő 
férgekkel az állatorvosi parazitológia nem foglalkozik, de reményteli jelöltjei a 
mezőgazdasági kártevők elleni biológiai védekezés egyik formájának, és a maláriaszúnyogok 
gyérítésére kidolgozott módszereknek. Kutatásuk fontos a gazda-parazita kapcsolat minél 
alaposabb megértéséhez, mert nagyon ősi élősködési formát képviselnek. 

Magyarországon, a Gemenci erdőgazdaság területén elsőként sikerült detektálnunk a 
Hexamermis albicans fonálféreg fajt, amely a szárazföldi Succinea putris csigákban 
élősködik. A borostyánkő csigáknak is nevezett Succinea csigák a kérődző állatok 
protostrongylida tüdőférgeinek, a lándzsás mételyeknek (Dicrocoelium) és több más 
trematoda-fajnak is köztigazdái lehetnek, ezért ez a felfedezés lehetőséget teremt a parazitikus 
kompetíció vizsgálatára is. Rendkívül figyelemre méltó tulajdonsága a H. albicans-nak az, 
hogy más parazitákkal ellentétben a fejlődése során a csiga reproduktív rendszere nem 
szenved károsodást. Így az fertilis petéket tud létrehozni, annak ellenére, hogy a parazita 
benne él. Ez a jelenség a féreg számára előnyös, mivel a következő generációja számára is 
biztosított lesz a gazdafaj. 

A fertőzött csigákon külsőleg nem látszik a fertőzés, és ezért a Hexamermis 
előfordulását egészen ritkán lehet detektálni. Nyári eső után gyűjtött, alkoholban konzervált 
csigák köpenyüregéből boncolással gyűjtöttem a férgeket, és meghatároztam a prevalenciát, 
illetve az egyes csigákban tapasztalt parazita intenzitást. Az identifikációt a talált preadult 
stádiumú férgek morfológiai vizsgálatával végeztem el, kézikönyvek segítségével. A fertőzött 
csiga-populáció élőhelyén több alkalommal is gyűjteni próbáltam fertőzött egyedeket, amely 
a száraz nyár miatt csak részben volt sikeres. A gazdák testéből eltávolított parazitákból 
későbbi molekuláris vizsgálatokhoz is alkalmas tárgylemez preparátumokat készítettem. 
Megkíséreltem a H. albicans fejlődési alakjainak talajból való kimutatását, amely eddig nem 
járt eredménnyel. 

A Hexamermis albicans további vizsgálatát tervezem, mert a féreg fenntartását 
remélhetően laboratóriumban is meg lehet valósítani, ami lehetőséget teremt sokféle 
parazitológiai vizsgálat elvégzésére, például fonalféreg ellenes készítmények kipróbálására. 
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA EGY ÁLLATORVOSI PRAXIS 
MARKETINGJÉBEN 

The use of social media in the marketing of a veterinary practice 

Szerző: Kertész Attila Mihály , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Papp-Váry Árpád, intézetigazgató főiskolai docens (BKF); Dr. Ózsvári 
László, tanszékvezető egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék) 

A közösségi média egyre nagyobb teret hódít életünk minden területén. A világ 
lakosságának közel egy hatoda, a magyarok 42%-a jelen van a legtöbb felhasználóval 
rendelkező közösségi felületen, a Facebookon*. Az a vállalat, amely nem foglalkozik a 
közösségi média megjelenenítésével, az komoly hátrányba kerülhet versenytársaival szemben. 

Kommunikációs, közgazdasági és állatorvosi párhuzamos tanulmányaim során az 
érdekelt, hogy egy speciális szolgáltató kisvállalkozói szektorban, az állatorvosi rendelők 
esetében milyen módszerekkel lehet hatékonyan használni marketing, PR és kommunikációs 
célokra a közösségi médiát. 

A szakirodalom összefoglalása mellett a gyakorlatban is alkalmaztam a megszerzett 
információkat: egy budapesti állatorvosi rendelő, a Provet Állatorvosi Szakrendelő webes 
felületeit szerkesztettem egy évig. Az itt szerzett tapasztalatok alapján írtam a dolgozatot. 

A dolgozatomban először a reklámkészítésről és az üzenetek célba juttatásáról 
foglalom össze az irodalmat és a tapasztalatokat, illetve bemutatom, hogyan lehet megfelelő 
hirdetéseket készíteni a Facebook adta lehetőségekkel. A fő célom egy naprakész állatorvosi 
üzleti oldal létrehozása volt Facebookon, ennek lépéseit mutatom be. 

Egy éves munkám alatt Magyarország harmadik legtöbb lájkolóval (1130) rendelkező 
állatorvosi rendelője lett a Facebookon a Provet**. Mindvégig fontosnak tartottam, hogy az 
állatorvosi imázs legfontosabb értékeit: a hitelességet, a figyelmességet, a pontosságot és a 
személyes kapcsolat fontosságát a közösségi médiában is megjelenítsem, ugyanakkor 
elkerüljek minden romboló tevékenységet. 

Választ kerestem arra is, hogy az állatorvosi rendelő jelenlegi ügyfelei milyen 
internetezési szokásokkal rendelkeznek. Kérdőívvel kérdeztem meg őket a legfontosabbnak 
ítélt kérdésekről, amiből megtudtuk, hogy érdemes foglalkozni az online felületekkel, hiszen 
az ügyfelek fele ismeri a honlapot, ahonnan csak egy kattintás a Facebook felület. A 
közösségi médiára hasznos figyelni, hiszen ilyen (web 2.0-s) honlapokon naponta átlagosan 
fél órát töltenek a rendelő ügyfelei. 

 
 
 
*Forrás:http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary letölve 2012. október 12. 
**Forrás www.facebook.com/provetrendelo letöltve 2012. október 12. 
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MAGYARORSZÁGI ÁLLATKERTEKBEN TARTOTT 
ORRSZARVÚFAJOK (RHINOCEROTIDAE) BETEGSÉGEINEK 

RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA 

Retrospective study on diseases of rhinoceros species (Rhinocerotidae) kept in 
Hungarian zoos 

Szerző: Kiss Veronika Réka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló 

Témvazető: Dr. Molnár Viktor, tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Belgyógyászati Tanszék és Klinika, Egzotikus Állatok Osztálya) 

A természetes élőhelyek folyamatos csökkenése, a természeti katasztrófák, illetve az 
orvvadászat és polgárháborúk hatására a világon ma élő öt orrszarvúfajból – a 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) hivatalos besorolása szerint – három kritikusan 
veszélyeztetett, egy veszélyeztetett, egy pedig a kihalástól mérsékelten fenyegetett 
természetvédelmi státusz alá tartozik. Több, korábban élt faj, illetve alfaj mára kihaltnak 
tekinthető. Ezen tények tekintetében az állatkerti orrszarvútartásnak és a tenyésztői munkának 
szerepet kell vállalnia a konzervációbiológiában, a fajok fenntartásában, illetve a természetes 
élőhelyekre történő visszatelepítésben. 

Magyarországon jelenleg három állatkertben tartanak orrszarvút. A Fővárosi Állat- és 
Növénykertben három, a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban szintén 
három déli szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum simum) él, míg a Nyíregyházi 
Állatparkban a két déli szélesszájú orrszarvú mellett két indiai orrszarvút (Rhinoceros 
unicornis) is tartanak. 

Vizsgálataim során a fenti állatkertekben jelenleg tartott, illetve a korábban tartott 
orrszarvúk betegségeit gyűjtöttem össze, és az így kapott adatokat hasonlítottam össze a – 
túlnyomórészt külföldi – szakirodalommal. A fogságban tartott orrszarvúk körében a 
kültakaró betegségei, az emésztőszervrendszer betegségei és szaporodásbiológiai problémák 
fordulnak elő leggyakrabban, és a magyarországi felmérések alapján szintén e 
szervrendszerek megbetegedései okozzák a legtöbb problémát. 

A három állatkertben az elmúlt 10 évre visszamenőleg 25 esetet dolgoztam fel. Ebből 
8 eset Budapesten, 7 eset Veszprémben, 10 eset Nyíregyházán történt. Az összegyűjtött esetek 
44%-a a kültakaró, 32%-a a nemi szervek, 8%-a az emésztő szervrendszer megbetegedéseivel 
függött össze, míg a fennmaradó 16%-ot egyéb szervrendszerek problémái adták. A szerző 
ismeretei alapján a magyar szakirodalomban ilyen jellegű felmérés korábban nem történt. 
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KISMÉRET Ű AGYSZÖVET-MINTÁK MITOKONDRIÁLIS 
VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERE, ÉS ANNAK GYAKORLATI 

JELENTŐSÉGE 

Investigational method of mitochodrial metabolism in small brain tissue samples 
and its practical significance 

Szerző: Knyihár Viktória , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Kiss Dávid Sándor, tanszéki munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Élettani és Biokémiai Tanszék) 

A hipotalamusz a homeosztatikus folyamatok szabályozásáért felelős egyik 
legfontosabb agyterület, pontos élettani szerepe azonban számos aspektusból máig sem 
tisztázott. Az Élettani és Biokémiai Tanszék Neuromorfológiai-neuroendokrinológiai 
munkacsoportja a hipotalamusz által irányított reproduktív folyamatokat, valamint a 
táplálékfelvétel szabályozását vizsgálja az itt megtalálható éhség-jóllakottság központon 
keresztül. A szóban forgó hipotalamikus központok aktivitása jól nyomon követhető a 
neuronális energiafogyasztással, ez utóbbit pedig hűen reprezentálja a neuronok ATP-
termeléséhez kapcsolt mitokondriális légzése. Az egyes agyterületek működésére tehát ezen 
organellumok oxigén-felhasználásából következtetünk. 

A kutatások során a mitokondriumok légzési aktivitását, valamint a biokémiai 
vizsgálatokban közismert légzésmódosítókkal kiváltott változását Clark-típusú 
oxigénelektróddal (Hansatech, Oxyterm) követjük nyomon. Mivel kísérleti modellállatként a 
szakirodalommal való összehasonlíthatóság érdekében és a legfrissebb állatvédelmi ajánlások 
alapján a patkányt választottuk, szükségessé vált egy olyan frakcionálási módszer 
kifejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy a mérésekhez az egy állatból kiemelt 
hipotalamuszból, sőt akár azok külön magcsoportjaiból megfelelő tisztaságú, az élettanihoz 
legközelebbi kondíciójú mitokondriális mintát nyerhessünk. Az érintett agyterület kis mérete 
mellett a frakcionálással történő mintatisztításban további nehézséget jelent a vizsgált 
szürkeállományt övező idegrostok, vaszkuláris és kötőszöveti elemek, melyek élettani 
tulajdonságaik révén igen negatívan befolyásolják a mitokondriális mérést. 

Előkísérleteink során a biokémia mérésekhez hagyományosan alkalmazott 
szacharózos frakcionálással nyert ún. nyers mitokondrium frakció paraméterei élettani 
szempontból elégtelennek bizonyultak. Az elégtelen tisztításból fakadóan a mintát szennyező 
lipidtípusú összetevők jelentősen módosították a vizsgált hipotalamikus mitokondriumok 
élettani állapotát, natív légzési tevékenységét. Mintanyerési eljárásunk finomítása céljából 
különböző gradiensfrakcionálási módszerek merültek fel. Az irodalmi adatok és személyes 
közlések során megismert módszerek érzékenysége - első sorban az általunk célba vett minta 
mérete és szöveti heterogenitása miatt - azonban elmaradt a szükségestől. 

E munkánk célja, hogy bemutassuk az általunk kidolgozott Percoll (GE) alapú 
szubfrakcionálási eljárást, mely általánosan lehetővé teszi az igen kis agyterületek, akár 
magcsoportok szeparált vizsgálatát, ezek mitokondriális aktivitásának összehasonlítást, 
továbbá az így nyert mintákból származó szomális és szinaptoszomális mitokondriumfrakciók 
elválasztását. Rövid idő alatt és különleges felszerelés nélkül is kivitelezhető módszerünkkel 
mitokondriális légzésmérésre alkalmas minőségű mitokondriumfrakció nyerhető. 
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AZ IVAR HATÁSA AZ ŐZHÚS BELTARTALMI ÉS ZSÍRSAV 
ÖSSZETÉTELÉRE 

Effects of sex on chemical composition and fatty acid profile of roe deer meat 

Szerző: Kocsis Dóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Marosán Miklós, tudományos főmunkatárs; Dr. Cenkvári Éva, tudományos 
főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, 
Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Állattenyésztési és 
Genetikai Osztály) 

Az elmúlt évtizedben számos publikáció született a gazdasági állatfajok húsának 
beltartalmi értékeiről, ezzel ellentétben a vadon élő állatokéról nem sok adat áll rendelkezésre. 
Munkánk során az egyik leggyakrabban fogyasztott vad, az őz húsát vizsgáltuk. 

A vizsgálat célja, hogy az őz húsának kémiai összetételét és a húsban található zsír 
zsírsavösszetételét meghatározzuk, és ivari bontásban elemezzük, továbbá kérődző gazdasági 
fajokra vonatkozó szakirodalmi adatokkal összehasonlítsuk.  

A húsminták zsírjának zsírsavösszetételét HP Aglient Technologies 8690N típusú 
gázkromatográffal határoztuk meg. Az elválasztó oszlop típusa Supleco SpTM 2560 Fused 
Silica kapilláris oszlop (100 m x 0,25 mm x0,2 ěm). Az adatok statisztikai értékelését 
Microsoft Excel program segítségével vizsgáltuk. Az őzhús minták kémiai összetételének 
meghatározása a SZIE-ÁOTK Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi 
Intézet, Takarmánylaboratóriumában és az NYME-MÉK, Állattudományi Intézet, 
Takarmányozási Tanszék, Takarmánylaboratóriumában történt. A kémiai vizsgálatokat a 
Magyar Takarmánykódex (2004) alapján végezzük el. 

A suták mintáiban szignifikánsan (P<0,05) nagyobb volt a szárazanyag, nyersfehérje-, 
nyerszsír illetve a hamutartalom (sorrendben). A suták és a bakok mintáiban az arachidonsav 
(C20:4 n-6), a sztearinsav (C18:0), a linolsav (C18:2) a palmitinsav (C16:0), az olajsav 
(C18:1), a DPA (C22:5 n-3) és az EPA (C20:5 n-3) dominált. Az őzsuták húsa a bakokhoz 
képest szignifikánsan többet tartalmazott a következő zsírsavakból: sztearinsav, palmitinsav, 
linolsav, olajsav, EPA. Az őzbakok húsa többet tartalmazott arachidonsavból és DPA-ból. 

Az SFA- és a MUFA- a sutáknál, a PUFA-tartalom a bakoknál volt szignifikánsan 
(P<0,05) magasabb. 

Nagyon kedvezően mutatkozott az n-6/n-3 arány. Sutáknál: 1,97:1, bakoknál: 2,92:1. 
Az adatok és elemzések ismeretében kijelenthető, hogy statisztikailag alátámasztott 

eltérések vannak az őzekből nyert combizom minták beltartalmi értékei között ivari 
vonatkozásban. Számos további vizsgálat elvégzése szükséges annak értékelhetőségének 
érdekében, hogy gazdálkodási környezetben milyen kiegészítő takarmányozás javasolható a 
húsminőség javítására. 

A kutatást a Szent István Egyetem normatív kutatásfinanszírozási (NKB) pályázata 
támogatta. 
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A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA TESTARÁNYAINAK 
ALAKULÁSA IRODALMI ÁBRÁZOLÁSOK ALAPJÁN 

The body proportion of the Hungarian Grey Cattle pictures in the literature 

Szerző: Korenchy Laura Ida , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Maróti-Agóts Ákos, intézeti állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, takarmányozástani és laborállat-tudományi intézet) 

A magyar szürke szarvasmarha eredete és eredeti testarányai a fajta múltjának fontos 
kérdései. A fajta első, tudományos meghatározásának tartott Bos Taurus Podolicus leírás 
vizsgálata nem visz sokkal közelebb a testalakulás meghatározásához, „Bos major, cinereus, 
cornibus plerumque longissimis”. A leírás mellékleteként található, részletes és hű ábrázolás 
annál informatívabb. 

Célunk a magyar szürke szarvasmarha fő testarányainak megállapítása volt irodalmi 
ábrázolások alapján. 

A felhasználható német és magyar ábrázolások összegyűjtése után Wagner, 
Brockhaus, Meyers, Magyari, Monostori, Tormay, Wellmann valamint Bodó Imre öt képét 
válogattuk vizsgálatunkban, melyek lexikonokban és szakkönyvekben voltak megtalálhatóak. 
A testen felvett öt pont: mar, csípőszöglet, ülőgumó, comb (ahol a combizom achilesbe vált), 
szügy (ahol a mellkas mélység a legsekélyebb), majd ezt a torzót használtunk. 

Vizsgálatunkhoz a geometriai morfometria módszereit használtuk. 
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az eredeti leírás ábrázolásához a Bodó 

féle Báró hasonlít a legjobban, majd Monostori féle kép, melyek nem mutatnak kimagasló 
izmoltságot. Legkevésbé Tormay, Magyari, Bodó féle M vonal, melyek már sokkal 
jellemzőbben modern húsmarhára jellemző testarányokat mutatnak. 

A fajta a második világháború előtt modern húshasznú fajta jegyeit mutatta, ami 
később visszatért az eredeti, szerényebb testfelépítéshez a háború utáni génmegőrző 
tenyésztés során. 
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EURÓPAI KÉRDÖÍV AZ ÁLLATKERTI AFRIKAI (LOXODONTA 
AFRICANA) - ÉS ÁZSIAI (ELEPHAS MAXIMUS) ELEFÁNTOKBA N 
ELŐFORDULT CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ÉS CLOSTRIDIUM 

DIFFICILE ESETEKR ŐL 1990 ÉS 2012 KÖZÖTT 

European survey of Clostridium perfringens and Clostridium difficile cases in 
the captive African (Loxodonta africana) and Asian elephant (Elephas maximus) 

populations between 1990 and 2012 

Szerző: Koroknai  Viktória , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Sós Endre, állatkerti főállatorvos; Dr. Gál János, tudományos főmunkatárs 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani 
Tanszék) 

Kérdőíves kutatásunkat azokban az állatkertekben végeztük, amelyek ázsiai (E. 
maximus) - vagy/és afrikai (L. africana) elefántot tartanak; célunk az volt, hogy minél több 
információt szerezzünk a Clostridium perfringens és C. difficile esetekröl 1990 és 2012 
között.  Az elsö lépésben a kórtörténeteket, kórleírásokat, klinikai tüneteket és kórbonctani 
elváltozásokat összegeztük.   

A kérdőívben rákérdeztünk még az esetlegesen használt megelőző Clostridium 
védőoltásra, illetve a bélsár minkákkal való diagnosztikai munkára a C. difficile esetén.  
Ázsiai elefántot öszesen 70 EAZA állatkert tart, melyekből 27 állatkert válaszolt (39%); a 48 
afrikai elefánttartóból 18-an jeleztek vissza (37%). Így a kiküldött 118 kérdőívből összessen 
45 választ kaptunk, ami 38%-os aránynak felel meg.   

A válaszok között hét diagnosztizált Clostridium esetről van szó, ezek közül öt állat 
ázsiai, kettő pedig afrikai elefánt volt. A megbetegedések közül háromszor C. perfringens és 
háromszor pedig C. difficile fertőzöttség fordult elő, a fenmaradó egy esetben nem sikerült a 
Clostridium faj meghatározása. A baktériumok által okozott klinikaí és kórbonctani 
eredményeket összehasonlítva hasonló elváltozások voltak megfigyelhetőek az egyes 
esetekben (minimális különbséggel).  A gyógykezelés csak kétszer volt sikeres, a többi 
esetben az állatok elpusztultak, de az elhullások ellenére a két sikeresen gyógykezelt állat 
esete segíthet, hogy a jövőben jobb eredményeket érjünk el ezen a téren. Az azonban 
kijelenthető, hogy az alacsony kezelési sikeresség, az összetett tartástechnológiai kérdések és 
az egyéb betegségekkel való lehetséges kapcsolat miatt a hangsúlyt a megelőzésre kell 
fektetni. Eredeti célkitűzéseink között szerepelt a megelőzési protokolok elkészítése, ideértve 
a védőoltásokat is. A válaszok alapján nem ez utóbbira nem lehetett következtetéseket 
levonni.  

A Clostridium-ok okozta emésztőszervi megbetegedések és az állatkertekben tartott 
elefántok európai kérdőíve kapcsán sok újabb kérdés merült fel a munka során.   További 
kutatások szükségesek, többek között dolgoznak egy diagnosztikai teszten, és egy hatékony 
védőoltási módszer bevezetésén is. Mindezen információk nagyban elősegítenék ennek a 
súlyos betegségnek a jobb megértését és megelőzését. 
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KUTYÁK HÚGYKÖVESSÉGÉNEK RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGI KUTYAPOPULÁCIÓBAN 

Canine urolithiasis in Hungary: retrospective study of prevalence and 
epidemiology 

Szerző: Kovács Krisztina Borbála, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Németh Tibor, tanszékvezető egyetemi docens; Dr. Bende Balázs, klinikus 
állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és szemészeti tanszék 
és klinika) 

Jelen tanulmány célja, hogy az analízisre került urolithok gyakorisági megoszlásának 
fényében, felhívja a figyelmet azokra a kutyafajtákra, amelyek a különböző húgykő típusok 
kialakulása szempontjából veszélyeztetettek Magyarországon, és összehasonlítsa a kapott 
eredményeket más országban történt hasonló vizsgálatok eredményeivel. 

Felmérésünk során a húgykövek kvalitatív és szemikvantitatív vizsgálata ultramikro-
kémiai módszerrel, egyes esetekben pedig infravörös spektroszkópiás kvantitatív analízissel 
történt a Budapesti Urolith Centrumban. 

Összesen 2351 urolith vizsgálatára került sor 2000. június és 2011. december között. 
A leggyakrabban előforduló húgykövek a struvit (63,29%), a kalcium-oxalát 

(15,40%), a purin (14,08%), a cisztin (4,34%) és a kalcium-foszfát (1,57%) voltak. 
Keverék kutyákon kívül 99 féle kutyafajtából érkezett minta. 
Hím nemű kutyából 1218 esetben (51,8%), míg nőstényekből 927 esetben (39,4%) 

érkezett húgykő minta. 
A húgykövek gyakoriságának meghatározásához a hazai kutyaállományban referencia 

populációként használtuk a magyar mikrochip adatbázist, így relatív kockázatokat tudtunk 
számolni. 

Eredményeinket összehasonlítottuk más országokban történt korábbi felmérésekkel. 
Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a legtöbb tanulmány a magyarországi vizsgálatokhoz 
hasonló eredményekkel zárult, figyelembe véve természetesen a különböző területeken 
jellemző kutyafajták eltérő gyakoriságát. Felmérésünk során kapott eredmények segítséget 
nyújtanak a magyarországi húgykő típus megoszlások és a leggyakrabban érintett fajták 
meghatározásának tekintetében. 
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MOLEKULÁRIS JÁRVÁNYTANI VIZSGÁLATOK HAZAI 
SZARVASMARHÁK HAEMOPLASMOSISA ÉS ELHULLÁSSAL JÁRÓ 

ANAPLASMOSISA KAPCSÁN 

Molecular epidemiological studies of fatal bovine anaplasmosis and 
haemoplasmosis in Hungary 

Szerző: Micsutka Attila András , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Hornok Sándor, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

Haematológiai és molekuláris vizsgálatokat végeztünk szarvasmarhák hazánkban 
megállapí-tott, elhullással járó anaplasmosisa kapcsán. A heveny megbetegedés öt állatnál 
fordult elő, amelyek közül kettő elhullott. Az anaplasma-hordozó státuszt 69 tehén esetében 
állapítottuk meg, ami az állomány 92%-a. Huszonnégy vérminta további vizsgálata 
haemoplasmák jelenlétét is felfedte, így a Mycoplasma wenyonii 22, a 'Candidatus M. 
haemobos' 21 állatban fordult elő. Az utóbbi két kórokozó hazai előfordulásának ez az első 
molekuláris igazolása.  

Mivel irodalmi adatok szerint a szarvasmarha Anaplasma-fajainak a hím kullancsok a 
legfontosabb vektorai, az állatokról gyűjtött példányok közül ezen ivar képviselőit vizsgáltuk. 
A Haemaphysalis inermis és Dermacentor marginatus hímjei mind PCR negatívnak 
bizo-nyultak. Ugyanakkor a 18 Ixodes ricinus mintából egyben, és a 18 D. reticulatus 
mintából hatban sikerült kimutatni az A. marginale msp4 génjét. Érdekes módon a pozitív I. 
ricinus mintában a juh-specifikus A. ovis-t is azonosítottuk. 

Valamennyi kullancs haemoplasma-negatív volt – még akkor is, ha bacteraemiás 
állaton szívtak vért –, így a szarvasmarha haemotropicus Mycoplasma-fajai valószínűleg más 
módon, ill. más vektorok útján terjednek. Ezért megvizsgáltuk, hogy egyik vagy mindkét 
haemoplasma esetében van-e mód transplacentális és/vagy vérszívó rovarok általi terjedésre. 
Ebből a célból vért vettünk 38 anyaállatból és újszülött (napos) borjukból, továbbá 17 nem 
vemhes tehénből két alkalommal, három havi időközzel. Ezen túlmenően 311 szúnyogot és 
vérszívó legyet (Culicidae, Tabanidae, Muscidae) gyűjtöttünk a fertőzött szarvasmarhák 
közelében. Valamennyi mintából kivontuk a DNS-t, amit valós idejű PCR elemzés követett. 

A kettősen fertőzött anyatehenek újszülött borjainak 10,5%-ában sikerült kimutatni a 
M. wenyonii és/vagy a 'Candidatus M. haemobos' jelenlétét. A tehenek és borjak pozitív 
mintáiban mérhető kópiaszám azt tükrözte, hogy – a M. wenyonii-hoz képest – a 'Candidatus 
M. haemobos' bacteraemia rendszerint alacsonyabb szintű volt. A nem vemhes tehenek 
mintáiban ez utóbbi faj prevalenciája csökkenő tendenciát mutatott. Ezek a jelenségek 
állhatnak annak hátterében, hogy a M. wenyonii szignifikánsan gyakrabban fordult elő 
vérszívó legyekben, mint a 'Candidatus M. haemobos'. 

Összességében először sikerült molekuláris módszerekkel igazolni, hogy a 
szarvas-marha haemoplasmái transplacentalisan átjutnak a borjúmagzatba. Új potenciális 
vektorként azonosítottuk a bökőlegyet (Haematobia irritans), a szuronyos istállólegyet 
(Stomoxys calcitrans), a marha- és a lóböglyöt (Tabanus bovinus, T. bromius). 
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PRP TERÁPIÁS KEZELÉSEK ÍNSÉRÜLT LOVAKNÁL 

PRP therapie in equine tendon injuries 

Szerző: Nagy Árpád László, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Izing Simon, klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Üllői 
Nagyállat Klinika, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika) 

Magyarországon elsőként végeztünk a lóortopédiában egy újdonságnak számító 
terápiás beavatkozást. Kutatásunk célja egy autograft termék vizsgálata az un. thrombocyta 
dús plazma angol nevén „platelet rich plasma” (PRP) regenerációt elősegítő képessége 
ínsérülések esetén. Összesen 60 ló vett részt a vizsgálatban 2010/04-2012/08 között. 

A PRP termék a kezelésre szánt ló saját véréből származik. Ehhez a v. jugularisból 
sterilen vett vért egy kettős falú fecskendőben centrifugáljuk 4 percig, 1500/perces fordulaton, 
majd a vörösvérsejt dús üledéktől elválasztjuk a plazmát. A mintegy 3-5 ml thrombocyta dús 
plazmát a kezelési terület alapos tisztítása után a sérült ínszakasz defektjébe fecskendezzük 
ultrahang árnyékban. 

A leggyakoribb elváltozás a lovak 55%-nál megfigyelt, felületes ujjhajlító ín sérülés. 
A m. interosseus medius a lovak 28,3%-nál volt érintett, ezen belül nagyobb hányadban az ín 
eredésénél desmitis volt megfigyelhető. A mély ujjhajlító ín lig. accesoriuma 6,7%-ban sérült. 
Az ínakban a defektek kiterjedtsége 10-50% között fordult elő. 

Az általunk végzett kutatásban részt vett 60 lóból 47 (78,3%) esetében sikeres 
utánkövetést végeztünk, melyek mind sportlóként funkcionáltak. Továbbá a 47 lóból 41 
visszatért a versenysportba, 5 (10,6%) visszatért, de újrasérült fél éven belül, további 8 
(17,02%) ló visszatért, de a korábbi szinthez képest alacsonyabb versenykategóriába. 
Azonban 28 (59,6%) ló a korábbi versenyszintjére tért vissza. Mindösszesen 13 (21,7%) lóról 
nincs adatunk a kezelés sikerességére vonatkozóan. A tulajdonosokkal félévente telefonon 
egyeztettünk a kezelt lovak gyógyulási tendenciáját illetően.  

Összességében elmondható, hogy a PRP a jelenleg rendelkezésre álló terápiás 
lehetőségek közül az egyik legkedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik lovak ínsérülésének 
kezelésében, amit az általunk végzett kísérlet is igazol. 
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AZ AMILÁZ, MINT LEHETSÉGES PARAMÉTER MACSKÁK 
KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉGÉNEK KORAI 

DIAGNOSZTIZÁLÁSÁBAN 

The amylase as a possible parameter in the early diagnosis of cats' chronic 
renal failure 

Szerző: Péntek Eszter, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr.Gálné Balogh Éva, klinikai főorvos; Dr. Halmay Dóra, klinikai állatorvos 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati tanszék és klinika) 

Az amiláz macskában az egyik legkevésbé vizsgált és a laboratóriumi kérésekben is 
csak ritkán szereplő paraméter. Ennek egyik oka, hogy – bár nagyrészt a hasnyálmirigy által 
termelt enzimről van szó – ebben a fajban éppen pancreatitisben nem jellemző az emelkedése. 
Érdekesebbnek tűnik az enzim egy másik jellemzőjének kihasználása. Természetéből és 
méretéből adódóan az amiláz kb. 80 %-ban a vesén át választódik ki, a glomerulusokon 
keresztül filtrálódik, és egy kis része a tubulusokon reabszorbeálódik. A plazmában 
különböző immunglobulinokkal ás poliszacharidokkal komplexet képez, és ún. makroamiláz 
keletkezik. Ezek a komplexek fizikai tulajdonságaikat tekintve nagyon heterogén, nagyméretű 
molekulák, ezért nem tudnak a vizelettel ürülni és visszamaradva nagy enzimaktivitást 
okoznak a szérumban. A makroamilázokat különböző módszerekkel a normális amiláztól 
egyértelműen el lehet különíteni, így különbséget lehet tenni a makroamilázémia és a 
hiperamilázémia között. Tapasztalat szerint idős macskákban a hiperamilázémia legfőbb oka 
az IRC.  

Vizsgálatunk célja annak a hipotézisnek az alátámasztása volt, hogy az amiláz 
alkalmas lehet az IRC korai detektálására, akár a klinikai tünetek megjelenése előtt. Munkánk 
során különböző életkorú macskák amiláz és kreatinin értékeinek változását vizsgáltuk. A 
vizsgálat első részében 2004 és 2011 között a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Karának Kisállat Klinikáján vizsgált n=929 európai rövidszőrű macska véreredményét 
dolgoztuk fel különböző statisztikai módszerekkel. Ennek során négy korcsoportot (kölyök: 
0-2 év, felnőtt: 3-10 év, idős: 11-14 év, aggastyán: 15 év felett) hoztunk létre. A kreatinin 
értékeket az IRIS veseelégtelenség stádiumokba való besorolása alapján osztottuk fel (stage 1: 
<140 µmol/l, stage 2: 140-250 µmol/l, stage 3: 251-440 µmol/l, stage 4: >441 µmol/l). A 
kapott amiláz értékeket normál, mérsékelten emelkedett, több mint kétszeresére emelkedett 
csoportokra bontottuk. A kapott értékeket a következő szempont alapján dolgoztuk fel: 
korcsoportonkénti amiláz és kreatinin megoszlás, az egyes korcsoportokon belül a különböző 
stádiumú veseelégtelenségek szerinti amiláz érték megoszlás. 

A vizsgálatunk második felében az amiláz vesén keresztüli ürülését vizsgáltuk n=15 
egészséges (kontroll) európai rövidszőrű macska amiláz klírenszének meghatározásával. 
Ennek során szérum amilázt, vizelet amilázt és amiláz/kreatinin klírensz arányt mértünk 
módosított IFCC módszerrel. 

Összefoglalva megállapítottuk, hogy macskákban a szérum amiláz illetve az 
amiláz/kreatinin klírensz arány alternatívája lehet az IRC korai felismerésének. 
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MELANIN KONCENTRÁLÓ HORMON, EGY OREXIGÉN PEPTID A 
PATKÁNY AGY LATERALIS SEPTUMÁBAN: KOMBINÁLT 

IMMUNCYTOKÉMIAI ÉS TÁPLÁLÉKMEGVONÁSOS 
VIZSGÁLATOK 

Melanin concentrating hormone as an orexigenic peptide in the lateral septum 
of the rat brain: a combined immunohistochemical and feed deprivation study 

Szerző: Pettersson, Kim, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Halasy Katalin, egyetemi tanár; Szőke Balázs, PhD hallgató (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék) 

A melanin koncentráló hormon (MCH) 19 aminosavból álló ciklikus peptid, melyet 
először a hal hypophysisből izoláltak, ahol a kültakaró pigmentációját szabályozza. Az 
emlősökben egyebek között a táplálékfelvétel szabályozásában vesz részt. MCH-t expresszáló 
neuronokat a lateralis hypothalamusban, és a zona incertában találtak, ezek axonjai azonban 
sok más agyterületen is jelen vannak. A hypothalamikus szabályozó centrumokról ismert, 
hogy reciprok kapcsolatban állnak a lateralis septummal (LS). Előzetes tanulmányaink szerint 
az LS gazdag számos orexigén és anorexigén neuropeptidben, többek között galaninban, 
neuropeptid Y-ban, opioid peptidekben és CART peptidben. Táplálékmegvonási kísérletek 
szerint az immuncytokémiailag detektálható peptid-tartalmú axonhálózatok denzitása 
szelektíven nő, ill. csökken részleges táplálékmegvonás hatására. Mivel az MCH is egy jól 
ismert orexigén peptid, munkánk célja volt, hogy felderítsük az MCH-tartalmú idegelemek 
denzitásbeli változásait részleges táplálékmegvonásra. 

Fiatal felnőtt Wistar patkányokat alkalmaztunk kísérleteinkben. A kontroll állatok ad 
libitum hozzájuthattak közönséges patkánytáphoz és ivóvízhez, míg a kísérleti csoport tagjai 
csak a napi átlagos fogyasztás 60 %-át kapták egy héten keresztül. Ezután az állatokat 
altatásban a szíven keresztül perfúziósan fixáltuk 4 % paraformaldehydben (0.2 M 
foszfátpufferben hígítva, pH 7.4), a septalis agyrészből 70 mikron vibratom 
sorozatmetszeteket készítettünk és a free floating preembedding immuncytokémiai protokoll 
szerint processzáltuk. A primér antiszérum  nyúl anti MCH (SIGMA) 1:10 000  hígításban, a 
szekunder antiszérum biotinilált anti-nyúl IgG, majd avidin-biotin-peroxidáz komplex 
(Vector), mindkettő 1:100 hígításban, a kromogén pedig DAB volt. A fénymikroszkópos 
digitális felvételeket számítógépes denzitometriás programmal (Scion Image) értékeltük. 
Néhány metszetet tovább vittünk elektronmikroszkópos vizsgálatokra. 

MHC-immunpozitív axonok a septum minden területén jelen voltak, a legsűrűbb 
fonadékot a medialis septum és a LS dorsalis subnucleusában alkották. MCH-immunpozitív 
sejttesteket nem találtunk. Az axonok valószínűleg a már korábban a lateralis 
hypothalamusban azonosított neuronokból származtak. A varikózus axonok 
elektronmikroszkópban denz csapadéktartalmuk alapján azonosíthatók voltak. Ezek 
aszimmetrikus szinapszisokat hoztak létre posztszinaptikus célelemeikkel, leggyakrabban 
negatív dendrittüskékkel. Az immunreaktív axonok egyenletes denzitásban frodultak elő a 
septum  rostrocaudalis tengelye mentén. A táplálékmegvonás az MCH-pozitív axonok 
szignifikáns denzitás növekedését okozta. Eredményeink jó egyezésben vannak korábbi 
irodalmi adatokkal, melyek hasonló eredményeket közölnek a hypothalamikus 
táplálékfelvételi központok esetében. Adataink megerősítik azokat a korábbi megfigyeléseket, 
melyek szerint a hypothalamus mellett az LS is fontos szerepet játszik az étvágy és 
táplálékfelvétel szabályozásában. 
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MINDEN PESTIS PESTIS? 

Every plague it's a plague? 

Szerző: Piscoran Noémi Beatrix, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Tuboly Tamás,, egyetemi tanár; Dr. Szieberth István, MAVSZ elnök 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék) 

A „pestis” szó első írott feljegyzése Magyarországon, az 1557-es járvány kitöréséhez 
fűződik, azonban a legelső, nagy pusztítást okozó pestis járvány az 1347 és 1350-es évek 
közötti időszakra vezethető vissza. Honnan is ered ez az elnevezés? Mit is jelent valójában a 
pestis? A „pestis” latin erdetű szó, melynek jelentése „dögvész”, „döghalál”.  

Dolgozatom fő célja, hogy kiemeljem azon betegségek egynéhányát, amelyek 
nagyrésze „pestisként” szerepel a köztudatban. 

Az első ilyen betegség a Keleti marhavész (Cattle plague), amely egy már az ókorból 
ismert szarvasmarha és más kérődzők nagy mortalitással járó vírusos megbetegedése. A 
betegség kórokozója, egy Paramyxoviridae családba, ezenbelül a Morbillivirus genusba 
besorolt vírus. E betegség évszázadokon át súlytotta világszerte a szarvasmarha állományokat, 
tömeges veszteségeket okozva. Egy ehhez hasonló betegség a Kiskérődzők pestise (Peste des 
Petits Ruminants), melyet 1942-ben figyeltek meg Ny-Afrikában. Kórokozóját ´62-ben 
azonosították és ez szoros rokonságban áll az előző betegség vírusával. A következő, 
ugyancsak nagy mortalitást okozó fertőző betegség, a Klasszikus sertéspestis (Classical swine 
fever), amelyet a Flaviviridae család, ezen belül a Pestivirus genus vírusa okoz. A betegséget 
a XIX. sz. elején, az USA-ban írták le először. Egy ehhez hasonló, ugyancsak sertéseket 
súlytó vírusos megbetegedés az Afrikai sertéspestis (African Swine Fever), melyet 1921-ben 
fedeztek fel Kenyában. A rendkívül nagy fertőzőképességgel bíró, afrikai sertéspestis vírusa 
az Asfarviridae családhoz, mégpedig az Asfivirus genus-hoz tartozik. Egy másik vírus eredetű 
betegség, a sertésinfluenza (Swine Influenza), melyet 1918-ban fedeztek fel, az USA 
területén. A következő betegség a madárinfluenza, melyet legelőször Olaszországban írtak le, 
1878-ban, azonban kórokozóját csupán 1955-re sikerült tisztázni (Orthomyxoviridae, A típusú 
influenzavírus). Sokáig baromfipestis néven ismerték, ugyanis nagy veszteségeket okozott a 
fertőzött baromfiállományokban, mindaddig, míg 1926-ban fölfedezték a „valódi” 
baromfipestist, másnéven a Newcastle-betegséget, melynek kórokozója a Newcastle vírus 
(Paramyxoviridae víruscsalád). A következő betegség, melyet hosszú ideig a baromfipestissel 
tévesztettek össze, ugyanis azt vélték, hogy ez a kórokozó a Newcastle vírus egyik változata, 
a kacsapestis (Duck plague). Ezt 1923-ban fedezték fel, Hollandiában, kórokozója pedig az 
anatid herpesvirus-1 (duck plague virus-DPV) (magas morbiditás, azonban alacsony 
mortalitás-15-25%). A pulyka rinotracheitise (Turkey rinotracheitis) egy nagy 
fertőzőképességgel rendelkező, változó mortalitási arányt kiváltó metapneumovírus. Az 
afrikai lópestis (African Horse Sickness), egy szúnyog által terjesztett vírusos megbetegedés. 
Említésre méltó még a szopornyica (Canine distemper), melynek okozója egy morbillivírus, 
és a kutyafélék egyik legsúlyosabb fertőző betegségének tekinthető ez.  

Néhány gondolat szó esik az állategészségügyi rendeletekről is, mégpedig az ,hogy 
ezek, az 1800-as évektől napjainkig pontosan milyen változtatásokat szenvedtek, a 
járványvédelmi ügyintézkedéseket tekintve. 
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A PER OS FELVETT BUTIRÁT MÁJ CITOKRÓM P450 ENZIMEK 
AKTIVITÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

BROJLER CSIRKÉBEN 

Effects of the orally applied butyrate on the hepatic cytochrome p450 enzymes in 
broiler chicken 

Szerző: Pleva Dániel, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Mátis Gábor, PhD-hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Élettani és 
Biokémiai Tanszék) 

A takarmánykiegészítőként felvett vagy az anaerob mikrobiális fermentáció során 
keletkező butirát sokrétűen befolyásolhatja a különféle sejttípusok működését, epigenetikus 
hatásai közé tartozik a hiszton-deacetiláz (HDAC) gátlása. A HDAC aktivitás csökkentése 
révén a butirát hiszton-hiperacetilációt idézhet elő in vitro és in vivo egyaránt, amely 
közvetlenül befolyásolhatja az egyes génekről történő transzkripciót, így in vitro eredmények 
alapján a tenyésztett májsejtek mikroszomális citokróm P450 (CYP) enzimjeinek 
génexpresszióját is. E hatás révén a butirát megváltoztathatja a máj méregtelenítő kapacitását, 
illetve hatással lehet különböző xenobiotikumok biotranszformációjára. Mindezek alapján 
feltételeztük, hogy a butirát in vivo is befolyásolhatja a különböző CYP enzimek aktivitását. 

Hipotézisünk bizonyítására két kísérletet is végeztünk, mindegyiket Ross 308 törzsből 
származó napos brojlercsirkéken. Először a takarmánykiegészítőként kifejtett hatások kerültek 
megfigyelésre 21 napos etetési kísérlet során, melyben az 1,5 g/takarmány-kg nátrium-
butirátot tartalmazó tápot fogyasztó csoport adatait vetettük össze a butirátkiegészítésben nem 
részesült kontrollcsoport eredményeivel. A második kísérletben a csirkéket életük 20-24. 
napján kezeltük éjszakai koplaltatás után nyelőcsőszondán keresztül különböző nátrium-
butirát koncentrációjú bolusokkal (0; 0,25; 1,25 g/ttkg). Pozitív kontrollként mindkét 
kísérletben intracoelomalis phenobarbital kezelésben részesült (a bolusok beadásával azonos 
napokon, 80 mg/ttkg dózisban) állatok szolgáltak. 

Mindkét kísérlet esetén az állatok levágását követően fiziológiás sóoldattal 
vértelenítettük a májat, majd differenciáló centrifugálással izoláltuk a mikroszómafrakciót. A 
csirkében legjelentősebb mikroszomális CYP alcsaládok (CYP2H és CYP3A) aktivitását 
ezután specifikus enzimkinetikai tesztekkel, aminopirin-N-demetilációs, illetve anilin-
hidroxilációs próbákkal mértük, és meghatároztuk a KM, valamint a Vmax értékeket. 

Eredményeink alapján a butirát sem takarmányba keverve, sem különböző 
koncentrációjú bolusban adva nem fejtett ki hatást az általunk vizsgált CYP enzimek 
aktivitására. A phenobarbital viszont mindkét esetben szignifikánsan fokozta a máj 
mikroszomális aminopirin-N-demetilációs és anilin-hidroxilációs aktivitását. 

Következtetésként levonható tehát, hogy a per os adott butirát nem befolyásolja az 
általunk vizsgált CYP alcsaládok működését, így feltehetően nem okoz interakciót különböző 
gyógyszerekkel való együttes alkalmazása során. 
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A RENDŐRLOVAK KÓLIKÁS MEGBETEGEDÉSEI OKAINAK 
VIZSGÁLATA, AZ ID ŐJÁRÁSI TÉNYEZŐ 

ELŐTÉRBEHELYEZÉSÉVEL 

Examining the reasons for getting colic illnesses in case of police horses 
considering weather factors 

Szerző: Schiffer Éva, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló 

Témvazető: Dr. Kutasi Orsolya, egyetemi tanársegéd (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Üllői Nagyállatklinika) 

A rendőrlovak nagyarányú kólikás megbetegedéseinek okait vizsgálom 
dolgozatomban. A lovak tartás, takarmányozás és munkavégzés szempontjából egységes 
populációt alkotnak - valamennyi herélt vagy mén, és a legtöbb a somogysárdi ménesből 
származik - ezért gondoltam úgy, hogy ez a csoport alkalmas lesz arra, hogy az időjárás 
hatásait vizsgáljam a kólikás megbetegedésekre. 

Az adataim a Készenléti Rendőrség Lovas alosztályától származnak (1087 Budapest, 
Mosonyi út 5-7). A kólikás megbetegedések száma 1993.01.01. és 2011.12.31. között 345 
volt, ebből 61 alkalommal kellett kórházba szállítani a lovakat és 22-szer került sor műtétre. 
Ma 37 ló van állományban, de a vizsgált években a számuk 23-53 között változott (átlagban 
40 ló volt). A munkavégzés nehézségét is osztályoztam – ezek az adatok 1994.01.01.-
2011.12.31. állnak rendelkezésemre – és ennek hatását is megvizsgálom dolgozatomban. 
Takarmányozási- és genetikai adatokat is gyűjtöttem, melyek elemzése e dolgozat kereteibe 
nem fér bele. 

Az időjárási adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálattól valamint a 
www.omsz.hu weboldalról szereztem be. Vizsgálataim során a légnyomás-, a front-, a 
csapadék- és a hőmérséklet adatokat vettem figyelembe. Ezeket a tényezőket statisztikai 
módszerekkel (logisztikus regresszió) vizsgálva bizonyítom be, hogy van-e összefüggés az 
időjárás hatásai és a kólikás megbetegedések között. Két szempontból vizsgálom. Az egyik, 
hogy a teljes adatsorok – kólika és egyes időjárási tényezők – között van-e összefüggés, a 
másik, hogy a kólika napján és az előtte való 7 napban milyenek voltak az időjárási adatok. 

Remélem, hogy a meglévő az adatmennyiség elegendő lesz ahhoz, hogy biztos 
eredményt tudjunk közölni ebben a témában. 
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AZ OLASZPERJE (LOLIUM MULTIFLORUM) ÚJ VÁLTOZATAIBÓL  
KÉSZÜLT FŰSZILÁZSOK ENERGIA- ÉS FEHÉRJETARTALMÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

Investigation of Nutritive Value of New Varieties of Italian Ryegrass Silages 

Szerző: Schreier Anne, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Hedvig Fébel, egyetemi tanár; Dr. Hullár István, egyetemi docens (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-
tudományi intézet) 

Az olaszperje potenciális lehetőséget nyújt a szarvasmarha takarmányozásában a 
megfelelő szerkezettel bíró, ún. strukturális rost biztosítására, arra, hogy növeljük a 
tömegtakarmánnyal bevihető energia és fehérje mennyiségét, javítsuk a tehenek 
karotinellátását, valamint csökkentsük a szénakészítéskor fellépő veszteségeket és 
nehézségeket. A strukturális rost nagyon fontos szerepet játszik a lucernára és a 
silókukoricára, továbbá a 45-50%-ban abrakra alapozott takarmányadag etetésekor jelentkező 
számos anyagforgalmi probléma (pl. acidózis veszély) megelőzésében. Az olaszperjéből (édes 
füvekből) készített szilázsok etethetőségét jelenleg azonban korlátozza, hogy az emésztési 
együtthatók hiányában, nem állnak rendelkezésre pontos adatok az energiatartalomra 
vonatkozóan. Jelenleg az NEl-re vonatkozóan csak becsült értékkel (5,5 és 6,0 MJ/kg sza.) 
számolhatunk. 

Vizsgálataim fő célja az volt, hogy két olaszperje fűnek, az évelő Bahial-nak és az egy 
éves Suxyl-nak meghatározzam a takarmányozási táblázatokból még hiányzó emésztési 
együtthatóit (nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, N-mentes kivonható anyag (NMKA), 
bendőbeli lebonthatósági (dg) értékeit, és ezen értékek segítségével kiszámítsam e két silózott 
takarmánynak táplálóértékét (energia, MFE és MFN). TDK munkámban az előbbieken kívül 
meghatároztam ezen takarmányok táplálóanyag-tartalmát, valamint értékeltem a vizsgált 
fűfélék erjeszthetőségét. 

A Bahial és a Suxyl olaszperjeszilázsok táplálóanyag-tartalma a nyerszsír kivételével 
minden paraméter tekintetében kedvezőbb volt, mint a jó minőségű fűszilázs értékei, 
beleértve a hemicellulóz, cellulóz és savdetergens lignin szintet is. A Bahial 
táplálóanyagainak látszólagos emészthetősége minden esetben jobbak voltak, mint a jó 
minőségű fűszilázs hasonló értékei. Suxyl etetésekor a nyersfehérje és a NMKA látszólagos 
emészthetősége jobb, a nyersrosté hasonló, a nyerszsíré pedig egy kicsit gyengébb volt, mint a 
hagyományos fűszilázs eredményei. A Bahial olaszperje hibrid bendőbeli lebonthatósága 
megegyezik a jó minőségű fűszilázs hasonló értékével, a Suxyl olaszperje fajtáé viszont 
magasabb, ami több ammóniát biztosít a bendőbaktériumok szaporodásához. 

A Bahial és a Suxyl olaszperjeszilázsok NEl értékei magasabbak voltak, mint a jó 
minőségű fűszilázsé, 6,61; 6,16 illetve 5,51 MJ/kg sza. A metabolizálható fehérjetartalom 
mind a Bahial, mind a Suxyl esetében (MFE kivételével) nagyobb volt a jó minőségű 
fűszilázzsal összehasonlítva. 

Az emészthetőségi és lebonthatósági adatok alapján meghatároztam a fűfélék energia- 
és fehérjetartalmának (NEl, MFE, MFN) kiszámításához szükséges együtthatókat. Ezen 
értékek nagy segítséget nyújtanak az olaszperjeszilázst használó tehenészeti telepek számára, 
hogy reálisan tudják beilleszteni a takarmányadagba ezeket a kiváló táplálóanyag-tartalmú és 
táplálóértékű tömegtakarmányokat. 



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

319

TEJELŐ TEHENEK TEJTERMELÉSÉNEK ÉS A TEJ 
PARAMÉTEREINEK A VIZSGÁLATA AZ ENERGIA- ÉS 

FEHÉRJEELLÁTÁS FÜGGVÉNYÉBEN 

EXAMINATION OF THE MILK PRODUCTION AND MILK CONENTS IN 
CORRELATION TO ENERGY AND PROTEIN SUPPLY 

Szerző: Seres Laura, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Cenkvári Éva, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi intézet) 

A tejtermelés jövedelmezősége leginkább a tehenek egészségi állapotának javításával 
és a takarmányok költséghatékonyabb használatával növelhető. Fontos, hogy az állatok 
számára az optimális, a mindig változó igényeknek megfelelő takarmányt és tápanyag-ellátást 
biztosítsuk, különben a tejtermelés, a hasznos élettartam, a szaporodásbiológiai mutatók és a 
gazdaságosság is romolhat. 

Vizsgálatunk során a „Csorvási Gazdák” METÉSZ és a gerendási Holstein-farm Kft. 
tejtermelési naplóiból és az általuk etetett takarmányok tápanyag-tartalmai közötti 
összefüggésekből végeztünk mélyreható elemzést. Mindkét üzemben tisztavérű holstein-fríz 
teheneket tartanak. Egész évben komplett monodiétás takarmányozási technológiát 
alkalmaznak, és a napi takarmányadagok összetétele közel megegyező volt. 2011. december 
és 2012. május közötti időszakban havonta végzett tejminta-vételek alkalmával nyert értékek 
és a szaporodásbiológiai adatok alapján statisztikai elemzéseket végeztünk, és 
összefüggéseket állapítottunk meg a takarmányozás vonatkozásában.  

Megállapítható, hogy mindkét telepen elégtelenség (átlagosan 46,6% és 62,5%) volt a 
napi takarmányadagok tápanyagtartalmát illetően. A termelt tej ingadozó minőséget mutat, a 
szaporodásbiológiai mutatók sem megfelelőek (Csorváson a szervízidő: 456 nap, a 
termékenyítési index: 2,86; Gerendáson a szervízidő: 477 nap, a termékenyítési index: 5,57). 
Ezen problémák mellett Holstein-farmon még az elhullás is jelentős mértékű volt (12db 
tehén) az általunk vizsgált félévben. A munkánk során kiderült, hogy a tejelési napló 
adatainak elemzésével könnyedén kiválaszthatóak a hosszú idő óta nem vemhesült, 
meddőségi problémákat mutató, gyengén termelő egyedek. 

A tej beltartalmi értékeit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy mind a két telepen egyaránt, 
a tej zsír- és fehérjetartalma télen volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb értékeket késő 
tavasszal mérték. A tejtermelés csúcsa márciusban és áprilisban, a minimuma pedig a téli 
hónapokban volt. Ez egyértelműen igazolja azt a jól ismert tényt, hogy a tejtermelés növelése 
csökkenti a tej beltartalmi értékeit. A csorvási telepen a legtöbb energiahiányban szenvedő 
tehén (67 db) januárban volt, ekkor tapasztaltuk a legmagasabb tej karbamidtartalmat (21,33 
mg%) is. Ez a tendencia a gerendási telepen is megfigyelhető: márciusban 92 db tehénnél 
mutatkozott energiahiány, karbamidtartalom a maximális értéket (23,6 mg%) áprilisban érte 
el. Tehát a fehérjemérleg növekedésével a tej karbamidtartalma is emelkedik.  

Mind ez azt mutatja, hogy a tejkarbamid figyelemmel kísérése a fehérjeértékelési 
rendszerben is megállja a helyét. Ez azt jelenti, hogy a tehenészeti telep takarmány- és 
tápanyag-ellátásának ellenőrzésében hasznos segítséget nyújthat a befejési naplók rendszeres 
áttanulmányozása. 
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EGYES EGZOTIKUS MACSKAFÉLÉK ELHULLÁSI OKAINAK 
VIZSGÁLATA EGY FRANCIAORSZÁGI ÉS MAGYARORSZÁGI 

ÁLLATKERTEKBEN. 

Analysis of reasons of death of some exotic wild cats in a French and three 
Hungarian zooparks. 

Szerző: Tarnavölgyi Csilla, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Gál János, tudományos főmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék) 

A macskafélék családjába 36 vadon élő faj tartozik, melyek – Ausztrália és az 
Antarktisz kivételével – világszerte elterjedtek. A Kihalással fenyegetett fajok vörös listáján 9 
faj a sebezhető, 6 faj a veszélyeztetett és 1 faj a súlyosan veszélyeztetett kategóriába lett 
besorolva.  

Számuk további csökkenésének elkerülésében fontos szerepet játszanak a fajvédelmi 
programok és az ezekben részt vevő állatkertek, vadasparkok. A fogságban tartott állatoknak 
ma már igyekeznek minél jobb körülményeket biztosítani, ezzel is törekedvén az állatok 
átlagos élettartamának növelésére és jó közérzetük biztosítására.  

Dolgozatomban négy állatkert, a franciaországi Le Parc des Félins, illetve a Szegedi 
Vadaspark, a Nyíregyházi Állatpark és a Fővárosi Állat- és Növénykert macskaféléinek 
elhullásait vizsgáltam a 2006-2011-es intervallumban. 

Dolgozatom írásakor számos tényezőt figyelembe vettem, így az egyes állatkertek 
vakcinázási és etetési protokolljait, féregellenes kezeléseiket és az állatok kifutóinak méreteit.  

Vizsgálataimban tíz egzotikus macskaféle szerepel, a hiúz (Lynx lynx), a hópárduc 
(Uncia uncia), a jaguár (Panthera onca), a leopárd (Panthera pardus), a leopárdmacska 
(Prionailurus bengalensis), az oroszlán (Panthera leo), a puma (Puma concolor), a szervál 
(Leptailurus serval), a tigris (Panthera tigris) és a vadmacska (Felis silvestris). 

A hat év alatt a négy állatkertben összesen 122 állat hullott el, melyek kor eloszlása 
változatos volt, a legfiatalabbak újszülöttként, míg a legidősebb állat 24 éves korában hullott 
el. 

Az elhullási okok szintén vegyesek voltak, előfordultak vírusos, illetve bakteriális 
fertőzések, traumás esetek, krónikus szervi rendellenességek egyaránt. A fiatal, újszülött 
állatoknál az elhullás leggyakoribb oka a dehidráció, cachexia volt, amennyiben az anyaállat 
nem gondoskodott megfelelően a kölykökről, de előfordultak szervi rendellenességek is, 
illetve az idősebb példányok által okozott traumák miatti elhullások is. 

A vizsgált időintervallumban elhullott állatok 55%-a volt 1 hónaposnál fiatalabb, 
ugyanakkor 19%-uk 10 évesnél idősebb korában hullott el. 
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LASSÚ, PROGRAMOZOTT ÉS VITRIFIKÁCIÓS ONDÓMÉLYH ŰTÉSI 
PROTOKOLLOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GYÖNGYTYÚK FAJON 
(NUMIDA MELEAGRIS) IN VITRO ÉS IN VIVO ONDÓMIN ŐSÍTŐ 

ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL 

Comparision between slow, programmable freezing protocol and vitrification in 
pellet form of guinea fowl (Numida meleagris) spermatozoa by using in vitro 

and in vivo sperm evaluation assay 

Szerző: Thieu Ngoc Lan Phuong, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Gáspárdy, András, egyetemi docens; Éva Várady, tudományos 
segédmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, 
Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, KÁTKI, Institute for 
small animal research) 

A nagy genetikai értéket képviselő őshonos baromfifajok génmegőrzését elősegítő 
génbankok kialakítására az ondó mélyhűtéses tárolása a leggyakorlatiasabb megoldás. 
Számos tudományos közleményt találunk az egyes baromfifajok és vadmadarak 
ondómélyhűtésével kapcsolatban, melyek fagyasztási protokolljaikban különböző 
krioprotektánsokat, hűtési- és felolvasztási sebességeket, valamint tárolási módokat 
alkalmaznak. 

A gyöngytyúk ondómélyhűtésére vonatkozóan a szakirodalomban pillanatnyilag 
egyetlen (lassú programozott eljárás) adatot találhatunk. Kísérletünkben kétféle mélyhűtési 
protokollt hasonlítottunk össze: a módosított lassú programozott eljárást 10% etilén-glikolt 
használva krioprotektánsként, valamint az újonnan alkalmazott pellet-módszert 6% dimetil-
acetamid (DMA) hozzáadásával. A mélyhűtési protokollok hatékonyságát in vitro (spermium-
koncentráció, motilitás, morfológiai rendellenességek és élő-holt sejtarány meghatározása) és 
in vivo (mesterséges termékenyítés sikeressége) vizsgálatokkal is ellenőriztük. A 
termékenység meghatározásakor a lámpázás során kiesett tojásokban vizsgáltuk a korai 
embrióelhalások mértékét is. In vitro vizsgálataink azt mutatják, hogy a pellet-módszer 
esetében szignifikánsan jobb volt az élő, normális morfológiájú sejtek túlélési aránya, mint a 
lassú, programozott protokollnál (28,59% vs 23.53%, p = 0,022, Mann-Whitney U teszt). In 
vivo eredményeink szerint a mesterséges termékenyítési periódus végére a fagyasztott-
felolvasztott ondóval való termékenyítés a pellet-módszernél 50,2%-, míg a lassú 
programozott módszernél csak 25,5%-os termékenységet eredményezett (míg ez az érték a 
kontroll csoportban 84.8%, p=0.027, Kruskal-Wallis ANOVA test). In vitro vizsgálataink 
feltehetőleg nem mutatták ki, a korai embrióelhaláshoz vezető, a mélyhűtési eljárás során 
bekövetkezett sérüléseket, ennek köszönhető, hogy a lassú, programozott eljárás esetében az 
elfogadható túlélés ellenére a normális fejlődésű embriót tartalmazó tojások aránya nagyon 
alacsony maradt (5,88% és 70,46%, míg ez az érték a pellet-módszer során 28.37% volt, p = 
0,038, Kruskal-Wallis ANOVA teszt). 

Kulcsszavak: baromfi, gyöngytyúk, ondómélyhűtés, kriobank. 
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SERTÉSEKBŐL IZOLÁLT ACTINOBACILLUS 
PLEUROPNEUMONIAE TÖRZSEK SZEROTIPIZÁLÁSA ÉS 
ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉGÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Examination of serotypes and antibiotic susceptibility of actinobacillus 
pleuropneumoniae strains isolated from swine 

Szerző: Tóth Alexandra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Sárközi Rita, PhD hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani 
és Mikrobiológiai Tanszék) 

Az Actinobacillus pleuropneumoniae egy Gram-negatív, fakultatív anaerob, igényes 
baktérium, amely kizárólag a sertést betegíti meg. A baktérium világszerte, így hazánkban is 
előfordul, vérzéses-elhalásos tüdőgyulladással és fibrines mellhártyagyulladással járó 
megbetegedést okoz, elsősorban a 12-16 hetes sertésekben. Fakultatív patogén kórokozóról 
lévén szó, a hajlamosító tényezőknek nagy szerepe van a betegség kialakulásában. A 
baktérium a tonsilla kriptáiban képes túlélni, és az állat élete végéig hordozza és üríti a 
kórokozót. 

A baktérium tenyésztése során bizonyos törzsei élesztőkivonatot igényelnek, ezek az 
ún. NAD-dependens, 1-es biotípusba tartozó törzsek, míg a NAD-independens törzseket a 2-
es biotípusba sorolják. A korábbi szerotipizálási rendszereket egyesítve 15 szerotípust 
különböztetünk meg. 

A vizsgálataink célja, hogy adatokhoz jussunk az izolált törzsek szerotipizálásának és 
antibiotikum-érzékenységének vizsgálata révén az itthon előforduló törzsek szerotípusának 
gyakoriságáról, sajátságairól, és egyes, a betegség gyógykezelése szempontjából fontos 
antibakteriális szerekkel szembeni érzékenységéről, esetlegesen kialakult rezisztenciáról. 

Munkánk során húsz A. pleuropneumoniae törzset vizsgáltunk meg, amelyeket 
harminc, vágóhídról származó, kórtani elváltozásokat mutató sertéstüdőből izoláltunk 
klasszikus bakteriológiai módszerekkel. A minták tíz különböző megyéből származtak. Az 
izolált törzsek tenyésztési és biokémiai tulajdonságai alapján a törzseket a NAD-dependens, 
1-es biotípusba soroltuk. Az izolátumok szerotípusát indirekt hemagglutinációval, a felületi 
antigénjeik alapján határoztuk meg. Ennek eredményeként 12 törzs a 2-es szerotípusba, 2 
törzs a 8-as, 2 törzs a 9-es, valamint 1 törzs a 12-es szerotípusba tartozott. Három törzset nem 
sikerült egyik szerotípusba sem besorolni. 

Az izolált törzsek antibiotikum-érzékenységének vizsgálatát korongdiffúziós és 
leveshigításos módszerrel végeztük el öt olyan antibiotikummal szemben, amelyeket az 
állatorvosi gyakorlatban alkalmaznak A. pleuropneumoniae okozta tüdőgyulladás kezelésére. 
Az elvégzett antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok során a következő eredményeket kaptuk: 
a baktérium érzékeny a penicillin-G-re, ceftiofurra, enrofloxacinra és tiamulinra, viszont 
rezisztensnek bizonyult az oxitetraciklinnel szemben. 
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KULLANCSOK ÉS AZ EZEKBEN EL ŐFORDULÓ KÓROKOZÓK 
VIZSGÁLATA A NYÍREGYHÁZI SÓSTÓI-ERD ŐBEN 

Study on ticks and tick-borne pathogens in a recreational area of eastern 
Hungary 

Szerző: Tóth Dorottya Zsuzsanna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, 
szigorló 

Témvazető: Dr. Farkas Róbert, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A Nyíregyháza északi részén elterülő pihenőhelyen 2010 augusztusa és 2012 júniusa 
közötti időszakban, félévente 4-4 hónapon keresztül, havonta kétszer kullancsokat gyűjtöttünk 
ún. dragging módszerrel két, kb. 1500 m hosszúságú útvonal több szakaszán. Az egyik 
kedvelt túraútvonal, ritka aljnövényzettel, amelyen gyakran haladnak el sétáló, kerékpározó 
emberek kutyáikkal. A másik útvonal kis ösvények hálózata, ahol dús a cserje- és gyepszinti 
vegetáció, emiatt errefelé az emberek és társállataik ritkán járnak.  

A két őszi és két tavaszi időszakban összesen 769 kullancsot gyűjtöttünk. Ezek 
mindegyike a hazánkban legelterjedtebb és leggyakoribb faj, az Ixodes ricinus példánya volt. 
Többsége, 59,3%-a nympha (456), a többi hím (177) és nőstény (136) volt. Az adultok száma 
a két útvonal mentén nem tért el annyira számottevően (132, ill. 188), mint a nimfáké, melyek 
az emberek által ritkán látogatott kis ösvényeken lényegesen nagyobb számban fordultak elő 
(400), mint a túraútvonal mentén (56). Mindkét vizsgált területen szignifikánsan több 
kullancsot találtunk tavasszal (164, ill. 503), mint ősszel (24, ill. 78). 

Az egyes évszakokban a két útvonal mentén talált nőstény kullancsok közül 
véletlenszerűen kiválasztott 69 példány alkotta 23 mintából kórokozók molekuláris biológiai 
vizsgálata céljából kivontuk a DNS-t. Egy-egy mintában 1-5 kullancs volt. Babesia-fajokat 
nem találtunk, de mindkét útvonal mentén gyűjtöttekből álló 4 mintában állat- és 
közegészségügyi jelentőségű Anaplasma phagocytophilum volt kimutatható real-time PCR 
vizsgálattal.  Rickettsia- és Borrelia-fajok vizsgálatát is elvégeztük. A 23 minta közül egyben 
Borrelia, 14-ben, amelyeket mindkét út mentén az őszi és tavaszi hónapokban is gyűjtöttünk, 
Rickettsia fordult elő. Négy termék szekvenálása alapján Rickettsia helvetica és R. 
monacensis volt azonosítható, amelyek 99-100% hasonlóságot mutattak a génbankban talált 
szekvenciákhoz. 

Tudomásunk szerint ez első olyan hazai vizsgálat, amely az emberek által látogatott 
városi, város közeli pihenőhelyeken gyűjtött kullancsok és az ezekben előforduló kórokozók 
vizsgálatával arra keres választ, hogy milyen kullancsfaj(ok) milyen kórokozók átvitelével 
veszélyeztetik az ott megforduló emberek és kutyáik egészségét. 
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A TARTÁSI KÖRNYEZET BEFOLYÁSOLJA-E A KUTYÁK 
FÉREGFERTŐZÖTTSÉGÉT? 

Can housing environment affect the worm infections of dogs? 

Szerző: Vágó Eszter, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Farkas Róbert, tanszékvezető egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi 
Kar, Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A vizsgálatok célja annak nyomon követése volt, hogy vajon a kutyák férgekkel 
történő újrafertőződését az életterük befolyásolja-e.  Felnőtt állatok közül 40 olyan egyed 
került kiválasztásra, közülük 10-et csak kertben tartottak, 10 kertes házban élt, de 
rendszeresen vitték sétálni. Tízet budapesti lakásokban tartottak, de naponta többször 
sétáltattak, és 10 kutya falusi környezetben élt. A tulajdonosok hozzájárultak az állataikra 
vonatkozó kérdőív kitöltéséhez és ahhoz, hogy kb. háromhavonta egyszer bélsármintákat 
gyűjtsünk, továbbá fertőzöttség esetén elvégezzük a féregtelenítést, valamint ennek 
hatékonyságát ellenőrizhessük.  

A frissen ürített bélsármintákban férgek, féreg ízek előfordulását szabad szemmel, a 
petéket felszíndúsítási, a lárvákat Baermann-féle lárvaizolálási módszerrel vizsgáltuk. 

Az összesen négy alkalommal gyűjtött 160 minta közül 24-ben (15,0%) fordultak elő 
fonálféregfajok ivari produktumai. A kutyák többségében (20) egy, 3-ban kettő és egyben 
három faj okozta a fertőzöttséget. Legtöbb esetben a Trichuris vulpis (12) és a Toxocara canis 
(12) petéjét találtuk. Ezeken kívül 5 bélsármintában a „francia szívféreg”-ként ismert 
Angiostrongylus vasorum lárvája fordult elő. 

A vizsgálatok kezdetekor 10 kutya (25%) volt fonálférgekkel fertőzött, legtöbbet (4) a 
budapesti lakásokban, legkevesebbet (1) csak a kertekben tartottak között találtuk. A 
következő alkalommal az állatok 10.0%-a (4) volt fertőzött, amelyek közül 3-at falusi 
környezetben tartottak, s közülük kettő bélsarában a Drontal Plus-szal végzett korábbi kezelés 
ellenére T. vulpis és T. canis petéi voltak. A harmadik negyedévi, tavasszal gyűjtött minták 
közül 6 volt fertőzött, 4 falusi kutya és kettő olyan, amelyeket kertben tartottak, de 
rendszeresen sétáltattak. Ezeknél egy esetben T. vulpis, a többinél a T. canis petéi fordultak 
elő. A negyedik alkalommal, kb. 9 hónappal a vizsgálat kezdete után 4 bélsármintában 
találtunk féregpetéket, amelyek közül 3-at faluban tartottak. 

Megállapítható, hogy a sétáltatott és a falusi környezetben tartott kutyák gyakrabban 
fertőződnek fonálférgekkel. Az Angiostrongylus vasorum fonálféregfaj viszonylag gyakori 
előfordulása is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kutyák és a környezetükben élő emberek 
egészségének a védelme érdekében a bélsárvizsgálat alapján megállapított fertőzöttség 
ismertében érdemes javaslatot tenni arra, hogy évente hány alkalommal és milyen 
készítménnyel érdemes féregteleníteni a kutyákat. 
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SERTÉS CIRCOVÍRUS EPITÓPOT EXPRESSZÁLÓ REKOMBINÁNS 
UBORKAMOZAIKVÍRUS IMMUNOGENITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

SERTÉSBEN 

Evaluation of the immunogenicity of a porcine circovirus epitope expressed by 
recombinant cucumber mosaic virus 

Szerző: Zwillinger András , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Tombácz Kata, PhD hallgató; Dr. Tuboly Tamás, egyetemi tanár (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék) 

A kettes típusú sertés circovírus (porcine circovirus type 2, PCV2) világszerte, így 
Magyarországon is széles körben előforduló, súlyos gazdasági károkat előidéző kórokozó, 
ami jelen van a házi sertés és vaddisznó állományokban is. A PCV2 elleni védekezés jelenleg 
az általános járványvédelmen és vakcinázáson alapul. 

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, a Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont és a SZIE-ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék munkatársainak 
együttműködésével sikerült olyan, dohánynövényen szaporítható, rekombináns uborkamozaik 
vírust (cucumber mosaic virus, CMV) (továbbiakban RCMV) létrehozni, amely a PCV2 
egyik (224-233 aminosavak) epitópját a kapszidján hordozza. A rekombináns vírus egéroltási 
kísérletekben PCV2-specifikus immunválasz kiváltására alkalmasnak bizonyult. A RCMV 
növényekben nagy mennyiségben szaporítva olyan antigén előállítási lehetőséget kínál, mely 
egyszerű és könnyen gazdaságossá tehető, továbbá az antigén alkalmas lehet orális 
immunizálásra, így lokális immunitás kialakítására is. 

Az RCMV immunogenitásának tesztelésére irányuló sertés immunizálási kísérletek 
keretében 13 darab, két hetesen választott malacot immunizáltunk, három csoportban. Az első 
csoportban öt malacot inkomplett Freund adjuvánssal kevert rekombináns CMV-vel, izomba 
oltottunk. A második, pozitív kontroll csoport öt malacát kereskedelmi forgalomban kapható, 
inaktivált vakcinával immunizáltuk (Circovac, Merial). A harmadik csoportban három 
malacot (negatív kontroll) foszfát pufferrel oltottunk. Az oltásokat 10 nap múlva ismételtük. 
A két hónapos vizsgálat alatt hetente mértük a vérszérum PCV2-specifikus ellenanyag titerét 
indirekt immunofluoreszcens módszerrel. A vakcinázás hatékonyságát vad PCV2 vírussal 
végzett ráfertőzéses kísérlettel ellenőriztük. A vírusszaporodást az egyes csoportokban 
kvantitatív polimeráz láncreakció segítségével mértük bélsárból és exterminálást követően 
vett szervmintákból.  

Az immunofluoreszcenciás vizsgálatok eredményei igazolták, hogy a RMCV-vel 
oltott csoport vérsavójában a második immunizálás után megjelent PCV2 specifikus 
ellenanyag, míg a pozitív kontroll csoportban ez már az első oltás után is mérhető volt. A 
kísérlet alatt egyetlen állat sem mutatott a PCV2 fertőzésre utaló klinikai tünetet. A 
vírusszaporodás alacsonyabb mértékű volt a kísérleti csoportban, mint az immunizálatlan 
egyedekben. A pozitív kontroll csoportban nem detektáltunk vírus replikációt. 

Az eredmények alapján az antigén immunogenitása elégségesnek bizonyult, ám a 
megfelelő koncentráció, formula és adjuváns kiválasztása további kísérleteket igényel. 
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A LUCILLA SINLGEYANA (PILSBRY 1889) CSIGAFAJ 
ELŐFORDULÁSI VISZONYAI BÉKÉS MEGYÉBEN 

The occurence of Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) (Gastropoda: Punctidae) 
in Békés county, Hungary 

Szerző: Bene Roland, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, I. évfolyam 

Témvazető: Dr. Majoros Gábor, tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A Lucilla singleyana (Pilsbry 1889) egy széles elterjedésű, eredetileg Észak-
Amerikában felfedezett, talajlakó csigafaj. Európai őshonosságának kérdése vitatott, mert 
bizonyíthatóan vele azonos fajba tartozó példányok a jégkorszaki üledékekből nem kerültek 
elő, holott kontinensünkön is elterjedt. A munka során arra kerestük a választ, hogy a csiga 
élőhelyei megerősítik-e őshonosságát, vagy inkább arra utalnak, hogy a faj emberi 
tevékenység által hurcolódik-e szerteszét?  Predikciónk szerint a faj az ember által zavart 
területeken nagyobb abundanciával jelenik meg, ha invazív viselkedésű, és kisebb az 
abundanciája az ilyen helyeken, ha az őshonos fauna tagja. 

A vizsgálatunk során 10 különböző Dél-alföldi helyszínen, 110, standard mennyiségű 
talajmintát gyűjtöttünk és meghatároztuk a bennük lévő csigák faji összetételét és 
egyedszámát. A mintákban talált L. singleyana egyedek mennyiségét a többi, már ismert 
ökológiai igényű csigafaj egyedszámához viszonyítottuk. Az adataink kiértékeléséhez R-
statisztikai programot használtunk. 

A vizsgálatunk kimutatta, hogy az urbanizációs hatások befolyásolják a L. singleyana 
faj elterjedését, mert az olyan szárazföldi csigafajokkal mutatott együttes elterjedést, amelyek 
az urbanizációs hatásokat tűrik. A magasabb emberi zavarásnak kitett területeken a vizsgált 
faj egyedszáma is nagyobb volt, mint a kisebb zavarású területeken. Öt szárazföldi csigafaj 
esetében szignifikáns asszociálódást mutattunk ki köztük és a L. singleyana között. A vizsgált 
területeken a L. singleyana és az urbanizációs hatásokat tűrő csigák más csigafajok együttesen 
fordulnak elő, ezzel szemben a nem zavart területek eredeti csigafaunájának nem tagja a 
Lucilla. Ezért nagy valószínűséggel állítható, hogy a nagy elterjedtsége ellenére a L. 
singleyana behurcolt, invazív faj és Magyarországon nem őshonos. 
 



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

329

EGYEDI SEJTEK ELECTROPORÁCIÓS TÖLTÉSE CA2+- ÉRZÉKEN Y 
FESTÉKKEL HALLÓ EGEREK CORT-SZERVÉNEK FUNKCIONÁLIS 

IMAGING VIZSGÁLATÁHOZ 

Electroporation of single cells with Ca2+ indicators in the mature organ of 
Corti for funtional imaging studies 

Szerző: Berekméri Eszter, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Zelles Tibor, csoportvezető (MTA-KOKI Celluláris Farmakológia 
Csoport) 

A leggyakoribb emberi szenzoros deficit a hallószervet érintő károsodás. Ennek 
irreverzibilis, jelenleg gyógyszeresen nem gyógyítható formáját adják a szenzorineurális 
halláskárosodások (SNHL). Ebben az esetben a belsőfülben (a cochleában), vagy az idegi 
vezetésben, feldolgozásban következik be az elváltozás. Patofiziológiai ismereteink bővülése 
előfeltétele a hatékony terápia kifejlesztésének. Ennek érdekében foglalkoztunk egy, a Corti-
szerv sejtszintű mechanizmusainak funkcionális imaging vizsgálatát megkönnyítő, 
elekroporációs festési módszer beállításával. 

Az általunk használt hemicochlea preparátum alkalmazásával a lehetőségünk nyílik rá, 
hogy az eddigi vizsgálatokban szereplő, még nem halló egerekből nyert és ezért elsődlegesen 
fejlődésbiológiai kérdések vizsgálatára alkalmas preparátumok adta lehetőségeket 
meghaladva, már kifejlett Corti-szervvel rendelkező egerekkel dolgozzunk. A hemicochlea 
preparátumokat 15-27 napos egerek cochleájának kettévágásával készítettük. A Corti-szerv 
epifluoreszcens mikroszkópban kiválasztott és beazonosított sejtjeit mikromanipulátor 
vezette, fluoreszcens jelzőfestékkel töltött üvegpipettával megérintettük, majd a festéket 
áraminjekcióval a sejtbe lőttük. Az elektroporáció pórusokat nyit a sejtmembránon, és a sejt 
képessé válik a festék (esetünkben a Ca2+ érzékeny Oregon Green BAPTA-1 és Fura2) 
felvételére. A kísérletek során meghatároztuk az optimális fetékkoncentrációt (1mM), 
áramerősséget (10ěA), áramimpulzus szélességet (10ms), pipettaparamétereket (4-
6M&#937;). Módszerünkkel a Corti-szerv érzék- és támasztósejtjeit is tölteni tudjuk, egy 
preparátumban akár 4-6 db sejtet is. A szelektív töltésnek köszönhetően (a háttér nem 
festődik) a jel-zaj arány sokkal jobb, mint a laborunkban eddig alkalmazott töltési módszer 
esetében. Validálásaként a megtöltött sejtekben 50 - 100 ěM ATP által kiváltott Ca2+ 
tranzienseket mértünk funkcionális imaging módszerrel. A Corti-szerv sejtjei, különböző 
eloszlásban, de mind rendelkeznek purinerg receptorokkal (P2X és P2Y), amelyek második 
hírvivőként Ca2+-ot is használnak.  

Kísérleteink során előszőr alkalmaztuk elektroporációs módszert kifejlett Corti-szerv 
sejtjeinek megtöltésére, és ezen módszer alkalmazásával később lehetőségünk lesz a SNHL-
ok sejtszíntű patomechanizmusát vizsgálni vad és emberi halláskárosodás modeljeként 
szolgáló genetikailag módosított egerekben is. 
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A BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO ÖKOLÓGIAI ÉS 
JÁRVÁNYTANI VIZSGÁLATA A MARGIT-SZIGETEN 

The ecological and epidemiological study of the Borrelia burgdorferi sensu lato 
on the Margaret Island 

Szerző: Jablonszky Mónika, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Földvári Gábor, egyetemi adjunktus; Rigó Krisztina, PhD hallgató (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Parazitológiai ás Állattani Tanszék) 

A Lyme-borreliosis az északi félteke leggyakoribb kullancsok által terjesztett 
betegsége. Az ezt okozó baktériumok, a Borrelia burgdorferi sensu lato fajcsoport egyes tagjai 
sokféle gerinces gazdában fennmaradhatnak a természetben. Vizsgálatunk célja az volt, hogy 
megállapítsuk, hogy a margit-szigeti sünökben és az ezekről illetve a növényzetről gyűjtött 
különböző fajú kullancsokban is jelen van-e a fertőzés. Emellett megkíséreltük felbecsülni a 
helyi járványtani ciklus humán egészségügyi jelentőségét is.  

2009-től 2011-ig gyűjtöttünk be sünöket havonta egy alkalommal, a téli hónapok 
kivételével. Az állatokat lemértük és eltávolítottuk róluk a kullancsokat és a bolhákat, illetve 
2010-ben és 2011-ben szövetmintát is vettünk a fülükből. A növényzetről zászlózással 
gyűjtöttünk kullancsokat. A kullancsokat és a bolhákat később meghatároztuk, a 
kullancsokból alkalikus hidrolízissel, a szövetmintákból pedig DNS kivonó kittel kivontuk a 
DNS-t és polimeráz láncreakció illetve gél-elektroforézis segítségével megállapítottuk, hogy 
fertőzöttek-e Borrelia-val. A pozitív minták egy részét megszekvenáltattuk, hogy 
meghatározzuk a kimutatott baktériumok pontos faji hovatartozását.  

A három év folyamán 386 sünről 9371 kullancsot és 1380 bolhát gyűjtöttünk össze. 
5744 Ixodes ricinus-t, 144 Ixodes hexagonus-t, 480 Ixodes lárvát, egy Ixodes acuminatus-t, 
egy Hyalomma marginatum-ot és egy Haemaphysalis punctata-t gyűjtöttünk. A három évre 
viszonyítva a sünök kullancsfertőzöttségének prevalenciája 78,13%, a fertőzöttség medián 
intenzitása 19 volt. A meghatározott bolhákból 1374 az Archaeopsylla erinacei, 6 a 
Ctenocephalides canis fajba tartozott. A sünök bolhafertőzöttségének prevalenciája 53,65%, 
medián intenzitása 4 volt. A növényzetről 1467 az I. ricinus fajba tartozónak bizonyuló 
kullancsot szedtünk össze. A sünökről gyűjtött kullancsokban 10,85%-os volt a minimum 
prevalencia B. burgdorferi s. l.-ra. A területen zászlózással összegyűjtött kullancsokban a 
minimum prevalencia 12,95% volt. A növényzetről gyűjtött kullancsokban Borrelia afzelii-t, 
a szövetmintákban B. afzelii-t és B. spielmanii-t, a sünökről gyűjtött kullancsokban B. afzelii-
t és B. garinii-t is azonosítottunk. A sünök 94%-a (216/230) bizonyult Borrelia-pozitívnak, 
amely nemzetközi összehasonlításban is igen magas arány.  

A Margit-sziget kedvelt városi parkja Budapestnek, amelyet hetente több ezer magyar 
és külföldi látogat. Az itt élő sünök vizsgálataink alapján fertőzhetik a rajtuk gyakran vért 
szívó kullancslárvákat és –nimfákat, melyek vedlés után, a következő stádiumukba jutva nagy 
valószínűséggel emberre is kerülhetnek, és betegséget okozhatnak. Kérdőíves felmérésünk 
arra enged következtetni, hogy a Margit-szigeten a relatíve sok fertőzött kullancs ellenére 
Lyme-kórral fertőződők száma nem jelentős, ennek oka, hogy azok nagy része a borostyános 
területeken van, ahol az emberek nem, vagy csak ritkán tartózkodnak. 
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A KÁRPÁT-MEDENCE RÉTISAS-POPULÁCIÓJÁNAK (HALIAEETUS  
ALBICILLA) FILOGEOGRÁFIAI ÉS POPULÁCIÓ-GENETIKAI 

VIZSGÁLATA 

Phylogeography and Population Structure of the White-tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla) Population in the Carpathian Basin 

Szerző: Nemesházi Edina, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. 
évfolyam 

Témvazető: Szabó Krisztián, tudományos segédmunkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi 
Kar, Ökológia Tanszék) 

A rétisas (Haliaeetus albicilla, Linnaeus 1758) ártéri erdőkhöz kötődő, fokozottan 
védett ragadozó madár, melynek legdélebbi állományai a Kárpát medencében találhatók. Az 
európai populáció a 20. század elején mutatkozó drasztikus állománycsökkenést követően az 
1970-es évektől ismét gyarapodásnak indult. Magyarországon az 1970-es években a teljes 
költőállományt 2-12 párra becsülték, és feltehetően a Tiszántúl területén egyáltalán nem 
költött, csupán az Alsó-Duna-völgy területén fészkelt. Napjainkban a hazai állomány 
meghaladja a 220 költőpárt, és a költőterület is gyors növekedést mutat, a Tiszántúlon is nagy 
számban költenek a faj egyedei.  

A faj egész elterjedési területén végzett filogeoráfiai vizsgálat a mitokondriális 
kontroll DNS-régió alapján két nagy haplocsoportot különített el keletibb, illetve nyugatibb 
elterjedéssel. Ezen eredmények alapján a Pleisztocén utolsó nagy eljegesedését a faj két fő 
refúgiumban vészelhette át, melyek Közép- illetve Nyugat-Eurázsiára tehetők. Később a 
Kárpát-medencétől északra költő közép-európai populácókban számos új haplotípust találtak 
a két haplocsoporton belül, tovább finomítva filogeográfiai ismereteinket. Mindezidáig 
viszont a Kárpát-medencei állomány filogeográfiai és populáció-genetikai viszonyait nem 
vizsgálták. 

Kutatásunk során két fő kérdés vizsgálatát tűztük ki célul. Egyrészt feltérképeztük  a 
mitokondriális kontroll DNS-régió egy 500 bázispár hosszúságú szakaszának (a továbbiakban 
mtDNS-régió) vizsgálata révén a hazai rétisas-állomány filogeográfiai viszonyait Európa más, 
korábban vizsgált populációihoz képest. Ezt a DNS-szakaszt 16 Kárpát-medencei fiókán 
vizsgáltuk meg.  

Másik kérdésünk a tiszántúli költőállomány eredetére vonatkozott. Két fő hipotézisünk 
szerint ez az állomány származhat (1) Európa északi populációiból ide tömegesen telelni 
érkező madaraktól, melyek közül néhányan megtelepedhettek a területen, illetve (2) a 
délnyugati fészkelőterületekről származó madarak juthattak el ide a költőterület expanziója 
során. E kérdés megválaszolásához  61, a Kárpát-medence különböző területein kikelt fióka 
egyeden 9 magi mikroszatellita lókusz segítségével vizsgáltuk a délnyugati és a tiszántúli 
állomány közti génáramlást. A DNS-mintákat a faj gyűrűs jelölési programja keretében 
végzett gyűrűzéskor tépett fiókatollak szolgáltatták. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a Kárpát-medencében megtalálható mindkét nagy 
haplocsoport a vizsgált mtDNS-régióból. A délnyugati és tiszántúli állományok nem 
mutatnak genetikai strukturáltságot, így a Kárpát-medence rétisas-állománya egy összefüggő 
populációnak tekinthető. Mindezek arra utalnak, hogy a Tiszántúl költőállománya alapvetően 
a Kárpát-medence délnyugati területeiről származhat. 
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SOLID SZEKVENÁLÁSSAL KAPOTT NYÚL MIKRORNS 
SZEKVENCIÁK VALIDÁLÁSA 

Validation of rabbit microRNA sequences identified by Solid sequencing 

Szerző: Németh Kinga, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. évfolyam 

Témvazető: Dr. Gócza Elen, tudományos munkatárs (Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont) 

Az elmúlt évtizedek kutatásai során derült fény a mikroRNS-ek létezésére, és az 
általuk betöltött fontos génregulációs mechanizmusokra. Azóta számos vizsgálat irányult 
mikroRNS-ek azonosítására, és funkciójuk megállapítására. Bizonyítottan fontos szerepük 
van a sejtosztódás, sejthalál, sejt differenciálódás szabályozásában, valamint számos daganat 
esetében írtak le az adott daganatra specifikusan jellemző mikroRNS mintázatot. 

A mikroRNS-ek olyan 21-26 nukleotid hosszú, fehérjét nem kódoló, egyszálú RNS 
molekulák, amelyek alapvető szabályozó funkciók érzékeny beállításában vesznek részt. 
Szabályozó szerepüket a gének poszttranszkripcionális módosítása során fejtik ki azáltal, 
hogy az mRNS 3’ végén található nem transzlálódó régióhoz (UTR, Untranslated Region) 
kötődnek és ott a transzlációt gátolják, vagy az mRNS degradációját okozzák. A miRbase 
adatbázisban több mint 1000 humán (Homo sapiens), és több mint 800 egér (Mus musculus) 
mikroRNS szerepel. Egyelőre azonban nem közöltek nyúl (Oryctolagus cuniculus) mikroRNS 
szekvenciákat. Számos kutatás irányul egyes sejttípusokra, vagy megbetegedésekre 
specifikusan jellemző mikroRNS expressziós mintázatok meghatározására. 

Jelen dolgozatom célja annak a hipotézisnek a tesztelése volt, hogy a Solid 
szekvenálás során kapott read számok mikroRNS expresszió becslésre alkalmasak, valamint 
egy olyan módszer kidolgozása, amellyel a Solid szekvenálás során kapott adatok 
összehasonlíthatóak a real-time PCR analízis során kapott eredményekkel. Solid 
szekvenálással kapott egér és nyúl fibroblaszt, valamint 13 és fél napos nyúl embrió minták 
szekvencia adataiban kerestük már leírt, humán és egér mikroRNS-ek analógjait. A vizsgált 
77 mikroRNS közül 32 szekvenciát lehetett megtalálni minden mintában, 21-et valamelyik 
mintában, 24 pedig nem fordult elő egyik mintában sem. Ezek után egér és nyúl 
fibroblasztból, valamint 13 és fél napos nyúl embrióból izolált RNS mintákban real-time PCR 
analízissel vizsgáltuk különböző mikroRNS-ek jelenlétét és expressziós szintjét. Végül a két 
módszer adatainak összevetése következett. 

Eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy a Solid szekvenálás során kapott read 
számok egy az egyben nem hasonlíthatóak össze a real-time PCR analízis során kapott relatív 
expressziós értékekkel, pontos génexpressziós mintázat általuk nem írható le. Bár egyes 
esetekben nagyságrendi becslést végezhetünk, ezek megbízhatósága igen kicsi, pontos 
arányok meghatározására pedig egyáltalán nem alkalmas. 

Feltételezéseink szerint pontosabb összehasonlítást tenne lehetővé az RNAzol 
reagensbe felvett RNS preparátumok használata, amelynél az izolálás során külön 
választhatjuk a mikroRNS frakciót. Így, az eddigi mintáinkkal ellentétben, ahol a real-time 
PCR reakcióhoz teljes RNS-ről írt cDNS-t alkalmaztunk, ezeknek az új RNS mintáknak az 
analízise során, lehetővé válna a teljes mikroRNS koncentrációhoz viszonyítani az egyes 
gének expressziós szintjét. Ugyan ezt az összehasonlítást megtehetjük a Solid szekvencia 
adatokkal is, hiszen ott is tudjuk, hogy az összes read számból mennyi lehet a mikroRNS. Így 
talán közelebb hozhatnánk a két módszer eredményeit egymáshoz, és fel tudnánk állítani egy 
összehasonlítási skálát. 
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A TREBON 10 F NÖVÉNYVÉDŐ SZER GENERÁCIÓKON ÁTÍVEL Ő 
HATÁSAI A FOLSOMIA CANDIDA (COLLEMBOLA) FAJON 

The multigeneration effects of Trebon 10 F insecticid on Folsomia candida 
(Collembola) 

Szerző: Szabó Borbála, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, I. évfolyam 

Témvazető: Dr. Bakonyi Gábor, Tanszékvezető, egyetemi tanár (SzIE-MKK, Állattani és 
Állatökológiai Tanszék) 

Az ugróvillások fontos szerepet töltenek be a talajok anyagforgalmában, ezért az 
inszekticidek rájuk gyakorolt mellékhatásait is meg kell ismerni. Kísérleteimben a Trebon 10 
F nevű inszekticid hatásait vizsgáltam a Folsomia candida Willem (Collembola) faj 
mortalitására, reprodukciós képességeire, táplálékválasztására és növekedésére. 

A juvenilis produkció esetében szignifikáns dózis-függő hatást találtam. A mortalitás 
nem mutatott dózis függést a vizsgált koncentráció tartományban. 

A Trebon szántóföldön használt koncentrációját, annak tizedét, illetve tízszeresét 
teszteltem reprodukciós, táplálékválasztási és növekedési vizsgálatokkal. A generációkon 
átívelő hatásokat kerestem. 

A táplálékválasztási kísérletekben élesztőt és kukorica levéldarálékot kínáltam fel az 
állatoknak. Az élesztő igen jó minőségű táplálék, a kukorica kevésbé. Az élesztőt a 
legtöményebb koncentrációval kezelt csoportok, és a második generációban a kezelt 
csoportok preferálták, a nem kezelt csoportok nem válogattak. Néhány kontrollcsoport a 
kukoricát preferálta. A Trebonnal jobban terhelt állatoknak valószínűleg nagyobb szüksége 
van a jobb minőségű táplálékra. A harmadik generációban a csoportok nem válogattak. Ez 
erősíti a feltételezést, hogy a szer hatásának eltűnéséhez két generáció elég. 

A reprodukciós kísérletekben a peteszámra egyik koncentráció sem volt hatással, 
egyik generációban sem. A pete átmérő azonban a szülő generációban csökkent, az utód 
generációban viszont nőtt a koncentráció növekedésével párhuzamosan. Az átmérők arányára 
(a pete alakjára) a szülő generációban volt hatása a Trebonnak, de az utód generációban nem.  

A növekedésvizsgálat kimutatta, hogy a növekedési görbék között a nem kezelt 
utódok esetén van különbség. A testhossz esetén marginálisan szignifikánsan nő az átlag 
emelkedő koncentrációnál, a testszélesség pedig szignifikánsan jobban nő magasabb 
koncentráció esetén. A napokra levetített relatív növekedés a szülőknél marginálisan 
szignifikánsan csökken a koncentrációemelkedésre. A nem kezelt utódoknál viszont 
szignifikánsan csökkent a koncentráció növelésével. 

Az eredmények alapján felvetem azokat a hipotéziseket, hogy (1) a szülő generáció 
csökkenti a befektetését az utódokba rossz körülmények között, (2) az F. candida képes 
valamilyen módon információt szolgáltatni az utódoknak a környezetről, így az utódok 
képesek ahhoz alkalmazkodni. Felvetődik még az a hipotézis is (3), hogy a reprodukciós 
tesztben az utód generáción egy kezdeti rezisztencia jelei mutatkoznak. 

Összefoglalva, ez a vizsgálat kimutatta, hogy a Trebon hatással van a F. candida 
reprodukciójára, növekedésére és táplálékválasztására, mely több generáción is átívelő hatás. 
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GEMENCI KISEML ŐSÖK ÉS KULLANCSOK JÁRVÁNYTANI ÉS 
ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Epidemiological and ecological study of small mammals and ticks in Gemenc 

Szerző: Szekeres Sándor, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Földvári Gábor, egyetemi adjunktus; Rigó Krisztina, PhD-hallgató (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

Magyarország természetes és urbánus élőhelyein nagy számban vannak jelen a 
kisemlősök, melyek fontos gazdái a kullancsok nimfáinak és lárváinak. Emiatt központi 
szerepet játszhatnak az élőhelyek kullancs populációjának, ezáltal közvetetten a kullancsok 
által terjesztett kórokozók (pl. Babesia spp., Hepatozoon spp., Anaplasma spp., Borrelia spp.) 
fenntartásában is. 

Vizsgálatunk során Gemencen -a Duna árterében- három helyszínen, módosított 
Sherman csapdával gyűjtöttünk kisemlősöket 2009 és 2012 között. A kb. 2200 csapdaéjszaka 
során 7 faj, a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), pirók erdeiegér (A. agrarius), 
vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus), mezei pocok (Microtus agrestis), házi egér (Mus 
musculus), törpeegér (Micromys minutus) és erdei cickány (Sorex araneus) egyedeit 
csapdáztuk. A nem védett fajok túlaltatását követően eltávolítottuk róluk a külső parazitákat 
és szövetmintákat vettünk belőlük. Az ektoparazitákat és a kisemlősöket alkoholban, a 
szövetmintákat fagyasztva (-20 0C-on) tároltuk. A szövetmintákat molekuláris módszerekkel 
vizsgáltuk, felszaporítva bennük az esetleges kórokozók DNS-ét.  

A vizsgálat részeként 2012 májusában növényzetről is megkezdtük a kullancsok 
gyűjtését. A következő négy faj egyedeit találtuk meg: 18 Dermacentor reticulatus hím, 31 D. 
reticulatus nőstény, 2 Dermacentor marginatus nőstény, 4 Ixodes ricinus hím, 20 I. ricinus 
nimfa, 8 Haemaphysalis concinna hím, 11 H. concinna nőstény, 10 H. concinna nimfa, 30 H. 
concinna lárva. A kisemlősökön összesen 206 kullancsegyedet találtunk: D. marginatus 
lárvákat és nimfákat, az I. acuminatus mindhárom fejlődési stádiumát, H. concinna lárvákat és 
nimfákat, I. ricinus lárvákat, nimfákat és egy hímet. 

Nyolc vöröshátú erdeipocok festett léplenyomatában Hepatozoon parazitákat lehetett 
megfigyelni.  Ennek a protozoon fajnak az azonosításához, izoláltuk a DNS-t a fertőzött 
egyedek lépmintáiból, és felszaporítottuk az egész 18S rDNS szakaszt, majd szekvenálással 
egy, még el nem nevezett fajhoz találtuk leghasonlóbbnak. Előzetes kísérletünk során 3 
rágcsáló fajról (M. glareolus, M. arvalis és A. agrarius) bebizonyosodott, hogy 
megfigyelhetően kullancsot fogyasztott.  Ennek a kórokozó terjedésében szerepe lehet. 

A bőrmintákból mikrogyöngyös módszert alkalmazva DNS-t vontunk ki. A minták 
esetleges Borrelia-fertőzöttségét a Borrelia burgdorferi sensu lato baktériumokra specifikus 
polimeráz láncreakció segítségével mutatjuk ki. A minták feldolgozása és az eredmények 
kiértékelése folyamatban van. 
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KANNABINOIDOK HATÁSA A MAGATARTÁSI STRESSZ-
VÁLASZRA 

The effects of cannabinoids on behavioural stress response 

Szerző: Varga Zoltán Kristóf , Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Haller József, tudományos tanácsadó (MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézet, Magatartásélettan és Stressz Kutatócsoport) 

Korábbi eredmények igazolták, hogy a hipotalamusz–hipofízis–mellékvesekéreg 
tengely (HPA-tengely) működése nagymértékben az endokannabinoid rendszer befolyása 
alatt áll. Az anandamid nevű endokannabinoid metabolizmusának gátlása megnövelte a 
bazális kortikoszteron koncentrációt, míg a stressz-indukált kortikoszteron szintet 
csökkentette. Munkánk során az eddig kevéssé kutatott másik fő endokannabinoid, a 2-
arachidonoilglicerolt (2-AG) elbontó monoacilglicerol lipáz (MAGL) JZL184-indukált 
specifikus gátlának hatásait vizsgáltuk a bazális és a stressz-indukált kortikoszteron szintekre 
hím CD1 egerekben. Eredményeink szerint a MAGL gátlás drasztikusan növelte a bazális 
koncentrációt, a stressz-indukált szintet pedig változatlanul hagyta. Mivel a kortikoszteron 
koncentráció akut változásai befolyással lehetnek a magatartásra, JZL184 és a kortikoszteron 
szintézisét blokkoló metyrapon kezelések kombinált alkalmazásával kívántuk feltárni a 
MAGL gátlás magatartási hatásainak kortikoszteron függését a nyílt-tér és a megemelt 
keresztpalló tesztekben. Eredményeink alapján a kortikoszteron szintézis-gátlás kivédte a 
MAGL gátlás szorongásoldó hatásainak egy részét, míg annak lokomotoros aktivitást fokozó 
hatásait nem befolyásolta. Összefoglalva tehát a MAGL specifikus gátlása drasztikusan 
emelte a bazális kortikoszteron koncentrációt, a stressz-indukált szintet érintetlenül hagyva, 
emellett kortikoszteron független módon emelte a lokomotoros aktivitást, valamit részben 
kortikoszteron-függő, részben független módon csökkentette a szorongást. 
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SZINTETIKUS CATHINONOK  ("DESIGNER DROGOK") HATÁSA A 
TANULÁSRA ÉS A KORAI NEUROGENEZISRE 

Embryonic and post-embryonic effects of synthetic cathinones as 'designer 
drugs' on early neurogenesis and learning 

Szerző: Zsedényi Csilla Karina, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Ádám Ágota, Tudományos munkatárs (Semmelweis Egyetem, Anatómiai, 
Szövet-és Fejlődéstani Intézet) 

A szintetikus pszichoaktív szereknek egy olyan csoportját, amelyek farmakológiailag 
és szerkezetileg is nagyon hasonlóak egy kábítószerként nyilvántartott vegyülethez „designer-
drogként” vagy a köznyelvben „party-drogként” ismernek. Ezek a szerek könnyen 
beszerezhetőek az Internet adta lehetőségek által, így rohamosan terjednek, hatásukról 
azonban ez idáig csak nagyon kevés állatkísérletes eredmény, ill. humán vizsgálati adat áll 
rendelkezésre. Jelen kutatásban a szintetikus cathinonok csoportjába tartozó mefedron és 
butylon (MBDB, N-Metil-1-(3,4-metiléndioxi-fenil)-2-butánamin-hidroklorid) nevű szerek 
neurotoxikus és az agyfejlődésre, különös tekintettel a neurogenezisre gyakorolt hatását 
vizsgáltuk.  

Kísérleteinkben madár modellrendszer segítségével az alábbi kérdésekre kerestük a 
választ: 1. Milyen hatásuk van ezeknek a drogoknak a fejlődő embrióra, különös tekintettel a 
neurogenezisre? 2. Milyen viselkedési hatásokat fejtenek ki a cathinonok családjába tartozó 
designer drogok? 3. Hogyan befolyásolják ezek az ágensek a striatummal kapcsolatos tanulási 
képességet?  

A mefedron neurogenezisre gyakorolt hatásának vizsgálatához termékenyített 
tyúktojásokat kezeltünk mefedronnal (2 mg/tojás kg, in ovo) a 6. ill. a 10. embrionális 
napokon. A posztembrionálisan proliferáló neuronokat a striatum szubvetrikuláris zónájában  
kvantitatívan elemeztük jelzett nukleozid, bromo-deoxi-uridin (BrdU) beépülése alapján, 
amelyet immunhisztokémiai módszerekkel láthatóvá tettünk. A 10. embrionális napon kezelt 
állatok esetében szignifikáns csökkenést tapasztaltunk a keletkező idegelemek számában.  

A 10mg/ttkg i.p. butylonnal kezelt csirkéken a kezelést követően koordinációs 
zavarokat figyeltünk meg, amely a poszturális kontroll elvesztésével, valamint erős 
hiperventillációval járt együtt. Ugyanilyen dózisban adott mefedronnál ezek a hatások nem 
voltak megfigyelhetőek.  

A szociális izoláció által kiváltott stresszre adott választ  (ún. „distress call” mérése) a 
mefedron befolyásolta, ti. a mefedronnal (10mg/ttkg i.p.) kezelt állatok a vizsgálat első 5 
percében szignifikánsan több vészhívást hallattak, mint a kontroll csoport egyedei. A butylon 
(10mg/ttkg i.p.) esetében szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk,  de a kezelt állatok általános 
fizikai állapota nem tette lehetővé az izolációs teszt zavartalan lebonyolítását.  

A striatummal kapcsolatos tanulási képességek vizsgálatához passzív elhárító tesztet 
alkalmaztunk, amelynek során a naposcsibéket 30 perccel a tanítás előtt mefedronnal 
(10mg/ttkg ip) kezeltük.  Megállapítottuk, hogy a mefedronnak nem volt hatása a tanulásra, 
ha a tanítás előtt volt a kezelés, de a kezelt állatok 6 órával később a memória előhívás idején 
izolációs stressz nélküli hiperaktivitást mutattak. 
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A TÁRSADALMI FELEL ŐSSÉGVÁLLALÁS JELENE ÉS JÖVŐJE  
HAZAI CÉGEK CSR TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE  

 
Corporate social responsibility now and in the future – analysis on the activity 

of the CSR of native firms 
 
Szerző: Bobály György, SZIE-GAEK, Gazdálkodási és menedzsment,  

III. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE-GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 
 

A társadalmi felelősségvállalás (angolul Corporate social responsibility, röviden CSR) 
egy üzleti fogalom, ami szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, 
mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, 
alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanígy a környezetre kifejtett hatására is. Ez a 
cselekvés a törvényes kötelezettségen is túlmutat úgy, hogy az üzleti szereplők önkéntesen 
tesznek lépéseket az őket körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából.  

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Előbbi egyfajta elméleti áttekintés, 
amiben a szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a társadalmi felelősségvállalás múltját 
és jelenét, valamint szólok a CSR témakörében érvényesülő változatosságról az elmélet, a 
gyakorlat, az indokok, de még a kritika terén is. Munkám második részében bemutatok 
néhány magyarországi, majd Békés megyei példát, ahol az adott vállalat tevékenységében 
jelentős szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás. Célom annak bemutatása és 
deklarálása, hogy nincs egyetlen járható út vagy üdvözítő megoldás, hanem egy vállalat CSR 
tevékenysége sokféle módon érvényesülhet. Munkám során az okokra csak általánosságban 
próbálok rávilágítani, 1-1 cég esetében viszont a téves feltevések elkerülése érdekében ettől 
eltekintek. 
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AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK KÉRDÉSE MAGYARORSZÁGON 

 
The question of introducing euro in Hungary 

Szerző: Bognár Dávid, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű  
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, 13/F 

 
Témavezető:  Bácskai Veronika, szaktanár, Széchenyi István  

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 

 

 

Munkám három nagy szerkezeti egységre bontható. Az első rész ismerteti többek 
között az egységes európai fizetőeszköz kialakulását, valamint intézményi hátterét. Továbbá 
vizsgálom az euro bevezetésének követelményrendszerét az erre vonatkozó nemzetközi 
szerződések alapján. A második részben részletes leírást adok Magyarország gazdasági 
változásairól visszamenőleg 2004. május 1-ig, az uniós csatlakozásunkig. Ennek során 
statisztikai adatokkal alátámasztva kifejtem, hogy Magyarország gazdasága megfelel-e a 
konvergencia kritériumoknak. A harmadik részben prezentálom a jelenlegi gazdasági 
világválság hatásait az egyes tagországok gazdasági mutatószámainak alapján. Másfelől az 
euro stabilitását igyekszem jellemezni a krízis során. Célom a fent említett kérdés 
megválaszolása, a lehetséges alternatívák jövőbeli következményeinek megrajzolásával. 
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A HÁZTARTÁSOK DEVIZAALAPÚ, INGATLANFEDEZET Ű 
HITELEKBEN TÖRTÉN Ő TÚLZOTT ELADÓSODÁSÁNAK 

FOLYAMATAIRÓL ÉS OKAIRÓL 

 

About the causes and involvement processes of overindebtedness of households 
due to foreign currency loans and mortgages  

 
Szerző: Budai Judit, SZIE GAEK, Pénzügy és számvitel, IV. évfolyam 

Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam  
 
Témavezető: Nyári Csaba, adjunktus, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 
 

Dolgozatom a bankszférában bekövetkezett változásokról és a 2008-ban kezdődő 
gazdasági válság devizaalapú hitelezésre gyakorolt hatásairól szól. Kutatásom során 
részletesen foglalkozok a gazdasági világválság sajátosságaival, nagyfokú célom, hogy a már 
létező szakirodalomban megismert gondolatokon túl, egy drámaian aktuális szemszögből is 
megközelítsem a témakört, saját kérdőíves kutatásommal egészítsem ki azt.  

A szakirodalom megismerése után, egyik ismerősöm hitelén keresztül fogom 
szemléltetni, hogy számára milyen lehetőségek kínálkoznak a hitel visszafizetését illetően. 
Vajon az ő számára segítséget jelentene-e a 2011. évi LXXV. törvényben megfogalmazott 
Otthonvédelmi Program? Kedvezőbb lett volna ismerősöm számára, ha 2006-ban forintalapú 
hitelt választ a devizaalapú helyett? 
Milyen nehéz lett volna megjósolni 2008 előtt a napjainkban tapasztalható drasztikus mértékű 
árfolyam emelkedést? 
Ténylegesen jobb helyzetben vannak azok, akik a válságot megelőző néhány évben 
forintalapú hitelt választottak a devizaalapú hitel helyett? 
Kutatásom során többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Dolgozatom célja, hogy megértsük a válság kialakulásának okait, folyamatát, 
kezelését. Ezen folyamatok megértése, a kölcsönhatások átlátása segíthet abban, hogy 
felkészültebbek legyünk egy hasonlóan nehéz gazdasági válságban. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA 
HAZÁNKBAN, BÉKÉS MEGYE ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EGYÉB 

MEGYARORSZÁGI MEGYÉKKEL 

 

The use of the European Union Funds in Hungary, the comparison of Bekes 
county with the other Hungarian counties 

 
Szerző: Dobóvári Erik , SZIE GAEK, Pénzügy Számvitel, II. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Imre, főiskolai docens, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet 
 
 

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Előbbi egyfajta elméleti áttekintés, 
amiben a szakirodalomra támaszkodva bemutatom az Európai Unió kohéziós politikáját, 
annak felépítését és működését. Míg a második részében a Magyarország számára juttatott 
kohéziós alapokról írok, kiélezve Békés megyére. Ennek során bemutatom, a Magyarország 
számára juttatott kohéziós alapok felhasználását, továbbá összehasonlítom ebben a témában 
Békés megyét a többi magyarországi megyével. Célom, hogy bemutassam a Magyarország 
számára juttatott támogatások megvalósulását és a megyék közötti különbségeket. 
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LOVAS TURIZMUS 
- FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEK ÉS STRATÉGIÁK 

MAGYARORSZÁGON 

 

Equestrian 
Development opportunities and Strategies in Hungary 

 
Szerző:  Juhász Réka, SZIE GAEK, Egészségturizmus szervezés, III. évfolyam 
 
Témavezető:  Árpási Zoltán, adjunktus, SZIE GAEK  

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet 
 
 
A dolgozat témáját illetően a lovas turizmus sajátosságaira és környezeti jellemzőire 

helyezi a hangsúlyt. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégián keresztül és azon belül a Lovas 
Turizmus Termékfejlesztés Stratégia (2007-2013) vizsgálatára tervezek összpontosítani, 
mivel úgy vélem, hogy a turizmus különböző ágazatait, területeit figyelve ezen a részen még 
van mit fejleszteni. Az említett stratégia öt éves időszakra szólt és ezen kutatás keretein belül 
szeretném megvizsgálni, hogy a tervezési időszak végéhez közeledve milyen változások 
tapasztalhatók. Érdekes lehet látni, hogy a belföldi és külföldi marketing stratégiából eddig 
mennyit valósítottak meg és az milyen eredményeket hozott.  Vizsgálat tárgyát képezheti 
továbbá a lehetséges fejlődési, fejlesztési irányoknak az ismertetése. Fontos lehet – és erre a 
dolgozatban ki is térek – a versenyképesség szempontjainak ismertetése, a célközönségnek 
tekinthető személyek, fogyasztói csoportok feltérképezése és a turisztikai szolgáltatások, 
szolgáltatók minősítési szempontrendszerének az ismertetése. 

Úgy vélem, hogy ezen a területen már szép eredményeket sikerült elérni, de még 
bőven van tartalék, lehetőség arra, hogy az ország gazdasági, társadalmi és főként történelmi 
hagyományaira alapozva egy komplex turisztikai vonzerő formálódhasson a lovakból és a 
lovaglásból. 
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HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ARAD ÉS BÉKÉS MEGYÉBEN 

 

Local economic development is Arad and Békés county 
 
Szerző: Majoros László, SZIE-GAEK, Gazdálkodási és menedzsment,  

IV. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE-GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 
 

A helyi gazdaságfejlesztésért különféle területfejlesztési beavatkozásokat lehet 
véghezvinni a fenntartható fejlődés érdekében. Ezt a beavatkozást két oldalról lehet 
megközelíteni, ezen belül elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Az egyik oldalról meg lehet 
közelíteni úgy is, hogy a hiányzó erőforrásokat pótolni kell, a másik, hogy fel kell fedezni a 
térség saját adottságait. 

Munkámban az Európai Unió helyi gazdaságfejlesztésre irányuló programjainak egy 
szegmensét és annak hatását kívánom bemutatni a magyar és román gazdasági szereplőkre. A 
témát a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretein belül vizsgálom. 
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A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZEREPE A BÉKÉS MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN  

 

Role of international relations in regional development of Békés county’s self-
government 

 
Szerző: Molnár György , SZIE GAEK, Pénzügy Számvitel, III. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Imre, főiskolai docens, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet 
 
 

A megye földrajzi helyzetéből adódik, hogy fokozott mértékben ráutalt a közvetlen 
szomszédjaival való együttműködésre, ezért a szomszédos határon túli megyékkel való 
kapcsolatok kiemelten fontosak a jövő vonatkozásában. Az a körülmény, hogy Békés megye 
határ menti terület, és a szomszédos romániai megyékkel együtt tud működni, a lehetőségeket 
tovább bővíti. Források nélkül a kapcsolatépítés nehézkes, ezért a projektalapú 
együttműködések terén a határ menti és transznacionális programok megvalósításában a 
pénzügyi források biztosítása ma is meghatározó kérdés.  

Dolgozatom fő célkitűzése az, hogy részletesebben megismerjem a megye nemzetközi 
kapcsolatait, uniós projektjeit, valamint az, hogy bemutassam ezek gazdaságélénkítő hatását. 
Szeretném egy jelenleg folyamatban lévő uniós projekt példáján keresztül is szemléltetni ezt. 
Dolgozatom megírásának segítségével szeretném jobban megismerni Békés megye helyzetét, 
fejlesztési lehetőségeit, jelenlegi programjait. 
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BUDAPEST ÉS PÓLUSTELEPÜLÉSEI 

 

Budapest and its pole cities 
 
Szerző: Murvai Dávid , SZIE-GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Imre, főiskolai docens, SZIE-GAEK Gazdaságtudományi Intézet 
 
 

Dolgozatom célja hogy bemutassam a magyar településhálózatot, a jelenlegi helyzet 
kialakulását befolyásoló tényezőket, továbbá az eddig kialakult súlypontokat és a köréjük 
épített támogatási programokat, melyekkel lehetőséget kíván teremteni a kormány a 
különbségek csökkentésére a főváros, a pólus városok és a régiók többi települése között.  

Ezek a programok lehetőséget biztosítanak az embereknek a jobb életkörülmények 
eléréséhez, a vállalkozásoknak a könnyebb megtelepedéshez vagy esetleg tevékenységük 
nyereségessé tételéhez, így hozzájárul munkahelyek teremtéséhez, ez által növelve az 
emberekben az elégedettség érzetét. 
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BÉKÉS MEGYE KISTÉRSÉGEINEK FEJLETTSÉGE A TURIZMUS 
ASPEKTUSÁBAN 

 

State of development of Békés county’s micro regions in the light of turism 
 
Szerző: Pikó Csaba, SZIE-GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE-GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 
 

A Turizmusfejlesztési stratégia (2011) jövőképe szerint 2020-ban Magyarország Európa 
legnépszerűbb egészségturisztikai desztinációja lesz. A Gyógyító Magyarország program 
eredményeként az ország területén több magas színvonalú, egymástól jól megkülönböztethető 
szakmai profilú kínálattal rendelkező gyógyhely várja a vendégeket. Az egészségturizmus 
döntően termálvíz kincsre épülő ága mellett hasonló ismertségnek és népszerűségnek örvend 
az orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségügyi turizmus. 

Szakdolgozatomban Békés megye turizmusát vizsgálom meg környezeti adottságainak, 
meglévő szolgáltatásaival a továbbfejlesztések esetleges feltérképezésével. Munkám célja, 
annak vizsgálata, hogy a megyei fiatal felnőtt lakosságának véleménye alapján milyen 
igények és elvárások fogalmazhatók meg a Békés megyei turizmussal szemben. E felmérés 
eredményei a jövőben esetlegesen szolgálhatják a helyi területfejlesztési koncepciókat és 
politikákat is. 
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A GAZDASÁGI VÁLSÁG EL ŐZMÉNYEI ÉS OKAI AZ EURÓPAI 
UNIÓBAN, VALAMINT A KIALAKULT HELYZET ELEMZÉSE 

 

Antecedents and reasons of economic crisis in the European Union and a 
comprehensive analysis 

  
Szerző: Rakita Csaba Milán, SZIE GAEK Nemzetközi szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző I. évfolyam 
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SzIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet 
 

 
A választott témám az Európai Unió gazdasági illetve pénzügyi válságának 

kialakulása. A munkámban elsősorban a kialakult helyzet okaira keresem a választ. 
Dolgozatom struktúrája két nagy egységre osztható. Az első részben a szakirodalomra és más 
forrásokra támaszkodva próbálom bemutatni azokat a múltban elkövetett hibákat és 
mulasztásokat melyek hatással voltak az Európai Unióra és végső soron közvetett és 
közvetlen okozói a kialakult helyzetnek. A dolgozatom második részében ismertetem az 
egyes Európai Uniós tagországok intézkedéseit mindenekelőtt a pénzügyi szektorban történt 
lépésekre térek ki. A kialakult helyzetet gazdasági mutatók segítségével próbálom prezentálni, 
továbbá érzékeltetni a válság szociális és gazdasági hatásait. Dolgozatom zárása a föderáció 
koncepciójával foglalkozik, mely elgondolás sokak szerint a válság megoldását hordozza. 
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TERÜLETI VERSENYKÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON ÉS 
ROMÁNIÁBAN  

– AZ ORSZÁGOK NUTS 3-AS RÉGIÓINAK VIZSGÁLATA  

 

Regional competitiveness in Hungary and Romania  
- analysis of NUTS 3 regions  

 
Szerző: Stan Amália, SZIE GAEK, Pénzügy és számvitel, II. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 

 
Az elmúlt évtizedekben lezajlott globális folyamatok eredményeként mára 

egyértelműen felértékelődött és a szélesebben vett érdeklődési körbe is bekerült a területi 
versenyképesség fogalma. Egy adott térség versenyképességét sok tényező befolyásolja, már 
csak abból adódóan is, hogy egy bizonyos régió nem más, mint társadalmi képződmény, 
amely jelentősen függ a helytől és magától a társadalmi szerkezet jellemzőitől. Erre 
tökéletesen rávilágított a gazdasági válság, amely az egyes régiókat felkészültebben, másokat 
jóval felkészületlenebbül ért, így annak hatásai is jelentősen eltérőek. 

Munkámban a területi versenyképesség szakirodalmát dolgozom fel. A témakör 
irodalmára támaszkodva, empirikus elemzést végzek. Ennek során néhány, a területi 
versenyképesség alapmutatóihoz kapcsolódó, általam kiválasztott indikátor segítségével 
elemzem Magyarország és Románia megyéit, azok versenyképességét. Az előbbiekből 
adódóan elemzésem területi szintjét a NUTS 3-as régiók képezik. A dolgozat továbbá 
fejezetét képezi kutatásom azon részének ismertetése, ahol összehasonlító elemzés keretein 
belül Magyarország mezőgazdaságának, oktatásának és egészségügyi helyzetének 
versenyképességét vizsgálom Romániához és más országokhoz viszonyítva. 
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ÜZLETI INTELLIGENCIA TUDOMÁNYOS 
MŰHELY 

Elnök: Avramucz István fejlesztési osztályvezető,  
IPMS Consulting Kft 

 
Tagok: Győri Erika , tanársegéd 

 
  Juhász Anna, hallgató 



GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

352

ONLINE HIRDETÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA EGY KONKRÉT 
VÁLLALKOZÁS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

 

Presentation of the online advertising strategy for a specific example of 
enterprise 

 
Szerző: Elek Krisztina , SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Árpási Zoltán, adjunktus, SZIE GAEK, Társadalom és Vezetéstudományi 

Intézet  
 
 

TDK dolgozatom az online hirdetési rendszeren alapszik, melyet tulajdonképpen két 
nagy egységre lehet bontani. Az első rész az elméleti, és háttér információkat taglalja, ahol a 
keresőrendszerek kialakulásáról, ezen belül pedig a Google-ról, mint legnagyobb 
keresőrendszerről ejtek bővebben szót. A Google adta lehetőségeket kihasználva közelítek a 
második nagyobb rész felé. Ez pedig nem más, mint a Google AdWords hirdetési rendszere.  

A második egység bevezetőjeként egy viszonylag új versenyről teszek említést, a 
Google Online Marketing Challenge, amelyen volt lehetőségem részt venni. A következőkben 
magát a versenyt mutatom be, illetve elemzem. A kampány teljes egészét bemutatom, amely 
egy valós cég számára készült. A kampányról készült elemzést, ábrák és diagramok 
segítségével támasztom alá.  

Célom bemutatni egy viszonylag alig ismert hirdetési rendszert, és annak működését 
illetve rávilágítani az internet által kínált hirdetési lehetőségre. 
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A BUDAPEST BANK BANKM ŰVELETI KÖZPONT ÜZEMELTETÉSE, 
LÉGTECHNIKAI FEJLESZTÉSE 

 

Operation and development of the HVAC (heating, ventialation and air 
condition) at the „Budapest Bank” Bank Operations Center 

 
Szerző: Erdéli Géza, SZIE GAEK, Műszaki menedzser, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lakatos Vilmos, főiskolai tanár, SZIE GAEK Társadalom- és 

Vezetéstudományi Intézet 
 
 
2008 óta dolgozom a RAFF Kft-nél, mely vállalkozás üzemelteti a békéscsabai 

Budapest Bank Bankműveleti központot. A beosztásom vezető karbantartó. A  tudományos 
diákköri dolgozat témájának kiválasztásakor szem előtt tartottam, hogy a közelben hasonló 
jellegű épület nem található. Dolgozatomban be kívánom mutatni, és részletesen fogom 
elemezni az épület jelenlegi üzemeltetését műszaki és infrastrukturális szempontból. A 
karbantartás mellett a folyamatos technikai újítások és fejlesztések ennél az épületnél is 
elengedhetetlenek, ezért egy, a közelmúltban megvalósult projektet kívánok részleteiben 
elemezni, melyben aktívan részt vettem. 

Az épületben dolgozók irodai tevékenységet végeznek, alapvetően ülőmunkát. Nagyon 
fontos a jó komfortérzet szempontjából a megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, tisztaságú 
friss levegő. A fent felsorolt karbantartási listából dolgozatomban be kívánom mutatni azokat 
a gépeket, karbantartásukat, és biztonságos üzemeltetésüket, amelyek közvetlenül 
gondoskodnak a dolgozók kellemes közérzetéről, ami napjainkban elengedhetetlen a 
munkavégzéshez 



GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

354

VEZETŐI DÖNTÉSTÁMOGATÁSI MODUL FEJLETSZTÉSE A START 
YOUR BUSINESS RENDSZERBEN ÉS A SYB MOBILE CLIENT 

MOBIL KLIENS FELHASZNÁLÓI FELÜLETÉNEK TERVEZÉSE 

 

Executive decision support module development in the Start Your Business 
System and the SYB Mobile Client UI design 

 

Szerző: Kovács Máté József, SZIE GK, Gazdálkodási és menedzsment,  
III. évfolyam  

 
Témavezető: Dr.Simon Sándor, egyetemi docens, SZIE GK Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Kutatásom során az iPMS Consulting Start Your Business rendszerében egy új 
modulnak, a vezetői döntéshozatal felületét terveztem meg illetve a rendszer mobil eszközön 
futtatható webes alapú szoftverének felületét terveztem meg, amely közepes illetve nagy 
vállalatok irányítására és áttekintésére alkalmas. 
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BESZERZÉSI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS ÚJRASZERVEZÉSE 
A CONTROLLING ÉS A LOGISZTIKA TÁMOGATÁSÁVAL 

 

Analysis and reorganization of acquisition processes supported by controlling 
and logistics 

 
Szerző: Szeblák Máté, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Sándor, Egyetemi Docens, SZIE GAEK Társadalom és 

Vezetéstudományi Intézet  
 
 
A napjainkban túlzott mértékben felfokozott életmód és nagysebességű termelés odáig 

vezetett, hogy a maximális vevő kiszolgálási igényeknek megfelelően már nem a termékek, 
szolgáltatások, vagy cégek versenyeznek egymással, hanem az ellátási-láncok- vallja Szegedi 
Zoltán professzor. A jól megszervezett ellátási lánc minden egyes tagja kivétel nélkül 
kiválóan kell, hogy teljesítsen, különben a termék nem a megfelelő módon jut el a 
fogyasztóhoz. Éppen ezért szükséges a szoros kapcsolat az értékteremtő és a támogató 
főfolyamatok között, nevezetesen a logisztika és a controlling között. Ez a kutatás a 
különböző részterületek teljesítménymérésén keresztül választ ad arra, hogy kiszolgáló 
tevékenységek segítségével mennyire nagy profitmaximumot vagy költségminimumot lehet 
elérni egy adott cégnél. Porter értéklánc elmélete alapján megvizsgálom egy működő 
vállalatnál, ahogy egy beszerzési láncolatot közrefognak támogató főtevékenységek, 
nevezetesen ezek közül kiemelve kettőt, a logisztikát és a controllingot. A logisztika 
témakörében modelleket állítok fel és azonosítom a vizsgált vállalatnál a működését, a 
controlling segítségével pedig alátámasztó számításokat végzek, hogy növelhető legyen a 
vállalat beszerzésének versenyképessége. 
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BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEL ŐKÉSZÍTÉSI VIZSGÁLATOK  
AZ ALFÖLDVÍZ ZRT-NÉL 

 

Investments pre-decisionmakings analysis at the „Alföldvíz” PLC 
 
Szerző: Szűcs Tamásné, SZIE GAEK, Műszaki menedzser, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Lakatos Vilmos, főiskolai tanár, SZIE GAEK Társadalom- és 

Vezetéstudományi Intézet  
 
 

A beszerzés fogalma alatt nem egyszerű vásárlást értünk. Tulajdonképpen ez egy 
komplex folyamat, ami magába foglalja a beszerzés tervezését és a beszerzési stratégia 
kialakítását. Minden egyes lépésnek fontos szerepe van, a megfelelő szállító kiválasztása, a 
szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a vállalat egyéb 
szerveivel kialakítandó tevékenység koordinációja mind hozzátartozik a folyamathoz, és ezek 
minősége hozzájárul a vállalat eredményességének mértékéhez. 

A dolgozat témájának azért választottam a gépi eszközbeszerzést ezen belül is a 
gépjárművekét, mert az anyaggyűjtésen keresztül mélyebben megismerhetem a beruházási 
döntés előkészítés folyamatát, résztvevőit, megvalósulásának módszereit. A gépjármű 
beszerzések a korábban külön egységként működő Beruházási osztály feladata volt. Az 
önkormányzati tulajdonú Társaság elsődleges feladata a működési területén élő lakosság 
egészséges ivóvízzel történő ellátása. A Társaság és a szolgáltatási terület méretéből adódóan 
a megfelelő munkavégzéshez szükséges különböző típusú, funkciójú, gépjárművek 
használata. Egy konkrét példán keresztül az elhasználódásuk miatti pótlás folyamatát 
mutatnám be, mely nem a mindennapi rutinfeladatok körébe tartozik. 

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt Eszköz-és 
készletgazdálkodási Osztályán dolgozom közel húsz éve. Az anyag-és eszközgazdálkodási 
előadói munkakört már 15. éve látom el, melyet az anyaggazdálkodási osztály előadójaként 
kezdtem 1998-ban. Négy éve történt az anyaggazdálkodási és beruházási osztály összevonása. 
Napi munkavégzésem a Zrt teljes működési területére kiterjed. Az osztályunk biztosítja az 
üzemeléshez szükséges teljes anyag és eszközbeszerzést.  
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NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK M ŰHELY 

Elnök: Hornokné dr. Horváth Erzsébet, 
címzetes főiskolai tanár 

 
Tagok: Dr. Kovács János, oktatási szakértő 
 
  Csikós Gábor, hallgató 
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AZ IFIHÁZ MÚLTJA, JELENE ÉS JÖV ŐJE 
A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KULTURÁLIS 

JELENTŐSÉGE 

 

The past, present and future of the local youth centre – Cultural significance of 
Csabagyöngye Cultural Centre 

 
Szerző:  Garamvölgyiné J. Erna, SZIE GAEK, Andragógia szak,  

művelődésszervező szakirány, III. évfolyam  
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd, SZIE GAEK Társadalom és 

Vezetéstudományi Intézet  
 
 
 Munkám három nagy szerkezeti egységre bontható, melynek első részében a kulturális 
intézmény egykori múltjára térek ki szakirodalmi források segítségével. A jelenét elemző 
részben a kulturális központ eddigi és jelenleg is folyó tevékenységét mutatom be. A jövőjét 
illetően kitérek az Agóra projektre, melynek segítségével megvalósulhat, s lassan befejeződik 
egy nagy „átalakítás”. Mindenképpen szólok az új létesítmény várható pozitívumairól és 
előnyeiről, melyek hatással lehetnek a város kulturális életének fejlődésére. Célom a 
Csabagyöngye Kulturális Központ bemutatása és vonzóvá tétele minden korosztály számára, 
annak érdekében, hogy szívesen térjenek be és a mindennapjaik részévé váljon, így szeretném 
bemutatni a különböző társadalmi csoportok számára nyújtott és tervezett speciális 
szolgáltatásokat, kulturális ajánlatokat is.  
Az intézmény jelenének és jövőbeli terveinek minél alaposabb megismerésére interjúk 
készítését tervezem a vezetőkkel, munkatársakkal. 
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A MŰVELŐDÉS SZÍNTEREI, LEHET ŐSÉGEI SARKADON 

 

Stages of civilization in Sarkad 
 

Szerző: Hajdú András Józsefné, SZIE GAEK, Andragógia,  
III. évfolyam levelező tagozat 

 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, SZIE GAEK  

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet 
 
 

Dolgozatomban be szeretném mutatni Sarkad városának közösségi művelődési 
helyzetét. Az első részben a település rövid történetével, földrajzi elhelyezkedésével 
foglakozom, majd a népességi és foglalkoztatottsági adatokat elemzem. Ezután a város 
kulturális szerepére szeretnék rávilágítani a Sarkadi kistérségben. 

 A következő részben a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár által biztosított 
közművelődési lehetőségekről írok. Mivel összevont intézményről van szó, így még tágabb 
lehetőség van a Bartók Béla Művelődési Központ történetének, szolgáltatásainak és 
rendezvényeinek bemutatására, különös tekintettel a felnőttképzésben betöltött szerepének 
ismertetésére. Vizsgálni szeretném az elmúlt évek pályázati eredményeit, különös tekintettel a 
TÁMOP pályázatokra. Be kívánom mutatni a támogatások hatását a mindennapokban.  A 
közművelődés egyéb színtereit is bemutatom: a Városi Könyvtárat, a Márki Sándor 
Helytörténeti Gyűjteményt, a Sarkad Város újságot és a Sarkad Televízió történetét, szerepét 
a település életében.  

Célom bemutatni, hogy egy kis város milyen lehetőségeket kínál a permanens 
művelődésre, milyen kulturális lehetőségeket biztosít, s ezekkel mindenki egyformán tud-e 
élni? 
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KULTURÁLIS ESÉLYEGYENL ŐSÉG? 
FOGYATÉKKAL ÉL ŐK LEHET ŐSÉGEI BÉKÉS MEGYÉBEN 

 

Equal opportunity in culture? 
Chances of disabled people in Békés county 

Szerző: Harangozó Emese Judit, SZIE GAEK, Andragógia szak, III. évfolyam 

Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd,  
SZIE GAEK Társadalom és Vezetéstudományi Intézet 

 
 
Dolgozatomban a fogyatékkal élők, közülük is a mozgás-, látás-, valamint a 

hallássérültek kulturális esélyeit és lehetőségeit szeretném bemutatni. A témaválasztásomnak 
- személyes érintettségem mellett - társadalmi aktualitása is van. Munkám első részében a 
szakirodalomra alapozva azokat a lehetőségeket emelem ki, amelyek ma Magyarországon a 
sérültek számára rendelkezésre állnak. Ezek a kulturális intézmények, illetve civil szervezetek 
által nyújtott szolgáltatások elsősorban Budapesten érhetők el.  

Békés megyei lakos lévén érdekelt, hogy a megyében milyen lehetőségeket tudnak 
igénybe venni a fogyatékkal élő személyek. Ezért kutatási tevékenységet végeztem a Békés 
Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületénél, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesületénél, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Békés Megyei 
Szervezeténél. Kutatási tevékenységem eredményeit, tapasztalataimat, illetve javaslataimat 
munkám második részében fejtem ki.       

A dolgozatomban elsősorban arra a tényre szeretnék rávilágítani, hogy napjainkban 
sajnos igen kevés lehetőség adott vidéken a kultúrát igénylő fogyatékkal élők számára. 
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TESCO, AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJUK A FOGYASZTÓK 
DÖNTÉSÉT 

 

Tesco – How to influence customer’s choice 
 

Szerző: Pálfi Erzsébet, SZIE GK, Gazdálkodás és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Árpási Zoltán, adjunktus, SZIE GK 

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet 
 

 

Munkámban a TESCO marketingkommunikációját fogom bemutatni, ismertetem 
azokat az eszközöket, melyekkel a vásárlókat befolyásolja; vásárlásra ösztönzi. Az áruház 
rövid történelmi áttekintése után, a szakirodalomra támaszkodva mutatom be a Tesco ATL és 
BTL eszközeit. Ismertetni fogom a Tesco stratégiáját és saját márkás termékeit is. Célom, - 
hogy miután rávilágítottam az áruház marketingkommunikációjára – kiderítsem mennyire 
hatásosak a fogyasztói döntéshozatalt befolyásoló eszközei. Ebben egy általam készített 
fogyasztói kérdőív lesz segítségemre. 
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MULTIKULTURÁLIS TÁRSADALOM, AZ EGYSÉGES EURÓPAI 
UNIÓ JÖVŐJE 

 

Multicultural society – future of the unified European Union 
 

Szerző: Róka Albert Ádám, SZIE GAEK, Andragógia, III. évfolyam  
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, SZIE GAEK Társadalom és 

Vezetéstudományi Intézet  
 
 

A 21. század, a technológiai fejlődés alapjaiban változtatja meg az emberek életét. Az 
egyesült Európában már nincsenek határok, a szabad mozgás mindenki számára biztosított a 
tagállamok területén. Ez azzal jár, hogy minden tagállamban megnövekedett a bevándorlók 
száma. Természetesen minden bevándorló hozza magával a saját kultúráját, ami jobb esetben 
keveredik a befogadó ország kultúrájával, rosszabb esetben viszont feszültségekhez vezet. Ez 
a megváltozott élethelyzet azt követeli meg az emberektől, hogy elfogadóbbak legyenek az 
idegen kultúrákkal a békés együttélés érdekében. Persze nem csak a befogadó ország lakóinak 
kell tolerálni a bevándorlókat, mindkét oldalról szükséges a nyitottság.  

A saját kutatásomban arra keresem a választ, hogy a magyarok mit gondolnak a 
multikulturalizmusról és az Európai Unióról. A kutatás alapját egy Belgiumban eltöltött fél év 
adja, mert úgy gondolom, hogy az ottani emberek sokkal nyitottabbak a multikulturális 
társadalomra, mint a magyarok. Ezen kívül szeretném megismerni a honfitársaim véleményét 
az Európai Unióról és annak a lehetséges jövőjéről. Azt feltételezem, hogy az emberek nem 
tudnak eleget az Európai Uniós programokról, de ha lehetőségük lenne rá, többen részt 
vennének bennük. 
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A BÉKÉSCSABAI FIATALOK SZABADID ŐS ÉS KULURÁLIS 
SZOKÁSAI 

 

Leisure and cultural habits of young people in Békéscsaba 
 

Szerző: Sajben Attila, SZIE GAEK, Andragógia, III. évfolyam  
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, SZIE GAEK  

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet  
 
 

Dolgozatomban bemutatom az ifjúság szabadidős és – azon belül – kulturális 
szokásainak változását a XIX. század óta. Vizsgálom ennek okait, mint a globalizációs 
folyamatok, a modernizáció felgyorsulása, a technológiák rohamos fejlődése és a társadalom 
szerkezeti átalakulása. Bemutatom, hogy a fiatalok művelődése, szórakozása egymást átható 
folyamat, amely nem közelíthető meg külön kategóriákban. A fiatalok új jelenségek iránti 
fogékonysága, önállósodási, elkülönülési törekvése a szórakozásban önálló ifjúsági divatokat 
teremtenek, amelyek bizonyos hagyományos szórakozási modellek elutasításával, a 
korosztályhoz való tartozás külső kifejező jegyeinek hangsúlyozásával járnak együtt. 
(Öltözködési, szórakozási divatok, sajátos zenei érdeklődés és ízlés, magatartási formák stb.) 
A fiatalok esetében a szabadidő eltöltésében a művelődés, kultúra mellett megjelennek egyéb 
tevékenységek is, mint a sport, a mozgás, a barátokkal való találkozások, közös együttlétek, 
koncertek, vagy akár a „bulik”. 

Hipotézisem szerint nem csak a „divatos” ifjúsági szórakozásformák, hanem a 
kulturális fogyasztási szokások is magatartási, viselkedési mintákat hordoznak, normákat 
alakítanak ki. A kultúra iránti fogékonyság hozzájárul, hogy később javuljanak a résztvevő 
fiatalok művelődési, önalakítási s ezzel munkavállalási esélyei. 

A dolgozat célja, hogy rövid áttekintést adjon a Békéscsabán tanuló középiskolás 
fiatalok szabadidő eltöltési, művelődési szokásairól és rávilágítson azokra a tendenciákra, 
amelyek napjaink fiatalságának kulturális igényeit és szokásait jellemzik.  
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NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA – KULTÚRÁK 
EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE 

SZARVAS VÁROS MINT A SZLOVÁK KULTÚRA ŐRZŐJE 

 

Nationalities, cultures of minorities – coexistence of cultures 
The Slovak culture's protector, Szarvas 

 
Szerző: Skumát Balázs, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, II. évfolyam  
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, SZIE GAEK  

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet  
 
 

Munkámban szeretném bemutatni Szarvas város hagyományőrző tevékenységét. 
Kutatásom három nagy részből áll. Az első rész rövid történelmi áttekintés, melyben a 
szakirodalomra, és statisztikai adatokra támaszkodva bemutatom a Magyarországon élő 
szlovákság múltját és jelenét: hogyan kerültek hazánkba, milyen szerepeket töltöttek be 
Magyarország történelmében, mik voltak azok a meghatározó tényezők, amik napjainkig 
determinálták magyarországi létüket. A második részben Szarvas városáról teszek említést. 
Számba veszem a város kialakulásának és fejlődésének legmeghatározóbb állomásait. Ehhez a 
dokumentumelemzés módszerét alkalmazom. Szólok a Szarvason élt és tevékenykedett 
szlovákokról, akik hozzájárultak a város kulturális fejlődéséhez. A harmadik részben 
részletesen kutatom, hogy a város hogyan őrzi és örökíti tovább napjainkban a szlovák 
kultúrát, hagyományokat és szokásokat. Ezen belül kiemelten említem a szarvasi Tessedik 
Táncegyüttes, és a szarvasi Cervinus Teátrum szerepét. Azt is szeretném bemutatni, hogy a 
hagyományok, s azok mai formái hogyan jelennek meg évről-évre a település 
mindennapjaiban, színesítve azokat, s teszik Szarvas várost élhetővé, s vonzóvá mind az ott 
élők és az oda látogatók számára. Napjaink szlovák hagyományőrzésének feltérképezéséhez 
az interjúkészítést alkalmazom kutatási módszerként 
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NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA – A KULTÚRÁK 
EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE 

BEVÁNDORLÁS ÉS ENNEK HATÁSAI A TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉLETRE NÉMETORSZÁGBAN 

 

The culture of nationalities and minorities. - Coexistence of cultures. 
Immigration and it's effectonsocial and cultural life inGermany. 

 
Szerző: Vastag Tímea, SZIE- GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, SZIE-GAEK,  

Társadalmi és Vezetéstudományi Intézet 
 
 

Kutatómunkám 3 fő kérdésre keresi a választ, és ezek alkotják majd a tanulmányom 3 
alappillérét. Elsősorban rövid fogalommagyarázattal indítok, majd egy kis történelmi 
áttekintés keretében mutatom be a Németországba történő migráció folyamatát és a letelepült 
népcsoportoknak a germán kultúrába való beilleszkedését. A bevezetés után tárgyalom a 
társadalmi hierarchia rendszerét az anyaország és a betelepültek nézőpontjából, illetve egy 
külföldi szemszögéből is. Itt felhasználom a németországi utazásaim során átélt 
tapasztalatokat.  Bővebben kitérek a tolerancia, az oktatás, a beolvadást segítő magatartás 
kérdéseire. A harmadik fő részben összehasonlítom a német és más nemzetek kultúráját, és 
ezeket a különbségeket igyekszem jól láthatóan szemléltetni. Ezáltal várhatóan kiderülnek a 
legfőbb eltérések, illetve rávilágítok arra, hogy mely területek voltak azok, amelyek a másik 
nép mindennapjaiba beleolvadtak, és a sok-sok évnek köszönhetően váltak kultúrájának 
részéve. Munkámmal arra szeretnék rávilágítani, hogy mennyire nagy hatással vannak a 
mindennapjaikban az egymás mellett élők, illetve, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal s 
milyenlehetőségekkeljárhat egyrészt a honfi másrészt a külföldi szempontjábólaz, ha vállalják 
a multikulturális lét velejáróit. 
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BÉKÉS VÁROS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEINEK KÍNÁLATA A 
NEMZETISÉGEK ÉS KISEBBSÉG SZÁMÁRA 

 

Cultural institutions offered by Békés to nationalities and minorities 
 

Szerző: VERES NIKOLETTA , SZIE GAEK, Adragógia, III. évfolyam 
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, SZIE GAEK,  

Társadalom és Vezetéstudományi Intézet 
 
 

Munkám három nagy szerkezeti egységre bontható. Az első egyfajta áttekintés, 
amiben Békés városának kulturális intézményrendszerét elemzem, megfűszerezve a kulturális 
programokkal. A második részben a település nemzetiségeire és a kisebbségre fókuszálok. 
Bemutatom Békés város nemzetiségeinek és kisebbségének arányát. Dolgozatom utolsó 
részében a kiválasztott célcsoport (nemzetiségek, kisebbség) kultúrához való viszonya kapja a 
főszerepet, továbbá bemutatom, azt is, hogy milyen kínálata van a nemzetiségek és a 
kisebbség számára a város kulturális intézményeinek. 

Célom, annak bemutatása, hogy mennyire fontos mind Békés mind pedig más 
település életében a folyamatos kulturális ellátottság a nemzetiségek és kisebbség számára. 
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

Az Egészségtudományi Szekció Bíráló Bizottsága 

 
Elnök:  Prof.dr. Fodor Lajos egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes,  

 az Egészségtudományi Campus főigazgatója 

 

Tagok: Halmosné Mészáros Magdolna főiskolai docens,  

 a Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórház ápolási igazgatója, 

 

 dr. Katona András főiskolai docens, osztályvezető főorvos 

 a Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza, Belgyógyászat, 

 

 dr. Dankó Miklós főiskolai tanár, szakigazgató,  

 az Egészségtudományi Campus TDT Elnöke 
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AZ STD- A REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
SZEMSZÖGÉBŐL 

The STD and the reproductive health - a perspective 
 

Szerző: Ács Tünde, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Ápolás és 
betegellátás alapszak, IV. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, főiskolai tanársegéd, szakvezető helyettes, 

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar,  
 Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
 
 Napjaink legfoglalkoztatottabb témája bizonyára a szexualitás. A szabadabb 
szexualitást sugalló TV-műsorok, reklámok, újságok, internetes oldalak azt hirdetik, hogy 
bármit, bárkivel, bárhogyan megtehetünk, büntetlenül. Sztárok a példaképek, az úgynevezett 
soha semmit nem felmutató ’celebek’ diktálják az iramot, a stílust, a divatot, a gondolkodást, 
befolyásolják így a fiatalokat, felnőtteket egyaránt. Az egészségnevelés célja, hogy a 
fiatalokat a helyes úton tereljék, és megismertessék velük a helyes látásmódot, a viselkedést, 
gondolkodást, táplálkozást, és a fiatalok reprodukciós szerveiknek védelmére hívják fel a
figyelmet. A rohamosan fejlődő technika ellenére is növekszik a szexuális úton terjedő 
betegségek száma- STD. A minél korábban elkezdődő nemi élet, a meggondolatlan 
párkapcsolatok, és szexuális együttlétek, a nem megfelelő védekezés, a sűrű partnerváltás 
kedvez az STD-k tovaterjedésének. A fiatalok tapasztalataira, gondolkodásukra, tudásukra 
voltam kíváncsi, és ezekre kerestem a választ.  
 A felmérést a sarkadi Ady Endre- Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban, a gyulai 
Erkel Ferenc Gimnázium, és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégiumban, és a békéscsabai 
Szent- Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban készítettem 100-100 
darab kérdőívvel. A kérdőívek kitöltésénél jelen voltam. Megdöbbentett, hogy a fiatalok első 
szexuális kapcsolata átlagban 14 éves korra tehető, a válaszadók 5%-a 12 éves korban élt 
először nemi életet. A 105 főnek- aki már létesített szexuális kapcsolatot- a 62%-a védekezett 
az első alkalommal óvszerrel, a fennmaradó 38% nem megfelelően az STD-k ellen, így esélyt 
adva az esetleges STD-k tovaterjedésének. Volt olyan válaszadó is, akinek jelenleg a 15. 
kapcsolata mindössze 2 hete tart. A megkérdezettek további kapcsolatai során, már csak 35%-
uk védekezik óvszerrel, és szintén 35%-uk semmivel. A fiatalok felvilágosítását a szülők csak 
részben vagy egyáltalán nem segítik. A válaszadók 59%-a az iskolai órán tartott 
felvilágosításból tanulnak, további 57% jelölte az internetet is. A szülők a harmadik helyre 
kerültek, melyet szorosan követ a védőnő. Továbbiakban a fiatalok problémájukat többségben 
a barátaikkal beszélik meg. Az STD- kel kapcsolatos tudásuk - a sok egészségnevelő óra 
ellenére is – csekély, 85% írta az AIDS-et, a többi betegséget csak páran jelölték. Az STD-k 
terjedését, tüneteit, elleni védekezést csak kevesen tudták. Közülük nagyon sokan reálisnak 
látják a tudásukat, és a médiát is- látható, hogy befolyásoló szerepe a fiatalokra hatalmas 
mértékű. Tudásuk többnyire téves, a leghatásosabb védekezési módszernek a fogamzásgátló 
tablettát tartják, miszerint, az óvszer drága, és könnyen elszakadhat, így nem véd a nem kívánt 
terhesség ellen. Ez utóbbi igaz, mégis ez az egyetlen, ami véd az STD-k ellen. A fiatalok – a 
válaszaik szerint – a szexuális egészségük védelmében sok gyümölcsöt fogyasztanak, és 
rendszeresen tisztálkodnak. Sajnos, ez nem elég egy súlyos betegség elkerüléséhez.  
 Válaszadóim többsége segített a javaslatok megfogalmazásában. Új, és korszerű 
felvilágosító órák bevezetése a tanrendbe, szülők oktatása, orvosi felvilágosítás, kortárs 
oktatás-fiatalokkal, óvszer árának csökkentése, elrettentő példákkal való tanítás, miszerint: 
„míg csak mesélnek, nem hisszük el”. Elgondolkodtató eredményeim kapcsán javasolható, 
hogy e témakör kapjon nagyobb teret a médiában is. 
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KULANCSOK ÉS A LYM BORRELIOSIS AVAGY „APROCSKA” 
NAGY VESZÉLY? 

 
Barnacles and Lyme borreliosis 

Or "small" in great danger? 
 

Szerző: Adamik Marianna,  Gazdasági-, Agrár-, és Egészségtudományi Kar, 
Ápolás és betegellátás alapszak, IV. évfolyam 

Témavezető: Dr. Bányai Tivadar, osztályvezető főorvos, Pándy Kálmán Megyei 
Kórház, Fertőző Osztály 

 
Mai rohanó világunkban nem figyelünk eléggé egymásra, de sokszor magunkra sem. 

Pedig, sok baj elkerülhető lenne. Az utóbbi időben egyre több családnak kell szembesülni, 
azzal, hogy a környezetében „mások” is élnek és a mindennapjaik része. Ezek a kullancsok. A 
gondot az okozza, hogy súlyos betegségeket képesek terjeszteni, amit egy kis odafigyeléssel 
és tudással megelőzhetnének, vagy időben kezeltethetnének. 

Sajnos, ez alól az én családom sem kivétel. Kíváncsivá tett, vajon mások, mennyire 
tájékozottak a kérdésben. Beszélgettem ismerősökkel és bizony szomorúan tapasztaltam, hogy 
a lehetőségek (internet, tv, újság, stb…) ellenére nagy a tájékozatlanság a témával 
kapcsolatban. Ezen felbuzdulva fogtam hozzá munkámhoz, hogy megtudjam, milyen kép él 
az emberekben a kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekről. 

Kutatásomat Békéscsabán és a város környékén található tanyavilágban végeztem.
Kérdőíveken keresztül gyűjtöttem az adataimat diákok-, városi lakosok-, tanyákon élők-, és 
egészségügyi dolgozók körében. Meglepő volt számomra, hogy a tanyán élő emberek –mivel 
személyes kontaktusba kerültem velük- milyen nyitottak lettek pár perc alatt a témával 
kapcsolatban. A kérőív kitöltése után, minden kérdésükre válaszoltam, hálásak voltak, amiért 
felkerestem őket. Az adatokat táblázatba foglalva összesítettem, statisztikát készítettem. 

Sajnos, az egyik legfontosabb kérdésben – mely a bőrbe fúródott kullancs
eltávolításáról szól –a válaszokból kiderül, hogy a megkérdezettek több mint fele helytelenül
cselekedne. Ez nagyon fontos kérdés, hiszen ha tudnák, hogy esetleg saját maguk okozzák a 
bajt az első lépéssel, minden bizonnyal másképp cselekednének. Ugyanis a kullancs testét 
megnyomva, mint egy „oltás” juttatják be annak béltartalmát a sokszor jelen levő
kórokozókkal együtt maguknak. Az a tudás, amit több, mint húsz évvel ezelőtt szereztünk,
már nem állja meg a helyét. Azóta már sok új felfedezés, tapasztalat és kutatás látott 
napvilágot. Nem mindegy, hogy a szülők gyermekeiknek milyen információt adnak át, vagy 
egyáltalán adnak-e. A felmérés azt mutatja, hogy a gyermekeknek csak a fele szólna szülőnek 
vagy tanárnak csípés esetén, a többi igyekezne eltávolítani. Ez azért ijesztő, mert a 
kérdőívekből az is napvilágot látott, hogy ők vigyáznának a legkevésbé arra, hogy ne nyomják 
meg a kullancs testét, vagy, hogy ne irritálják valamivel –olaj, gyufaméreg, benzin, stb…-
ami öklendezésre készteti a kullancsot. Viszont megnyugtató, hogy ha nem is maradéktalanul, 
de mindenképpen nagyobb ismeretanyaggal rendelkeznek az egészségügyi dolgozók. Nyilván 
nagyobb rálátásuk van a betegségekre és kialakulásukra vonatkozóan. Szakmájukból adódóan
az esélyük is nagyobb, több Lyme-kóros beteggel vagy hozzátartozójával beszélgetni. 

Mindezek ellenére úgy vélem, hogy szükséges lenne szélesebb körben „megszólítani” 
az embereket. Az igaz, hogy a megkérdezettek fele használ internetet, de ez nem elég. Elébe 
kell menni a problémának. Szükségesnek tartom az egészségügyi dolgozók ismereteinek 
további bővítését előadások keretében, tájékoztató füzet jelenlétét orvosi rendelőkben, 
patikákban. Nagyon fontosak a szülőknek-, tanároknak-, gyermekeknek szóló előadások az 
iskolákban. Esetleg tavasznyitóként, játékos vetélkedő gyermekeknek. 
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HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS - TÖBB MINT A MÉHNYAKRÁK 
KÓROKOZÓJA 

 
Human Papillomavirus - Over the causative agent of cervical cancer 

 
Szerző:  Csiernik Bettina, Gazdasági, Agrár - és Egészségtudományi Kar, 

Ápolás és betegellátás alapszak, IV. évfolyam. 
 

Témavezető: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, főiskolai tanársegéd, szakvezető helyettes,  
  Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar,  

Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
 

 
 

TDK dolgozatomban arra hívom fel a figyelmet, hogy sok fiatal mennyire tájékozatlan 
a Humán Papillomavírussal kapcsolatban. Itt nem a tájékozatlanság a lényeg, hanem az, hogy 
ha tudják is mi az a Human Papilloma vírus (HPV), vagy legalábbis hallottak róla valamit, 
nem tudnak mindent róla. A fiatalok legtöbbsége korán kezdi a szexuális életet, így idejében 
tájékoztatni kell őket a veszélyekről, és ebbe a kategóriába tartozik a HPV is. Hiszen tudjuk, 
hogy a HPV a leggyakoribb genitális vírusos fertőzés, amely a nőket és a féfiakat egyaránt 
érinti, ezért fel kell hívnunk a figyelmet a HPV megelőzésének lehetőségeire. Ezért szerintem 
fontos elmondani azt, hogy a méhnyakrák megelőzésének elsődleges módja, hogy 
védőoltással kizárjuk az onkogén HPV-fertőzés lehetőségét. A fertőzés ugyanis kóros sejtek 
növekedését idézheti elő a méhnyakon és a hámelváltozások egy részéből évek alatt 
méhnyakrák alakulhat ki. A másodlagos megelőzés a rákmegelőző állapotok szűrése, de a 
szűrés még a szűrőprogramot működtető országokban sem előzi meg teljes mértékben a 
méhnyakrák kialakulásáért felelős tartós HPV-fertőzést. A szűrés szép eredményeket ért el, de 
még ennél is többre vagyunk képesek. A méhnyakrák megelőzésének része egy olyan 
védőoltás alkalmazása, amely megelőzi az onkogén HPV okozta első fertőződést, és 
amelyiket szűréssel kombinálva kell alkalmazni. Egészségnevelés céljából is fontos az, hogy 
ismertessük a fiatalokkal miket is okoz pontosan a HPV, hiszen nem csak rosszindulatú rákot, 
hanem jóindulatú elváltozásokat is, itt is fontos a megelőzés, amely felvilágosító óra keretin 
belül is megoldható, felhívni arra a figyelmet, hogyan lehet elkerülni a betegségeket, és hogy 
milyen veszélyekkel jár. 
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FOGYATÉKKAL ÉL ŐK FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI 
ELLÁTÁSA MAGYARORSZÁGON 

 
Dental care for handicapped people in Hungary 

 
Szerző: Győri Zsuzsanna, Gazdasági-,Agrár-,és Egészségtudományi Kar, 
 Ápolás és betegellátás alapszak, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Simon Fiala János, osztályvezető főorvos, Réthy Pál Kórház, 

Szájsebészeti osztály, Békéscsaba 
 
 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint 577 ezer fogyatékos ember él 
Magyarországon, a népesség 5,7%-a. Ez az adat a Központi Statisztikai Hivatal szerint 
alábecsült. A fogyatékosságon belül minden tizedik ember értelmi fogyatékos. A fogyatékos 
embereket a társadalom egyenrangú tagjaként ugyanazon jogok illetik meg, mint minden más 
állampolgárt. Miután jogaikkal a fogyatékosságuknál fogva kevésbé tudnak élni, indokolt 
lenne, hogy némi előnyben részesüljenek. Mindez azt jelentené, hogy a többségi társadalom 
tagjaival azonos mennyiségben és azonos minőségben tudják igénybe venni például az 
egészségügyi szolgáltatásokat. 

De vajon mi történik, ha egy értelmi sérültnek orvosi ellátásra lenne szüksége? Nem 
speciális gondozásra, csupán fogászati kezelésre? Ez sok mindentől függ. Fogyatékosságának 
jellegétől, súlyosságától éppúgy, mint attól, hogy területileg hol lakik. 

A békéscsabai Réthy Pál Kórház szájsebészeti szakrendelőjében dolgozom. Munkám 
során számtalan esetben találkozom a fogyatékosság kapcsán nagyon nehezen, olykor 
megoldhatatlan fogászati és szájsebészeti beavatkozással. Az értelmi fogyatékosok fogászati 
ellátása 13 megyében megoldatlan Magyarországon. Ennek oka az, hogy nincsenek megfelelő 
kezelő helyek, olyan fogászati rendelők, ahol altatással oldják meg a problémát. Az ilyen 
speciális rendelők fenntartása hiánypótló feladat. Ezt a speciális alapellátást nem támogatja az 
OEP, csak orvosi egyetemi városokban.  

Kutatómunkám során kérdőíveket osztottam ki a békéscsabai Szociális 
Gyermekvédelmi és Módszertani Központ gondozói körében, illetve azonos számú, otthon 
ápolt, fogyatékkal bíró gondozott szüleinek körében. Kórlapanalízisem során 
összehasonlítottam az intézeti gondozottak és a bejárós foglalkoztatottak fogazati állapotát 
2000-es, 2005-ös és 2010-es adatok alapján. Valamint interjút készítettem egyetemi ellátó 
helyekkel. Mindezekkel alátámasztottam hipotéziseimet, mely szerint a családban élők 
fogazata kevésbé elhanyagolt, mint az intézetben élőknek. Szignifikáns különbség mutatkozik 
a két eredmény között a tekintetben is, hogy hányszor mosnak fogat és mennyi 
időráfordítással végzik mindezt az intézeti gondozottak és az otthon ápoltak. Fogazatuk évről-
évre romlik az ellátás hiányában. Az altatási igény közel 100%-ban bizonyításra került. 
Kontrolling Osztály által végzett számításokkal és árajánlatokkal támasztottam alá, miszerint 
a minimum feltételek megteremtésére áldozott összeg rövid időn belül megtérülne. 

Az állam köteles lenne gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok 
érvényesítéséről, hátrányaikat kompenzáló intézményrendszer működtetéséről. Javaslatokat 
fogalmazok meg az országos probléma kezelésére, mely közül az egyik a regionális 
centrumok létrehozása lehetne. A másik az országos decentralizálás, mely esetén az OEP-nek 
be kellene fogadnia ezt a speciális ellátási formát városi szinten, de legalább megyénként egy 
fogorvosi rendelőben. Békéscsabán a Degré utcai Központban intézményi szinten már adottak 
a személyi és tárgyi feltételek, azonban az OEP és az ÁNTSZ engedélyének hiányában az 
ellátás nem valósítható meg. 
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A TDK pályamunkám témájának kiválasztásában elsődleges motivációs szempont az a 
közel tíz éves munkatapasztalat, amelyet idősotthonban töltöttem. Főiskolai tanulmányaim 
során többször kerültem olyan intézménybe gyakorlatra, ahol az alapszolgáltatást volt módom 
megismerni, így több ellátási területre betekintést nyerni. Dolgozatom empirikus kutatásra 
épül, amelyet Újkígyóson az „Ezüstág” Idősek Otthonában, és az igazgatása alá tartozó, 
alapszolgáltatást végző Gondozási Központban végeztem. A következő hipotéziseket 
fogalmaztam meg: 1. Feltételezem, hogy a nappali ellátásban részesülők kedély állapota, 
hangulata rosszabb, mint a bentlakásos intézményi elhelyezésben részesülőké. 2. 
Feltételezem, a bentlakásos intézményi ellátásban részesülők viszonya családtagjaihoz eltérő, 
a nappali ellátásban részesülőkhöz képest. 3. A kétfajta ellátásban részesülő idősek másképp 
viszonyulnak a szervezett ellátáshoz. 4. Feltételezem, növekszik az igény a bentlakásos 
intézményi elhelyezésre. 

Több módszert is alkalmaztam, így kérdőívet tölttettem ki az ellátottakkal, továbbá a 
helyi önkormányzat és a vizsgált intézmény statisztikai adatait dolgoztam fel, valamint 
interjút készítettem az „Ezüstág” Gondozási Központ vezetőjével. A bentlakásos 
intézményben élők hangulata, mentális állapota jobb, mint az otthonukban többnyire egyedül, 
özvegyen élő, nappali ellátást igénybevevő klienseké. Ennek oka az idősek és gyermekeik, 
illetve közeli hozzátartozóik kapcsolatainak megváltozása idősotthonba költözéskor, akiket 
ekkor többször, illetve rendszeresebben látogatnak. Másik alapvető különbség, ami 
befolyásolja a két ellátó klienseinek hangulatát, az ellátottak családi állapota, hiszen a nappali 
ellátó kliensei többnyire özvegyek, míg a bentlakásos intézményben élők nagyobb része egész 
életében egyedülálló volt. Az idősotthonba költözés után átformálódik a kliensek 
kapcsolatrendszere. Akik eddig elsődleges támasznak tudták tekinteni családjukat, még akkor 
is, ha azok sajnos messzebb élnek, a kor előrehaladtával, vagy az idős ember egészségi 
állapotának romlásával már kevésnek bizonyulnak támasznak, mint elsődleges 
segítségnyújtási lehetőség. Ezekben az esetekben egy „stabilabb” intézményi háttér keresése 
válik szükségessé, ami a bentlakásos életformát jelenti. A kérdőív eredményei szerint, az 
esetek többségénél az a tény, hogy az idős szülő segítségre szorul, ami megoldandó 
feladatként jelenik meg a gyermekek számára, egyúttal felkelti bennük nagyobb 
odafordulásukat szülőjük felé életük utolsó szakaszában, ezért rendszeresebben látogatják 
őket. A vizsgált intézmény vezetőjével készített interjú kapcsán kiderült, a bentlakásos 
intézményi elhelyezésre az utóbbi években rohamosan nőtt az igény. Az okokat vizsgálva 
megállapítható a település elöregedése, valamint az idős emberek elmagányosodása, amely a 
megyére jellemzően a fiatalok elvándorlásából következik a munkanélküliségből adódóan. 
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A TDK dolgozatom címe A nevelőszülőnél élő gyermekek helyzetének vizsgálata. 
Dolgozatom elkészítése során szeretnék tiszta képet kapni arról, hogy milyen helyzetben 
vannak a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedők hazánkban és milyen előnyeik vagy éppen 
hátrányaik vannak családban élő kortársaikkal szemben. Szeretném jobban megismerni a 
nevelőszülői hálózat pozitív és negatív oldalát, mind szakmai szempontból, mind kliensi 
viszonylatban. Véleményem szerint a gyermekek védelmének szerepe jelentős. 2012-ben is 
közel 20.000 gyermek van szakellátásban, ki lakásotthonokban, ki nevelőszülőknél. Soha nem 
lehetünk biztosak abban, hogy a jelenlegi ellátórendszerek a legtökéletesebbek a célcsoportok 
számára. Egy ilyen területen, ahol fejlődésben lévő gyermekek sorsáról van szó, mindig a 
legjobb ellátásra kell törekedni. Az, az idő, amit gyermekvédelmi gondoskodásban töltöttek, 
nagy hatással lesz életük további alakulására. 
 Dolgozatom megírásának a célja, hogy feltárjam a magyarországi gyermekvédelmi 
rendszer előnyeit és hátrányait, az ellátásban nevelkedő gyermekekre milyen hatással van a 
nevelőcsaládi környezet. Célom, hogy összegyűjtsem azokat a területeket, amiben a nevelt 
gyermekek hátrányosabb helyzetben vannak, mint a családban élő kortársaik. Célom, hogy 
megtaláljam annak a módját, hogy a szociális munkások hogyan segíthetnek a nevelésben 
lévő gyermekek beilleszkedésében. 
 A pályamunkám egyes részeiben a mai magyarországi nevelőszülői rendszert fogom 
megvizsgálni, Kálmánchey Márta - Nevelőszülőnél élő gyerekeknél előforduló pszichés 
problémák című tanulmánya tükrében. Mivel ez a tanulmány már 10 éves, így érdekes lehet 
bemutatni, miben változtak azóta az eredmények. Kutatni szeretném a rendszer helytállóságát, 
milyen változásokra lenne esetlegesen szükség ahhoz, hogy maximálisan ellássa feladatát. 
Szeretném megtalálni annak a módját, hogy a szociális munkások, hogyan segíthetnek a 
rendszerben nevelkedő gyermekeken, hogyan vállalhatnak még nagyobb szerepet a 
gyermekvédelemben. 
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A mai kor emberét egyre többször egyre mélyebben foglalkoztatják a fogászatban rejlő 
lehetőségek, mert táplálkozásunk, vitamin- és ásványi anyag hiányos étrendünk, 
mesterségesen megpuhított, pépesített ételeink, felületes, stresszes életvitelünk mind-mind 
szerepet játszanak abban, hogy rágóeszközeink, az „emésztést előkészítő első állomásunk” 
igencsak hadviselt, megrongálódott állapotba kerül. 

Ez szinte minden túlcivilizált országban egy általános probléma, amely sajnos – az 
anyagi költségek figyelembe vételével – általában nem egyszerűen hidalható át. Ezért igen 
sokan vannak azok, akik valamilyen rugalmas megoldást igyekeznek választani, amely legyen 
költségkímélő, de mégis megbízható, biztonságos. 
Ennek eredményeként egyre többen kötik össze pihenésüket, kikapcsolódásukat az egészségi 
állapotuk javításával, így alakulhatott ki és indult fejlődésnek egy teljesen új ágazat. 
Köztudott dolog, hogy a turizmus ott működik jól, ahol megfelelő marketingtevékenységekkel 
jól előkészítve, a szolgáltatók képesek eladni „termékeiket”, legyen az a földrajzi-történelmi 
adottságokra alapozva, vagy éppen valamilyen szolgáltatási rendszerre építve. 

Dolgozatom mindkettőt igyekszik integrálni; ezen belül is Békés megye részletes 
turizmusvizsgálata egészségügyi szolgáltatással ötvözve, konkrétabban az egészségügy széles 
palettáján túl a fogászati szolgáltatások és a turizmus összekapcsolása. 

2008-2009 környékéig hazánk élenjáró volt a fogászattal összekapcsolt turisztikai 
szolgáltatások biztosításában, ami óriási üzleti lehetőséget is magában hordozott. Célom 
megvizsgálni azokat a szempontokat, amelyek akkoriban nagyon hangzatosak, 
figyelemfelkeltők, motiváló hatásúak voltak. Az állam részéről is messzemenő ígéretek láttak 
napvilágot, amely szervezeti, szerkezeti egységbe igyekezett tömöríteni minden olyan 
fogászati szakembert (fogorvost, fogtechnikust..), akik nyitottak voltak szolgáltatási piacuk 
bővítésére, s láttak fantáziát abban, hogy egységes rendszerbe tömörülve, megfelelő 
érdekképviselettel ezt a magyar nemzetközileg is elismert ágazatot, un. fogászatturizmust 
segítsék fellendíteni.   

Dolgozatom fő területe a lakóhelyünkön praktizáló fogorvosok hozzáállásának a 
megismerése, kérdőív és interjúk segítségével, tájékozódás arról, hogy milyen véleménnyel és 
mennyire lelkesen állnak mindehhez hozzá. Megvizsgálom annak a lehetőségét is, hogy 
milyen egyéb tényezők akadályozhatják, lendíthetik fel ezt a tevékenységet, illetve lehetőség 
szerint igyekszek konkrét javaslatokat is tenni a problémák elhárítása érdekében. 
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Stresszel teli, rohanó mindennapjaink során egyre inkább háttérbe szorul az egészségünkkel 
való törődés. Napjainkban egyre többen egészségtelen életmódot folytatnak. A helytelen 
táplálkozás, a mozgáshiányos életmód, a szabadlevegőn való tartózkodás hiánya, a káros 
szenvedélyek gyakorlása mind, mind az egészségünk ellenségei. Azonban azoknak a száma is 
növekszik, akik tudatosan odafigyelnek egészségük megőrzésére, felismerve a megelőzés 
fontosságát. Ők azok, akik wellness turistaként igénybe veszik az egészségturizmusban 
megjelenő egészségmegőrző szolgáltatásokat, valamint számukra elengedhetetlenek az 
egészségturisztikai szakember tanácsai és munkáját. Dolgozatom témájának az 
egészségfejlesztő, egészségmegőrző szolgáltatások hatásvizsgálatát, és a turizmusban való 
megjelenését választottam. Az utóbbi időben egyre szélesebb körben fogalmazódott meg az 
egészséges életmód és a holisztikus értelemben vett testi, lelki egészség iránti igény, mely a 
wellness kialakulását eredményezte. Szerte a világon sorra alakultak olyan turisztikai, 
rekreációs és gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó intézmények, amelyek összekötik a pihenés, 
a rekreáció, a sport, a szépségápolás, az egészséges életmód különböző részeit, létrehozva 
ezzel a wellness turisztikai piacát. Dolgozatom célja, hogy felhívjam a figyelmet egészségünk 
megőrzésének fontosságára, az egészségfejlesztő programok jelentőségére, ezek turisztikai 
vonzására. Egészségünk védelme, az egészséges életvitel kialakítása mindannyiunk számára 
fontos feladat, nem lehet elégszer hangsúlyozni. A dolgozat első részében az 
egészségmegőrzés fontosságáról, az egészségfejlesztő szolgáltatások jelentőségéről és a 
turizmusban való megjelenéséről igyekszem átfogó képet adni. Majd az egészségturizmus 
rendszerébe tekintek bele, a gyógy-turizmus és wellness-turizmus fogalmainak 
összefoglalásával. Ezután az egészségturizmus kínálatában megjelenő egészségfejlesztő 
szolgáltatásokról írok néhány gondolatot, majd a hazai gyógy- és wellness-turisztikai 
kínálatról esik szó. Ezt követően saját kutatásom eredményét mutatom be, melyből kiderül az 
általam vizsgált vendégcsoport wellness szolgáltatásokkal kapcsolatos véleménye. 

Rohanó világunk civilizációs ártalmai, nagyszámú rizikófaktorai miatt nagyfokú negatív 
hatás, betegségteher jelent meg egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Napjainkban egyre 
inkább felértékelődik a prevenció szükségessége, ezáltal az egészséges életmód fontossága. 
Hazánkban is egyre szélesebb körben jellemző a szabadidő, a diszkrecionális jövedelem és az 
iskolai végzettség növekedése, amely erőteljesen bővíti a turizmus, ezen belül az 
egészségturizmus célcsoportjait. A prevenciós tevékenységek hatékonyságának felismerése és 
társadalmi méretű elfogadása további kényszerítő erővel hathat egyes egészségturisztikai 
ágazatok fejlődésére, különös tekintettel a hazai lakosság kedvezőtlen egészségi állapotára. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletváltás az üzenete az egészségturizmusnak, 
azon belül a wellness turizmusnak. Az egészséget középpontba állító, pozitív életvitel 
kialakítására aktivizáló egészségturizmust támogatni, fejleszteni kell, mert segítheti az értékek 
hierarchiájában háttérbe szoruló egészség felértékelődését, egészségkultúránk fejlődését.
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Tudományos diákköri dolgozatom célja a bűnelkövetők életének, családi 
körülményeinek, problémáik feltérképezésének a feltárása, valamint annak vizsgálata, hogy 
az elítéltek milyen ismeretekkel rendelkeznek a szociális munkáról. 

Dolgozatom témája a bűnözés, mint deviancia, valamint a büntetés-végrehajtás világa 
és a szociális munka kapcsolata. Először a témám szempontjából legfontosabb fogalmakat - 
mint a bűn, a bűn megelőzése, a büntetés és annak célja, majd a szabadság vesztés büntetést - 
jártam körül.  

A legfontosabb fogalmak áttekintése után a deviancia kérdéskörét vizsgáltam meg. E 
témában ismertettem annak funkcióit, diszfunkcióit, áttekintettem Lombroso biológiai 
elméletét, ezt követően érintettem a pszichológiai elméletet, a racionális elméletet, a kulturális 
elméletet, az anómia és a minősítési elméleteket. A következő nagyobb témakör 
dolgozatomban a büntetés-végrehajtás világát mutatja be, ezen belül kérdőíves kutatásom 
helyszínét a Szegedi Fegyház és Börtönt. A soron következő fejezetek a szociális munkáról 
általánosságban, és annak megjelenéséről szólnak a büntetés-végrehajtás világában.  

Kutatásomat kérdőíves felmérés formájában valósítottam meg, melyre a Szegedi 
Fegyház és Börtönben került sor 2012 szeptemberében. A harminchat kérdésből álló 
kérdőívem célja, hogy megvizsgáljam a fogvatartottak lakhelyét, életkorát, iskolai 
végzettségét, családi körülményeit, a külső kapcsolattartás jellegét, valamint minőségét, 
ismeretüket a szociális munkáról. A szegedi látogatásom alkalmával betekintést nyertem 50 fő 
fogvatartott életébe. A területi megosztás alapján elmondható, hogy a Szegedi Fegyház és 
Börtönben lévő fogvatartottaknak legnagyobb arányban a Tiszántúlon van az állandó 
lakhelye. Mindössze 2% külföldi állampolgár. A fogvatartottak életkorának kiértékelése 
alapján megállapítom, hogy legtöbben 22-31 év közöttiek vannak. A fogvatartottak 84%-a 
magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Legnagyobb arányban a nőtlen állapotú elítéltek 
találhatóak a fegyházban, ami 42%. Az elítéltek több mint fele olyan családból származik, 
ahol volt már bűnelkövetés. Az elítéltek 74%-a hallott már a szociális munkáról, míg 26%-a 
nem. Az arány azt mutatja, hogy a segítő szférával valamilyen szinten volt már kapcsolatuk, 
de hogy mégis börtönviseltek lettek arra utalhat, hogy a professzionális segítségnyújtás nem 
működött hatékonyan. Az átlagember álláspontja az, hogy a börtönökben elvetemült bűnözők 
vannak, akiket bezárnak azért, hogy jó útra térjenek. Azt viszont kevesen látják, hogy akik a 
börtönben vannak, nemcsak bűnözők, hanem áldozatok is. Lehet, hogy szülő nélkül kellett 
felnőniük vagy alkoholista, bántalmazó, elhanyagoló családban nőttek fel vagy esetleg szintén 
bűnöző családi mintát követve váltak ilyenné. Dolgozatomban a fenti értékeket kifejtve 
mutatom be a fogvatartottak életét. 
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A TDK pályamunkám három nagy szerkezeti egységre bontható. Az első részben 

irodalmi áttekintés található, melyben a turizmus múltját, jelenét, jövőjét vizsgálom. Kivált 
kép a kulturális turizmust, magyar és nemzetközi szakirodalmakat felhasználva.A turizmus az 
az iparág, ami a válság ellenére ma már nyereséget produkál. Az Európai Unió már korábban 
felismerte az iparág fejlesztésének fontosságát. Sajnos itt Magyarországon ez most lett világos 
a politikusok számára is. A turizmus mindig is „mostohagyermek” ként volt kezelve (sokáig 
nem lehetett tudni melyik minisztériumhoz is tarozik, 2010-től tartozik a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz). Tehát nagyon fontos a turizmus fejlesztése, mind Magyarországon, mind 
az Európai Unión belül 

A dolgozatom második részében a Szarvasi Vízi Színház esetét vizsgálom, mint egy új 
attrakció hatását a térség idegenforgalmára.A Szarvasi Vízi Színház is DAOP támogatásból 
jött létre, ezzel megnövelve Szarvas idegenforgalmát. A kutatásomból kiderül, már egy év 
vízi színházi működés után is jelentős idegenforgalmi adó bevétel növekedés következett be. 
Kutatásomat kérdőívezés módszerével végeztem, a Szarvasi Vízi Színház látogatói, a szarvasi 
szállásadók és a kereskedelmi szolgáltatók körében. A begyűjtött információkat feldolgozva, 
következtetéseket vontam le a kulturális turizmus hatásáról a térségben.  

A pályamunkám harmadik részében összegzem a kutatásom eredményeit, és 
javaslatokat teszek a Szarvasi Vízi Színház egész éves kihasználtságára.(ne csak szezonálisan 
lehessen használni a létesítményt), egyéb marketing tervekre is rávilágítok, amellyel országos 
ismertséget lehet elérni.  SWOT analízissel feltárom a vízi színház erősségeit, gyengeségeit, 
melyek belső tényezők, majd a lehetőségek és veszélyek párost, amik külső 
tényezők.Erőssége a vízi színháznak az egyediség, ami nemzetközi hírnév megteremtésének 
az alapja kell, hogy legyen.Meg kell említenem az erősségek között a kedvező földrajzi 
fekvést is, amit a csodálatos Holt Körös, az Erzsébet liget és a fahíd ad, mint színházi 
környezet. Gyengesége a szezonalitás, a vízi színház fedetlen, ezért az időjárás 
viszontagságainak ki van téve. A veszélyek között meg kell említenem, hogy probléma lép fel 
akkor, ha az alatt az öt év alatt, amíg a Békéscsabai Jókai Színház üzemelteti, a vízi színházat 
nem következik be jelentős bevétel növekedés. 
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MUNKÁS SZEMÉVEL 

 
The problems of the homeless services in Hungary through the eyes of a social 

worker 
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Napjainkig mind a hajléktalanokkal, mind pedig a hajléktalansággal sokat 

foglalkozotta média és a szakma is, például a fővárosban zajló események hatásaira a 
közbeszéd leginkább az aluljárókban életvitelszerűen élők kiszorításáról és elhelyezéséről 
folyó vitákat jelentette, ahol a probléma kezelése - véleményem szerint - leginkább az 
állampolgárok előtti láthatatlanná tételi megoldások felé ment el, a sok helyen és sokat 
hangoztatott hatósági, regresszív megoldások előtérbe kerülése felé vezető úton. 
Feltételezéseim bizonyítása, illetve cáfolása végett minden hipotézisemet több szempontból is 
megvizsgálom. Egyrészt a szakirodalomra támaszkodva szeretnék némi helyzetképet festeni a 
hajléktalanok helyzetéről, másrészt statisztikai adatokat használok fel - bár nem mindhárom 
hipotézisre vonatkozóan -, az általam készített interjúk egy-egy gondolatának felidézésével 
kívánom hipotézisem valós, vagy vélt voltát eldönteni. Az interjúk kapcsán két dolgot is 
fontosnak tartottam, egyrészt azt, hogy az interjúalanyok saját szavaikkal fejezzék ki 
gondolataikat, másrészt pedig azt, hogy a kutatási témáimat illetően kapjak válaszokat. Az 
interjúk kapcsán módszeremül a félig strukturált interjútechnikát választottam, lévén az 
interjúk készítésének tervezésekor voltak vezérfonal gondolatok/kérdések, melyeket 
igyekeztem is minden interjúvolt személy esetében feltenni, majd az elkészült interjúkat 
tartalomelemzéssel dolgoztam fel. 
Az első hipotézisem – mely szerint a hajléktalanok száma folyamatos csökkenést mutat -nem 
nyert bizonyítást. Sokkal inkább arra világított rá, hogy egy nagyon hosszú évek óta folyó 
kötelező adatszolgáltatás sem képes megfelelő, megbízható információt szolgáltatni a 
hajléktalanok számát illetően. A második hipotézisem - mely alapján a mentális betegségek, 
devianciák nehezítik a re-integrációt – részben nyert bizonyítást, ugyanis az egyértelműen 
kiderült, hogy a legtöbb hajléktalan rendelkezik mentális betegségekkel, devianciákkal, 
viszont a re-integráció nehézsége nem csak ezek miatt nehéz, azt jelentős mértékben 
meghatározza a hajléktalan létben eltöltött idő hossza. Harmadik hipotézisem részbeni 
igazolása annak köszönhető, hogy bár a különféle ellátási formák képesek az alapvető 
szükségletek kielégítésére, azok mégsem biztosítanak személyre szóló, specializált, megfelelő 
szolgáltatásokat a hajléktalan egyének számára. 
Elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy legyen használható, az elméletnek és a gyakorlatnak 
is megfelelő, az ezeket megalkotó és alkalmazó szakemberek számára is elfogadható, 
„életszerű” hajléktalan fogalom Magyarországon. Kifejezetten fontosnak tartom azt, hogy a 
hajléktalan személyek vonatkozásában történjen meg az intézményrendszer ellátotti csoportok 
szerinti, specializált szolgáltatásnyújtási módjaira berendezkedő intézményrendszer 
létrehozása. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
 

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete (Gyula) hálás 

köszönetét fejezi ki a Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórházának 

a TDK konferenciánk megrendezéséhez nyújtott nagyvonalú támogatásáért. 
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A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik 

Campusz Tudományos Diákköri tevékenységét támogatták 2012-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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A Dél-alföldi régió, amely az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés 

és Csongrád megye által lefedett területen helyezkedik el, az ország legnagyobb kiterjedésű 

régiója. 

Szarvas városában, a Dél-Alföld szívében születtem és nőttem fel. Életem során nap, 

mint nap találkoztam a régióban élő emberek problémáival, láttam, mennyire nehéz az ország 

e területén stabil megélhetést biztosító munkát találni.  

Úgy gondolom azonban, a természeti és épített értékekre alapozva, a turizmusban való 

tevékenység folytatása átgondolt és kitartó munkával egy olyan lehetőség lehet a régióban 

élők számára, amely az itt élő családok számára megfelelő megélhetést biztosíthat. 

Kutatásomat a Dél-alföldi régió, és a régió két települése, Mórahalom és 

Füzesgyarmat bemutatásával alapozom meg. A turisztikai adottságok szerepének 

figyelembevételével vizsgálom a településeken, hogyan lehet kialakítani egy 20 fős panziót, 

valamint bemutatom azokat a jogi feltételeket, beruházási szükségleteket, mellyel 

jövedelmező működtetést tudunk biztosítani. Felhasználva a SWOT elemzés, a vonzerőleltár 

készítésének módszerét, valamint egy üzleti terv összeállítását, azonos beruházásnál figyelem 

a megtérülés idejét és mértékét, keresve a különbségek okait.  

A beruházás mértékénél figyelembe kell venni azt, hogy igénybe veszünk-e pályázati 

úton elnyerhető támogatást, vagy csupán önerőből hozzuk létre a szálláshelyet, ez nagyban 

fogja befolyásolni a befektetett összeg megtérülését.  

Dolgozatom elkészítésénél az alábbi következtetésekre jutottam: 

- megfelelő beruházási döntésekkel, és átgondolt marketing stratégiával lehetséges a régióban 

jövedelmező turisztikai tevékenység folytatása 

- Mórahalom esetében Szeged városának közelsége, és így a nagyobb marketing miatt a 

megtérülés gyorsabb lesz 

- Füzesgyarmaton is elérhető a gyorsabb megtérülés, ha megfelelő marketing stratégiát 
alkalmazunk. 
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A Tudományos Diákköri dolgozatom témája a környezettudatosság. A téma közel áll 

hozzám és ezzel kapcsolatban szerettem volna kutatást végezni. Ezért a környezetemben 
élőket kérdeztem meg. Két kérdőívet dolgoztam ki számukra. 100-100 embernek osztottam 
ki, akik közt diák, alkalmazott, vezető beosztású, munkanélküli és nyugdíjas vett részt. A 
Szarvas környékében élők válaszaival sikerült elvégezni a kutatást, és az általuk kitöltött ívek 
kerültek kielemzésre. 

 
A fenntartható fejlődésen belül több témát igyekeztem érinteni. Ezek a következők:  

� közlekedés, 
� energia, 
� globális felmelegedés, 
� élelmiszervásárlási szokások, 
� elektronikai termékek tulajdonságai, 
� keletkezett hulladék hasznosítása. 

 
Ezeket a témákat dolgoztam ki, hogyan lehet környezetbarát módon is élni napjainkat. 

Ezzel csökkenteni a környezet további pusztulását.  
 
Az eredmények azt igazolják, hogy az emberek egyre jobban odafigyelnek 

környezetük megóvására és fogyasztói szokásaikra. Eddig az emberek nem hitték, hogy 
komoly következményekkel járhat ez a negatív folyamat. Sajnos mára már odáig jutottunk, 
hogy saját bőrünkön is érezzük ezeket a hatásokat. Például a forró nyarat, a hó és hideg 
nélküli telet, az áradásokat és a természeti katasztrófákat. 

 
Ahhoz, hogy környezettudatosabban éljenek az emberek jobb anyagi feltételek és 

megfelelő tájékoztatási rendszer lenne elengedhetetlen. A most felnövekvő generációt 
környezettudatos szemléletmódban kellene felnevelni és ösztönözni, hogy ők még többet 
tegyenek e folyamat lassítása érdekében. 

 
Hazánkban is elindult ez a lassú és hosszú folyamat, de sajnos az emberek kevésbé 

nyitottak ezekre a változásokra, és gyakran hárítják el a felelősséget, hogy önmaguk nem 
elegendőek a nagy változásokhoz. 
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A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 

 
Shoots' significance in the tourism Southern Great Plain 
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A Dél-alföldi régió, amely az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés 

és Csongrád megye által lefedett területen helyezkedik el, az ország legnagyobb kiterjedésű 

régiója. 

A TDK munkámat Vadásztársaságok jelentősége a vadász turizmusban a Dél-Alföldi 

Régióban témakörben írtam.  Munkám azért ebben a témakörben készítettem el, mert jó 

magam is vadászom és szívemen viselem a környezetem vadásztársaságunk és a régiónk 

előrehaladásának lehetőségeit és ezáltal ebben a nehéz gazdasági helyzetben az „életben 

maradás” lehetőségét, ami egyre nehezebb.  

A régió adottságait tekintve igen sokrétű állatállományt képes/ képes lenne eltartani, itt 
gondolok az apróvadaktól kezdve a nagyvadakig. 

Az okszerűtlen kemikália használat mekkora károkat okoz a vadgazdálkodásnak és 
ezáltal a vadászatban az árualap milyen ütemben fogy/fejlődik. A motorizáció áldozatai az 
állatok, ezáltal a természet.  

Munkámban rámutatok ez elmúlt esztendők gazdasági bevételeinek alkalmazásán túl a 
vadállomány számának alakulására és ezek hatásait a turisztikai bevételeikre.  
Munkámba bemutatom, hogy a Pitvarosi Petőfi vadásztársaság, milyen fejlesztéseket 
kihasználva próbálja magához vonzani a vadászni vágyó vendégeiket és azok családtagjait.  

Megvizsgáltam, hogy a vadásztársaságok ill. az ott alkalmazott 
vadászmesterek/vadászok a már meglévő vadászati segédeszközöket és a felhalmozott 
szakmai tudásukat. 

Interjúkat készítettem, milyen gondokat/hátrányokat és lehetőségeket látnak a 
régióban a vadász turizmus fejlesztésére. 

Bemutatom a vadásztársaságok létrejöttét Magyarországon és helyzetüket az Európai 
Unióhoz csatlakozásunk óta. Megismertetem a vadászok kultúráját, természet szeretetüket és 
elhivatottságukat a természet és a környezet iránt. 
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KÜLÖNLEGES MÓDSZEREK A VET ŐMAGTISZTÍTÁSBAN, AVAGY 
A SORTEX Z+ BICHRO ALKALMAZÁSA A SZARVASI PIONEER 

ÜZEMÉBEN 
 

Special methods of seed cleaning, using SORTEX Z + BICHRO in the plant 
Pioneer 
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2011 február óta van jelen a gép a Pioneer üzemének működésében. A Sortex Z+ 
Bichro névre hallgató vetőmagtisztító áttörést jelentett a vetőmagok szortírozása, válogatása 
és újbóli felhasználása terén. A raktárban nyugvó magok illetve az újonnan learatott 
vetőmagok majdnem 100%-os tisztítottsága érhető el a gép működtetésével. A gép számtalan 
beállítással rendelkezik.  

Működésével kiválasztódnak a törött, üreges más mag esetében a tömör, éretlen, túl 
apró vagy éppen a nem megfelelő alakú szemek. Beállításaival elérhetőek, hogy az oda nem 
tartozó apró porszemek, piszkok is 100%-osan eltűnjenek.  

A kutatómunka méltán nevezhető egyedinek, hiszen semmiféle statisztika nincs eddig 
a cég kezében. A dolgozat 3 növény esetében kíván esettanulmányokat bemutatni. A munka, 
napraforgó, kukorica és szója tisztítás, szortírozás illetve portalanítás lépésről-lépésre történő 
vázát mutatja be.  

A kutatás során a gép előnyeit és hátrányait egyaránt részletesen vizsgálva volt mód 
következtetések levonására. A továbbiakban gazdasági vizsgálatot végezve, a működtetés 
költségeit részletezte a dolgozat, hivatalos adatokon keresztül. A dolgozat dúsításaként 
mellékletként számtalan fénykép és interjú (a géppel dolgozókkal) kapott helyett, melyet a 
szerző önmaga készített.     

A dolgozat témája önmagában száraznak és egyszerűnek tűnhet, de a gép maga ennél 
sokkal több. Igaz, alap felszereltségű gépről beszél a munka, de az alap sem túl alap. Minden 
rész több részre bontható és minden alkatrész más és más feladatra képes a manuális 
beállításokkal együtt.  

A mai technológia kreativitását, fantasztikumát és mégis egyszerűségét próbálja a 
szerző bemutatni e gép formájában. Az adott munkaterület gyorsító és egyszerűsítő gépének 
nevezhető Sortex Z+ Bichro kivívta harcát a mai tudományokban.  
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The regional economic analysis of the Ózdi sub-region and the alternatives of its 

development 
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Hazánkban meglehetősen sok elmaradott kistérséggel találkozhatunk, melynek 
vizsgálata már eddig is számos kutatásnak adott témát, jelen tanulmányt is egy ilyen elemzés 
hívta életre. A Magyarországon érvényes területi fejlettségre vonatkozó besorolási struktúra 
szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségek közül kiválasztottam egyet, amelyet részletesen 
analizáltam. Az Ózdi kistérséget választottam, mivel úgy vélem, hogy bár gazdasága jelenleg 
rendkívül elmaradott, a problémák feltárásával és kezelésével, valamint adottságaiban rejtőző 
lehetőségek megfelelő kihasználásával jelentős sikereket érhetnének el a térség gazdaságának 
fejlesztésében. 

Munkám célja, hogy átfogóan bemutassam a térség gazdasági helyzetét, valamint 
rávilágítsak a kistérségi egyenlőtlenségekre. Emellett vizsgáljam a gazdaságra ható pozitív 
illetve negatív hatásokat. Ez utóbbiak közül részletesen kitérek arra, hogy miként befolyásolja 
az Ózdi kistérség gazdaságát a Miskolc-Kassa határon átnyúló kapcsolat.  

A tanulmány két részből áll. Az első részben különböző módszerek segítségével 
(faktoranalízis, klaszteranalízis) elkészítettem az Ózdi kistérség gazdasági helyzetelemzését. 
Ez szolgál alapul a második részének, amelyben a terület fejlesztési stratégiáját dolgoztam ki.  

A kutatás végeredménye egy komplett intézkedés csomag, amely átültethető a 
gyakorlatba. A kidolgozott fejlesztési stratégia tudatosan a térségi adottságokra helyezi a 
hangsúlyt, elsősorban a térségben rejlő kiaknázatlan lehetőségekre hívja fel a figyelmet, és 
kínál rájuk alternatívát. 
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Személyes érintettségből választottam ezt a témát. Célja a tanulmánynak, hogy bemutassa, 
milyen eltérések figyelhetőek meg az ország egyes régióit összehasonlítva. Kiemelten 
elemezve olyan tényezőket: mint az iskolázottság, a foglalkoztatás, a gazdasági aktivitása, 
valamint a gazdasági szerkezet átalakulása. A dolgozat arra keresi a választ, mely területeken 
lehetne előrelépéseket tenni, amik hozzájárulnának a gazdasági növekedéshez.  

Kitérve a hátránnyal küzdő egyének egészségének normalizálódását elősegítő rehabilitáció 
területére, mely hozzájárul a „jóléti” állam megteremtéséhez. Az embert állítva középpontba; 
megvizsgálva a társadalomban elfoglalt helyét, szerepét. A KSH adatbázisának 
fogyatékosokra vonatkozó bejegyzéseit összegezve - rövid- és hosszú távú javaslatokat téve – 
előrevetíteni milyen változások következhetnének be a humán-, a gazdasági- és a társadalmi 
erőforrások szélesebb körű bevonásával. 

Személyesen felkerestem Angliában, Loughborough-ban a Peter Harrison Központot, mely a 
parasportok terén végez kutatásokat. Kvalitatív módszer segítségével készítettem el a 
dolgozatom egy részét. Interjúk keretében kitértem az itthoni rehabilitációs lehetőségek 
budapesti megvalósulására. Önkéntesként megpróbálom megteremteni azokat a feltételeket, 
melyek pozitív változást vihetnek a mindennapjaikba.  

 Annak érdekében, hogy gazdaságunk felzárkózom a nyugati mintákhoz jelentős 
anyagi- és humán erőforrásra van szükség. Rengeteg a jó szakember, akik tudásukkal jelentős 
bevételt képezhetnek a költségvetés számára, csak nincs lehetőségük a munkavállalásra; mivel 
hátrányos helyzetük következtében bizonyos téren korlátokkal szembesülnek.  Felvázolva a 
vidéki régiókban szükséges fejlesztéseket, csökkenthető a szakadék az eltérő desztinációjú 
helyek között. 

 Hiszem, hogy a helyi és a hazai szervezetek, szervek összefogásával sikerül egyszer 
létrehozni egy Komplex Foglalkoztatási Centrumot. Bízom benne, hogy a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma több vidéki régióban tovább az anyagi források előteremtésének 
biztosítását. Remélem, hogy a magyar kormány támogatni fogja elképzeléseinket. Egy olyan 
társadalmat teremtve, ahol nincsenek akadályok. Megteremtve azokat a körülményeket, amik 
ehhez szükségesek. Minden erőmmel és szaktudásommal segíteni fogom ennek 
megvalósulását.  
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A dolgozat a következő célkitűzéseket tartalmazza, és amelyekre keresi a választ: 

1. A nem megújuló energia hazai kitermelési lehetőségeinek vizsgálata. 

2. A Makói kistérségben végzett feltárások bemutatása. 

3. Ökológiai és gazdaságossági következtetések levonása a nem megújuló 
energia használatával kapcsolatban. 
 

A gazdasági válságok által terhelt világ, fokozódó energiaigénye csakis a megújuló 
erőforrások használatának növelésével és a meg nem újuló erőforrások felhasználásának 
gazdaságosabbá tételével érhető el. A nem megújuló erőforrások kitermelése mára egyre 
nehezebb, egyre költségesebb és egyre több energiafelhasználást igényel. A világ energia 
éhségének következtében egyre inkább újabb és újabb kőolaj és földgázmezők feltárására és 
használatára van szükség. Jelenleg az Európai Unió gazdasági fejlődésének is gátja a 
nagymértékű kiszolgáltatottság az energia ellátás területén. A rendkívül drága EU-s energia 
import rontja az Európai Unió-s termékek versenypozícióit. Magyarország energiahelyzete 
rendkívül kiszolgáltatott. minden újabb magyar feltáró hely, amely csökkenti az ország import 
függőségét újabb és újabb gazdasági sikerek záloga. Ilyen kecsegtető lehetőségként 
kínálkozott a Makó térségi gázkincs kitermelése. A többéves rendkívül drága kutatási és 
feltárási munka nem járt sikerrel. Ebben a dolgozatban ennek okait kívántam megfogalmazni. 
Kutatási módszereim közül a legfontosabb az olaj kitermelést végző Falcon TXM cég 
vezetőjével folytatott nem hagyományos interjú volt. A cég által közölhetett szűk adatbázis 
valamint szakirodalmi kutatásaim eredményeképpen megállapítottam, hogy a tetemes 
gázkincs megléte ellenére a makói kitermelés jelenleg nem aktuális. A nehézségek okaiként 
kettőt ismerünk, az első a kitermelés technikai nehézségei, azaz a nagy mélység, a magas 
nyomás, a nagy hőmérséklet és a kőzetbe zárt gázkincs kinyerésének technológiai hiánya 
miatt. A második a jelenlegi kitermelés fenti nehézségeiből levezethető nagy EROEI értéke és 
ennek gazdasági vonzatai. Tehát a kinyert és befektetett energia nagyságának, nem megfelelő 
aránya. Reménykedhetünk abban, hogy a közeljövőben rendelkezésre fognak állni azok a 
technológiai megoldások, amelyek segítségével a makói gázkincs nem az a kincs, ami nincs. 
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Sajnos Magyarország nagymértékben veszélyeztetett terület az árvíz, belvíz és aszály 
miatt. Elsősorban a földrajzi fekvése a felelős ezekért. Mindhárom jelenség súlyos anyagi kárt 
okoz. A rendkívül szélsőséges időjárás is egyre jobban hozzájárul a gyakoriságukhoz és a 
mértékük növekedéséhez. Magyarországon stratégiai jelentőségű feladat lett a 
környezetbiztonság megőrzése. 

Célom volt megismerni közelebbről a belvíz jelenségét, összegyűjteni a különböző 
kiváltó tényezőket, védekezési módszereket, egy másik oldalát látni a mezőgazdaságnak. 
Szeretném a gazdasági vonzatát feltérképezni, összehasonlítani a védekezés költségeit a 
várható (illetve a felmérésre alapozott, ismert éves átlagú) terméskiesés költségével. 

Dolgozatom irodalmi áttekintés fejezetében a belvízzel kapcsolatos ismereteket 
válogattam össze. A szakirodalmak gondos áttanulmányozásával hasznos információkat 
tudtam gyűjteni a kiváltó tényezőkről. Először az emberi, utána a természeti befolyásoló 
tényezőket mutatom be. Az irodalmi áttekintés végén a talaj jellemzőit részletezem. 

 Az Anyag és módszer fejezet elején ismertetem a kutatási terület talaj, domborzati és 
éghajlati viszonyait. Végeztem kérdőíves kutatást is, de csak olyan személyekkel, akik 
végrehajtottak valamilyen tevékenységet a belvíz ellen. Ezeknek az embereknek 
meghallgattam a tapasztalataikat, ötleteiket, megfigyeléseiket a belvízzel kapcsolatban és 
mindezt dolgozatom fő részében részletesen kiértékelem. 
 A kutatásom során sajnálattal állapítottam meg, hogy a gazdálkodók nagyon kevés 
védekezési módszer közül tudnak választani, az anyagi helyzetük miatt. Ők is nagyon jól 
tudják, hogy a leghatékonyabb módszer a dréncsövezés, ugyanakkor ez a legdrágább is. Egy 
friss információ alapján a dréncsövezés egy hektáros költsége - ha a csöveket 20 méterenként 
fektetik le -, 240.000 Forint. A 2012-es Aratási helyzetképből kiderül, hogy Magyarországon 
például az őszi búza termés átlaga 3,707 t/ha volt. Ha hektáronként ezt a mennyiséget 
értékesíteni tudná a gazdálkodó (65.000 Ft/t áron) az pont annyiba kerülne, mint az egy hektár 
dréncsövezése. A védekezés az éppen megtérülne, csak hogy más kiadások is szerepelnek a 
növénytermesztésben: vetőmag beszerzés, talaj-előkészítés, trágyázás, vegyszeres védekezés, 
öntözés és ha az időjárás nem tette tönkre az eddigi munkát akkor betakarítás is. A 
gazdálkodó szeretné biztosítani a családja megélhetését, ezért valamennyit félre tesz a 
bevételéből a létfenntartásra is. A dréncsövezés egy nagyon komoly beruházás, amit a legtöbb 
gazdálkodó önerőből egyszerűen nem képes megvalósítani.  
 Kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy támogatni kell a dréncsöves 
védekezést. A célomat sikerült megvalósítanom: sok gazdálkodóval beszélgettem, hasznos 
tudnivalókat gyűjtöttem össze, most már egy újabb oldalát is látom a mezőgazdaságnak. 
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BIOSTIMULÁTOROK HATÁSA SÁRGARÉPÁRA  

 
Effekt of biostimulators on carrot 
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A hazai zöldségtermesztés gyakorlatában egyre többször merül fel az a kérdés, hogy a 

hagyományos termesztésben alkalmazott hozamnövelő anyagokat, vagy a természetből 
származó biostimulátorokat részesítse-e a termesztő előnyben. A sárgarépa fontos 
zöldségnövényünk; felhasználja a konzervipar, frisspiaci értékesítésre is kerül belőle, 
valamint a konyhatechnika nélkülözhetetlen alapanyaga. Ezen kívül az exportja sem 
elhanyagolandó. Rendkívül gazdag karotinban, vitaminokban, flavonoidokban, és egyéb a 
szervezetre jótékony hatást gyakorló anyagokban. A sárgarépánál a nitrát-felhalmozás miatt 
különösen fontos a megfelelő tápanyag megválasztása és kijuttatása.  

Dolgozatom témájául azért választottam a biostimulátorok sárgarépára gyakorolt 
hatásvizsgálatát, mert Környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatóként arra törekszem, hogy 
a családom számára megtermelt zöldségnövények megfelelő hozammal, beltartalmi 
értékekkel rendelkezzenek és a termesztésük során minimálisra csökkenjen a 
környezetterhelés mértéke.  

Kísérletünkben a következő kérdésekre kerestünk a választ: Van-e különbség a 
kezeletlen és a kezelt állományok csírázási erélye, csírázási százaléka, a répatest 
vállszélessége, hossza és tömege, a teljes növényhossz, a hajtáshossz és a levélfelület 
nagysága között? Bizonyítható-e statisztikailag a megjelenő különbség? 
A megfigyeléseket a ’Fertődi vörös’ sárgarépafajtán végeztük. A csíráztatás Szarvason, a 
szabadföldi termesztés Gyulán történt. A kísérletben egy tényező, a biostimulátor („A” és „B” 
biostimulátor) hatását figyeltük meg a Kontrollal összevetve. A mintákat 3 ismétléssel 
beállított szabadföldi növényállományból vettük, ismétlésenként 20 sárgarépát mértünk. 
Eredményeink kiértékelése egytényezős varianciaanalízissel történt. 

Vizsgálataink során egy esetben tudtunk bizonyítani statisztikailag igazolható 
különbséget: a csírázási erélynél bizonyítást nyert, hogy a Kontroll és a „B” kezelés 
eredményesebb az „A”-nál. Ez alapján azt javasoljuk, hogy magkezelésre ne kerüljön 
kijuttatásra az „A” jelű biostimulátor a sárgarépában. 
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AZ OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 
The examination of waste management in the hospital of Orosháza Urban 

Goverment's 
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 Munkám célja volt megismertetni az egészségügyi intézményekben keletkező 
hulladéktípusokat, teljes áttekintést adni hulladékgazdálkodási tevékenységükről, az adott 
feladatok ellátásának gyakorlati kivitelezési módjairól, e tevékenység feltételeiről, illetőleg a 
fennálló kötelezettségekről. Célul tűztem ki továbbá egy adott intézmény vizsgálatát a fenti 
szempontok alapján, majd értékelni, javaslatot tenni az ott folyó gazdálkodást érintően. 
 Vizsgálatom az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza hulladékgazdálkodási 
rendszerét érintette. A kórház 436 ágyon, a rendelőintézet 438 ezres éves járóbeteg-
forgalommal végzi a gyógyító tevékenységet, mely tevékenységek kiszolgáló személyzete 
mintegy 800 fő dolgozót számlál.  
 A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelés 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kórház ismeri, illetve alkalmazza azok előírásait.  
 A kórházban éves szinten összességében 171.299 kg hulladék keletkezett, melyből a 
veszélyes hulladék mennyisége 57.243 kg. Így a veszélyes hulladék mennyiség 33,4%. Ha 
vizsgáljuk a fertőzésveszélyt hordozó egészségügyi hulladék mennyiségét, ami 42.952 kg, 
kiderül, hogy ez a veszélyes hulladék 75%-át teszi ki, ami a teljes hulladékáram 25%-ának 
felel meg. Nemzetközi adatok szerint külföldön a fertőzésveszélyes hulladék mennyisége a 
teljes hulladékáramhoz viszonyítva legfeljebb 15%. Ezért javaslom ezen hulladék 
keletkezésének a csökkentési lehetőségeire irányuló felülvizsgálatát. 
 A kommunális hulladékok gyűjtése a kórházban csekély mértékben történik 
szelektíven. Számításaim szerint az elkülönített hulladékgyűjtés megvalósításával az 
intézmény a környezet terhelését mintegy 43.000kg kommunális hulladék lerakott 
mennyiségével csökkenthetné évente. Ezzel ártalmatlanítási költsége minimum 50%-kal 
csökkenne, illetve lehetségessé válna az újra hasznosítható hulladékok értékesítése, amivel 
együtt összegszerűen mintegy 2.373.000,- Ft-ot takaríthatna meg a kórház. 
 Jelenleg hagyományos módon történik a röntgen-diagnosztika az intézményben, 
viszont a 2013. év nyarára várható az átállás digitális technológiára. Ennek a váltásnak 
köszönhetően megszűnik a diagnosztika során keletkező előhívó és fixáló oldatok, illetve 
röntgenfilm hulladékok keletkezése. Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy helyettük 
elektronikai hulladékok fognak megjelenni, amivel viszont számolni kell.  
 Az intézetből elszállított kórházi hulladékok ártalmatlanítása jelenleg égetéssel 
történik. Érdemes vizsgálni és figyelemmel kísérni az ártalmatlanítás alternatív lehetőségeit. 
Amennyiben bizonyítást nyer a nemzetközi szinten tapasztalt környezeti, gazdaságossági 
előnyök realizálhatósága, a lehetőségekhez mérten törekedni kell a technológiaváltásra – akár 
a szállítást/ártalmatlanítást végző partnercég megválasztásával, akár saját beruházással. 
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A CSONGRÁDI SERHÁZZUGI HOLT-TISZA VÍZMIN ŐSÉGI 
ÉRTÉKELÉSE 

 
The water quality assessment of the Serházzug dead channel at Csongrád 
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Tudományos diákköri dolgozatom témája a lakóhelyemen található Serházzugi Holt-Tisza 
vízminőségi értékelése. Kutatási munkám célkitűzése egy olyan átfogó vízminőségi értékelés 
készítése, mely a víztest felügyeleti szerveinek a vízminőségre vonatkozóan irányadó 
dokumentumként szolgálhasson, s a holtágra irányuló jövőbeli pályázatokhoz fel tudják 
használni. További célom volt a kapott eredmények alapján a víztest vízminőségi besorolását 
meghatározni, illetve megállapítani, hogy a kapott eredmények megfelelnek e a víz üdülési 
célú és az öntözővíz felhasználás minőségi követelményeinek. Az eredmények alapján a 
vízminőség fenntartására, esetleges javítására vonatkozó javaslataimat is tovább tudom adni. 

A kutatáshoz mintavételi és mintaértékelési eljárást hajtottam végre. A kutatás időtartama 6 
hónap volt, mely 2012 márciusától augusztusig tartott. A holtág hat pontjáról vettem mintát 
minden egyes mintavételezéskor. A kutatás időtartama alatt összesen 36 minta került 
kiértékelésre. A vizsgálatok során a következő paramétereket vizsgáltuk: kémhatás (pH), 
összes sótartalom (EC), kémiai oxigénigény (KOI), foszfor-, nitrát-, ammónium-, klorid-, 
nátrium-, kalcium-és magnézium tartalom. A kémhatást és az összes sótartalmat laboratóriumi 
műszerrel határoztam meg. A kémiai oxigénigény mérése savas kálium-permanganátos 
eljárással történt. Ezen kívül minden egyes alkalommal előkészítettem a mintákat a megadott 
előírások alapján a foszfor, ammónium, kalcium, magnézium és a nátrium tartalom 
meghatározásához. 

Az eredmények kiértékelése időigényes, odafigyelést és széles látókört igényel. Akadnak 
olyan kiugró eredmények, melyek kialakulása tisztázatlan, ám a holtág alapos megismerése 
után feltételezhetjük ezen anomáliák kialakulásának miértjeit. A holtág pH értéke az 
eredmények alapján a III. osztály, tűrhető csoportba, összes sótartalma a II. osztály, jó 
kategóriába, nitrát tartalma alapján I. osztályba, foszfor tartalma a feltételezhetően antropogén 
okokból helyenként megemelkedett értékek alapján II. osztályba, ammónium tartalma alapján 
a IV. osztály, szennyezett csoportba, kémiai oxigénigénye alapján pedig a III. osztályba 
sorolható. A kalcium, magnézium, nátrium és a klorid nem rendelkeznek a szabványban 
meghatározott határértékekkel. A változatos eredmények alapján láthatjuk, hogy nem 
határozhatjuk meg egyértelműen a csongrádi Serházzugi Holt-Tisza vízminőségét, de 
megállapíthatjuk, hogy az leginkább a II. osztályú jó, és a III. osztályú tűrhető vízminőségi 
csoportok között alakul. A holtág belvíztározóként, valamint termál csurgalékvíz tározóként is 
szolgál. Mind a belvíz, mind a termál csurgalékvíz befolyásolja a holtág vízminőségét, így 
ezek megszüntetése feltételezhetően a vízminőség javulását vonná maga után. Közvetlen 
összeköttetésben nem áll az élő Tiszával. Ezen probléma áthidalása is segíthetné a holtág 
vízminőségbeli változását. 
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SZARVAS VÁROS TELEPÜLÉSKLÍMÁJA ÉS KERTÉSZETI 
VONATKOZÁSAI 

 
Urban climate of Szarvas and its horticultural aspects 
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Az urbanizáció folyamatának előrehaladtával a városklíma kutatása a meteorológia egyik 
fontos feladatává vált. A városok klímájának egy sajátos vonása, hogy városi és a természetes 
felszín eltérő energiagazdálkodása miatt, a város belső területei az éjszakai órákban, 
különösen derült, szélcsendes időjárási helyzetben több fokkal melegebbek a külterületi 
részeknél (városi hősziget). Magyarországon eddig főleg nagyvárosokban (Budapest, 
Debrecen, Szeged) folytak városklíma kutatások, jellemzően mobil mérési módszerrel, előre 
kiválasztott napokon. Az eredményeket az emberi komfortérzet, illetve a fűtési igény 
vonatkozásában vizsgálták.  

TDK kutatásunk során azt kívántuk megismerni, hogy egy alföldi kisváros mekkora 
hőtöbbletet biztosíthat a város periférikus területeihez képest. Napjainkban egyre nagyobb 
szerepe van a városon belüli, otthoni zöldség- és gyümölcstermesztésnek, így vizsgálatunk fő 
célja a kül- és belterületi kertészeti termelés hőmérsékleti feltételeinek összehasonlítása volt. 

A hőmérséklet mérése 2012. február 1. és szeptember 30. között, Szarvas város bel- és 
külterületén, 10 mérőhelyen történt, HOBO UA-002 adatgyűjtőkkel, tízpercenkénti 
gyakorisággal. A hőmérőket a léghőmérséklet-mérés szokásos magasságában, 2 m-es szinten 
helyeztük el, megfelelő árnyékolást biztosítva. A mérőhelyek kiválasztásánál meghatározó 
szempont volt, hogy az adatok a „kertklímát” jellemezzék, a mikrokörnyezet hasonlóságát 
biztosítva. 

Megállapításaink szerint az esti, illetve éjszakai órákban az időjárási helyzet függvényében 
fejlődik ki a hősziget jelensége. Borult, szeles időjárás esetén elhanyagolható a belterület 
hőtöbblete, jellemzően legfeljebb 0,3 °C. Derült, szélcsendes időben az eltérések lényegesen 
nagyobbak. Legnagyobb hőmérsékleti különbségek az éjszaka első felében alakulnak ki. A 
fagykockázat szempontjából meghatározó éjszakai minimumhőmérsékletek eltérései ennél 
valamivel kisebbek, de még így is igen jelentősek. A teljes mérési időszakra vonatkozóan 
(243 nap) az átlagos hősziget intenzitás 1,6 °C. Az esetek 7,3%-ában az eltérés 3°C feletti, 
míg a legnagyobb mért különbség 5,5°C volt.  

Eredményeink szerint tehát a város belső részének hőtöbblete jelentős a fagykár 
szempontjából kritikus időjárási helyzetekben. Ez egyértelmű előnyt jelent a fagyérzékeny 
zöldség- és gyümölcskultúrák városon belüli termesztésénél, ugyanis a téli és tavaszi fagyok 
miatti terméskiesés veszélye lényegesen kisebb, mint a tömegtermelést biztosító (külterületi) 
üzemekben. 
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FŰTETLEN FÓLIA ALATT TERMESZTETT FEHÉRHÚSÚ 
PAPRIKAFAJTÁK HOZAM ALAKULÁSAI TALAJVÍZHATÁS ALATT 

ÁLLÓ TALAJON 
 

Yields of bell-pepper (Capsicum annuum L.) hybrids on saline ground water 
affected soil  
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A sóhatás alatt álló mezőgazdasági területek világszerte meghaladják a 300 M ha-t. 
Arányaiban Európa az ahol Észak–Amerika után a legkisebb a magas sótartalmú talajok 
kiterjedése. Mindezek ellenére, Európa negatív vízmérlegű arid és szemi-arid területein 
jelentős terméscsökkentő tényező a növénytermesztés számára káros mértékben felhalmozódó 
sók jelenléte. Hazánkban a Nagyalföld mintegy harmadát érinti a nátrium felhalmozódás és a 
só felhalmozódás és további egyharmad részén potenciálisan szikes talajok találhatók. A 
szikes és potenciálisan szikes talajok kertészeti termelésben nagy kihívás elé állítják a 
termesztőket. Az étkezési paprika az egyik legsóérzékenyebb zöldségfajunk, mely egyaránt 
hozamcsökennéssel reagál a talaj magas sótartalmára, illetve a magas sótartalmú 
öntözővizekre. A termesztő berendezések só- és vízforgalma jelentősen eltér a szántóföldi 
körülményekétől. A csapadék kilúgzó hatásának elmaradása, a rendszeres, de nem átmosó 
tápoldatos öntözés, a fokozott evaporáció, a növények szelektív tápelemfelvétele és az 
öntözővíz sótartalma mind egy másodlagos só felhalmozáshoz vezetnek.  

Kísérletünk során két köztermesztésben kedvelt paprikafajta (’Cinema’, ’IC2131’) hozamait 
vizsgáltuk hideghajtatásos, nagylégterű létesítményben (7,5 m x 100m) egy szentesi 
magángazdaságban. A kísérletet kétféle talajon állítottuk be. Egyrészt az agyagos vályog 
mechanikai féleségű, mélyben sós réti csernozjom talajon, valamint ugyanezen típus 2010-es 
évben talajvízhatás alatt álló részén. Szignifikánsan (SzD5%) magasabb hozamokat mértünk a 
’Cinema’ fajta esetében (14,9 kg/m2) normál talajon, szemben az ’IC2131’ fajta 11,5 kg/m2-es 
hozamával szemben. A korábban talajvízhatás alatt álló, magas sótartalmú talaj a ’Cinema’ 
fajta esetében 40%-os hozam csökkenést eredményezett (8,9 kg/m2) a talajvízhatástól mentes 
kezeléshez képest. Az ’IC2131’ esetében ez a csökkenés szintén számottevő a normál 
talajoshoz képest, -42,8%-kal csökkent a hozam. Ez esetben a hét szedési alkalommal csupán 
6,6 kg/m2 volt a halmozott hozam.  

A jövedelmezőség szempontjából jelentős első szedések (1-4 szedésig) méretkategóriánkénti 
százalékos megoszlása alapján a ’Cinema’ normál talajon az első szedések 86 %-át hozta az 
Extra és I. méretkategóriában. Ugyanezen fajta a korábban talajvízhatás alatt álló részen 
csupán az össztermés 28 és 32 %-át produkálta az Extra és I. méretkategóriában. Az ’IC2131’ 
fajta az első szedések során méretkategóriák szerinti megoszlásban számottevően nem 
különbözött a talajvízhatás alatt álló talajon termő ’IC2131’ tövektől, tehát az arányok 
hasonlóak, de az összes terméstömeg a normál talajon magasabb volt. A levélfelület értékek 
mind a ’Cinema’, mind az ’IC2131’ esetében a normál talaj esetében voltak magasabbak, 
hasonlóan a gyökér száraztömeghez, mely a június végi destruktív mintavételt követően a 
normál talajon szignifikánsan magasabb volt a sós talajhoz képest. Megállapíthatjuk, hogy a 
’IC2131’ és ’Cinema’ fehér paprika fajták erős hozamcsökkenéssel reagálnak a 
talajvíztükörrel együtt emelkedő oldott sókra.  
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KOMPOSZTOK KÉMIAI VIZSGÁLATA 

 
Chemical analysis of compost 

 
Szerző:  Petkov Attila, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simándi Péter, főiskolai tanár, intézetigazgató, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Környezettudományi Intézet  
 
 

 

 Célkitűzésem vizsgálni, hogyan viselkednek a talajban az aktív levegőztetéses 
technológiával, azonos összetétellel készült, de eltérő utóérlelési idejű kész komposztok aerob 
körülmények között. Mennyi lehet az optimális utóérlelés idő a felhasználást megelőzően.  
 A változásokat kémiai paraméterekkel követem nyomon inkubációs kísérlet során, 
amelyet tíz héten át folytattam. Az inkubáció alatt állandó 25 °C-os hőmérsékletet tartottam 
fenn. A komposztot homokkal keverve vizsgáltam, mivel a homok alacsony 
tápanyagtartalmú, így kis mértékben befolyásolja a mérések eredményeit. Minden mérést 
hetente 3-3 ismétlésben végeztem. Mintákat vettem a talaj komposzt-keverékekből, 
melyekből talajkivonatokat készítettem és ebből mértem a pH, EC, TOC, NO3

--N, NH4
+-N, 

PO4
3- változásait. Vizsgáltam a képződő CO2 és CH4 koncentrációját is az inkubációs edények 

gázteréből. A kapott adatokat grafikonokon ábrázoltam, feltüntettem a mérések szórását is. 
 A CH4 igen kis koncentrációban volt mérhető vagy egyáltalán nem. A CO2 respirációs 
mérések azt mutatták, hogy a vizsgálatok végére a kontroll és az egy éves komposzt esetében 
a CO2 képződés nagyságrendileg azonos szinten állt be és pozitív korrelációt mutatott a TOC-
vel. A fél éves komposzt CO2 képződése igen ingadozóan alakult ez abból adódik, hogy 
kevésbé érett, mint az egy éves komposzt. 
 Mérések alapján a kezdeti magas NH4

+ koncentráció csökkent, míg a NO3
- növekedett a 

talaj-komposzt keverékeknél. Az NH4
+/NO3

- arány a kísérlet végére az egy éves komposztnál 
kedvezően alakult 10 hét alatt lezajlott a nitrifikáció. Nyilvánvalóan érettebb volt az inkubáció 
kezdetén is. A másik komposzt (fél éves) esetében ez az érték jóval magasabb volt, itt a 
nitrifikáció folyamatban volt a vizsgálatok végén, ez is azt mutatja, hogy az kevésbé érett. 
 Véleményem szerint az egy év utóérlelés ezekkel a technológiai feltételekkel megfelelő 
érettséget eredményezhet, a fél év kevés. Vagy növelni kell a komposztálás és utóérlelés 
idejét vagy változtatni kell az alkalmazott technológián, a jobb minőségű végtermék elérése 
érdekében. 
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A BÉLMEGYERI FÁSPUSZTA (KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK) 
SZIKI TÖLGYES ÁLLOMÁNYÁNAK DENDROLÓGIAI 

ÁLLAPOTFELMÉRÉSE 
 

Dendrological survey in the alkaline forest steppe of Bélmegyer Fáspuszta 
(Körös-Maros National Park) 

 
Szerző:  Somogyi Edina, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, III. évfolyam 
 
Témavezetők:  Dr. habil. Jakab Gusztáv, egyetemi docens, Gazdasági, Agrár- és 
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Természetvédelmi Intézet, Sopron 
 Sallainé Kapocsi Judit botanikai felügyelő, Körös-Maros Nemzeti Park, 

Szarvas 
 
 

A Bélmegyeri Fáspuszta, Békés megye északkeleti részén helyezkedik el, az egykori 
Kis-Sárrét peremén. Kiterjedése 644 hektár, ebből 82 hektár fokozottan védett, védelme és 
fenntartása a Körös- Maros Nemzeti Park feladata. A területen egy ritka társulás található, a 
sziki erdős pusztarét. Fáspusztán kívül csak az Ohati- és az Újszentmargitai erdőre jellemző 
ez a növénytársulás, így Magyarország utolsó, épen fennmaradt sziki tölgyesei között tartják 
számon. A táj az ősi erdőssztyepp látványát idézi a szikes legelő, a rajta elhelyezkedő több 
száz éves, magányosan álló kocsányos tölgyekkel és idős vadkörtefákkal. Uralkodó fafaj a 
kocsányos tölgy, mellette még vadkörtét és egybibés galagonyát is találni. A ligetesedett 
állományainak tisztásán jellegzetes a sziki magaskórós társulás.  

Kialakulásának történetéről még ma is szakmai viták folynak, de annyi bizonyos, hogy 
kialakulásában szerepe volt az Alföld aszályos klímájának, valamint a talajtani és hidrológiai 
viszonyoknak is. Fás települést - amelyről a terület a nevét kapta - 1221-ben említik először. 
Fáspuszta közel 300 évig nagybirtok, uradalom volt és a Wenckheim család birtokában állt. 
Fáspuszta természeti értékeire már régen felfigyeltek, de az utóbbi 20 évben a területen egy 
fokozatosan romló tendencia volt megfigyelhető. A fák jelentős része leromlott egészségügyi 
állapotba került, sokuk elpusztult. A Körös-Maros Nemzeti Park 2003-ban és 2004-ben 
kísérletet tett a tájkép, a fáspuszta-jelleg megőrzésének érdekében. A beavatkozás során 
magról történő fatelepítéssel próbálkoztak. A vadkár elhárítása érdekében a fiatal fákat 
ideiglenesen bekerítették. Emellett szükséges volt a megmaradt idős fák egészségi állapotának 
monitorozása is. A telepítés a második évben bizonyult sikeresnek. 2006-ban Nótári Krisztina 
végzett egy állományfelmérést, ami e dolgozat alapját képezi. A méréseket 2012 nyarán 
ismételtük meg és összehasonlítottuk az eredményeket, hogy megfigyelhessük az esetleges 
változásokat. A felmérés során vizsgáltuk a fák magasságát, a lombkorona borítottságát 
valamint a törzs átmérőjét is. Célunk az volt, hogy az adatok segítségével megállapítsuk, hogy 
Fáspusztán történt-e további állományromlás, és ha igen az milyen mértékű volt, valamint 
sikeres volt-e a Nemzeti Park telepítési kísérlete, mennyire életképesek a „kalitkában” fejlődő 
csemeték. A vizsgálatok alapján 2006 óta a fák legnagyobb részénél nem történt nagyobb 
mérvű változás (a fák 36%-ánál), de sajnos sok esetben (28%) tovább romlott az egyedek 
egészségügyi állapota. 
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ÉPÍTŐANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK 
SZEKCIÓ 
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KÖNNYŰ ADALÉKANYAGOS ÖNTÖMÖRÖD Ő BETONOK 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI 

Investigation of properties and possibilities of applications of lightweight 
aggregate self-compacting concrete 

 
Készítette:  
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Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Dr. Takács Márton, Oktatási dékán-helyettes, tanszékvezető 
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Műszaki Alaptárgyi Tanszék 

 
 
Normál betonnak nevezzük azokat a betonokat, melyeket hagyományos alapanyagokból, 
hagyományos technológiával állítanak elő, és velük szemben csupán általános 
követelményeket támasztanak, mint a konzisztencia, testsűrűség, nyomószilárdság. Az ettől 
eltérő betonokat különleges betonoknak, vagy különleges technológiával készített betonoknak 
nevezzük. 
A XX., de még inkább a XXI. század forradalmi újdonságokat hozott a betontechnológia 
terén. Egy „receptbeton” már nem elégítette ki az építőipar minden igényét, így 
betonkutatások indultak meg különböző területeken, annak megfelelően, hogy a beton melyik 
tulajdonságát igyekeztek kiemelni. 
Így született meg az 1980-as években az öntömörödő beton, mely jelen ismereteink alapján a 
legtöbb kihívásra megoldást kínál.  
Az öntömörödő beton – angolul Self Compacting Concrete (SCC) – olyan különleges beton, 
melynek zsaluzatba töltésekor tömörítésre nincs szükség. A betonnak olyan az összetétele, 
hogy minden külső segítség nélkül, önsúlyának hatása alatt képes kitölteni a zsaluzat minden 
részét üregmentesen, eközben légtelenedik és szinte tökéletesen kiegyenlítődik. 
Az építőipar mindig újabb és újabb igényeket fogalmaz meg építőanyagokkal szemben, 
napjaink egyik nagy igénye a könnyű építőanyagok alkalmazása, ezáltal könnyű szerkezetek 
létrehozása.  
Ha könnyű, jó minőségű, változatos formájú betonszerkezetet akarunk létrehozni, akkor 
hívjuk életre a könnyű adalékanyagos öntömörödő betont, mely ötvözi a könnyűbetonok 
tulajdonságait – kis testsűrűség, jó hőszigetelés – az öntömörödő beton már említett 
tulajdonságaival. 
Tanulmányommal és vizsgálataimmal szeretném elősegíteni, hogy megismerjük a különleges 
betonoknak ezt az új fajtáját, képet kapjunk viselkedéséről, tulajdonságairól, hogy az 
igényeknek leginkább megfelelő könnyű adalékanyagos öntömörödő betont készíthessünk. 
Vizsgálataim során különböző mértékben könnyű adalékanyagot tartalmazó öntömörödő 
betonok leginkább friss állapotú jellemzőit vizsgáltam, mint a roskadási terülés, blokkolódási 
hajlam, szintbeállási képesség, légtelenedési képesség, de a vizsgálatok közt szerepeltek 
szilárdsági vizsgálatok is. 
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SZULFÁTÁLLÓ CEMENTEK ÉS TÍPUSAI 

Types of Sulfate-proof cements 
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Műszaki Alaptárgyi tanszék 

 
 
 

 Az elmúlt században és jelenleg is az egyik leggyakrabban alkalmazott építőanyag a 
beton, melynek alapanyaga a cement.  A beton- és vasbeton szerkezetek élettartamuk alatt 
környezetükkel aktív kapcsolatban vannak, és ez idő alatt számos mechanikai, vegyi hatás éri, 
érheti. Ezen hatások általában előre megismerhetők ezáltal a védelem előre tervezhető. A 
környezeti hatások messzemenő figyelembe vételével a káros hatások jelentős hányada 
csökkenthető, illetve kiküszöbölhető. 

 A vegyi hatásokkal szembeni viselkedésre számos vizsgálat ismert, és ezen hatások 
kiküszöbölésére különböző cement típusok kerültek kifejlesztésre. A különleges cement közül 
kiemelkedik a szulfátálló cementek „családja”. 

 Dolgozatomban röviden összefoglalom a betonkorrózió jelenségét, hatását és 
következményeit. Röviden ismertetem a betonkorrózió elleni védelem alapelveit, megoldásait, 
végül részletesen ismertetem a szulfátkorrózió jelenségét, annak hatásmechanizmusát, és a 
szulfátálló cementek jelentőségét. 



YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 

408

A CEMENT ÉS CEMENTGYÁRTÁS TÖRTÉNETE 

History of cement and cement manufacture 
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Dolgozatom témájára egy korábbi TDK dolgozat hívta fel a figyelmemet. Ebben a 
dolgozatban a friss beton konzisztencia vizsgálati módszerei kerültek ismertetésre, a múlt, 
jelen és jövő eljárásai. Ekkor merült fel bennem a gondolat, hogy a beton alapanyagának, a 
cementnek a történetét megismerjem, feldolgozzam. 

 

A téma szakirodalmi tanulmányozása során derült ki, hogy ez – legalábbis a kezdeteket 
tekintve, pl. ókor – nem is olyan egyszerű, mivel általában kötőanyagokról szól a fellelhető 
irodalom. A tudomány fejlődése során alakult ki a kötőanyagok pontos megkülönböztetése, 
meghatározása: a hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagok. A témakört szűkítve, a 
szilikátkémia kialakulása, fejlődése során egyre inkább pontosabb képet kapunk a cement 
tulajdonságairól, szilárdulási mechanizmusáról. 

 
Dolgozatom elején igyekszem tisztázni a cement – történelmi – fogalmát, és terminológiáját. 

A továbbiakban kronológiai sorrendben ismertetem a fejlődési szakaszokat, valamint a hazai 
vonatkozásokat. Az általam kitűzött feladat megvalósítását nehezítette, hogy az ide vonatkozó 
szakirodalomban a cement – mint kötőanyag – nehezen vonatkoztatható el a beton fejlődési 
szakaszaitól. 

Végül bemutatom a hazai cementgyártás rövid történetét. 
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BETONKORRÓZIÓ ÉS A SZULFÁTÁLLÓ BETONOK 
ALKALMAZÁSÁNAK TERÜLETEI 

Concrete corrosion and application of sulfate-proof concrete 
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A beton több, mint 5000 éves történelmi múltra tekint vissza. A mai világban a legnagyobb 
mennyiségben felhasznált mesterségesen előállított építőanyag.  
A betonkorrózió fizikai, kémiai vagy elektrokémiai reakció révén következik be, amikor az 
anyagot az időjárás, a nedvesség, a környezetben lévő vegyi anyagok, vagy más közeg 
hatásának tesszük ki. 
Tanulmányommal szeretném elősegíteni, hogy további ismereteket szerezhessünk a betonkorrózió 
viselkedéséről és tulajdonságairól. A dolgozatban egyrészt összefoglalom a betonkorrózió fajtáit, 
valamint a korrózió elleni védelmi eljárásokat, anyagokat vizsgálom. 
Ezek mellett szeretném kiemelni a szulfát okozta korrózió kialakulását, hatását és előfordulási 
területeit. Sok olyan terület van Magyarországon is, ahol előfordulhat szulfátosodás, de még nem 
minden esetben használunk szulfátálló betont.  
A szulfátálló cementtel készült beton felhasználásának több területe is van: amikor talajban sok szulfát 
található, vizes környezetben, vízépítési szerkezeteknél, vízzáró szerkezeteknél, ahol a 
repedésmentesség követelmény. Víz beszivárgása, szennyezőanyagok bemosódása elleni 
védelem esetén, ezzel párhuzamosan a fagy- és olvasztósó káros hatása ellen, sugárvédő 
betonoknál, olyan ipari, mezőgazdasági épületeknél, ahol  a használatból adódó szennyezés 
károsíthatja a betonszerkezeteket (vágóhidak, sertéshizlaldák esetén a hulladék és a trágya 
bemosódása). Szennyvíz vezetékek építésekor, csatornázási munkáknál is használják, illetve 
élelmiszert feldolgozó üzemekben is. Alkalmazási terület a nagy tömegű betonszerkezetek 
készítése is, ahol a hőfejlődés okozat problémát, emellett nyári melegben történő betonozásnál 
is használhatjuk. 
Tehát a tanulmányomban az általános betonkorrózió mellett a szulfátálló beton használatának 
előnyeit és alkalmazási területeit vizsgálom. 
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LÁTSZÓBETON FELÜLETEK, KÁLVIN TÉRI METRÓ 4 MEGÁLLÓ  

Exposed Concrete surfaces, Kalvin Square metro 4 stops 
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 Napjainkban a víz után az emberiség által legnagyobb mennyiségben használt anyag a 
földön a beton. E szó hallatán mindenkinek egy rideg szürke, nem kifejezetten esztétikus 
építőanyag jut eszébe. De ma már azonban nem csupán a régi értelemben vett betonfelületek 
léteznek, egyre többször találkozhatunk életünk folyamán szépen megmunkált látszóbeton 
felületekkel amikkel legtöbbször tisztában sem vagyunk. Sokféle betonnal találkozhatunk de a 
dolgozatban legfőképpen a látszóbeton és a látszóbeton matricákkal foglalkozom.   
 A látszóbeton egy jól megmunkált, helyszínen készülő, takaratlanul maradó, 
részleteiben igényes és speciális felületvédelemmel ellátott beton. A dolgozatom főkén a 
látszóbeton helyes és helytelen előállításával foglalkozik, a hibák kialakulásának okaival és 
megszüntetések lehetőségével továbbá a Kálvin téri 4-es metró állomás látszóbeton 
felületeinek kivitelezésével és megtervezésének folyamataival. Sorra veszem az adalékszerek, 
adalékanyagok és a cementre vonatkozó betartandó előírásokat, velük szemben állított 
követelményeket. Feltárom a betontervezés menetét, a különböző receptúrák sajátosságait 
illetve a közben előforduló hibákat, kellemetlenségeket és ezek megoldását. Kitérek egy igen 
új keletű utókezelési technikára a „JOS”-ra amit a Kálvin téri állmáson alkalmaztak elsők 
között Magyarországon. Alkalmam volt többször is konzultálni Horváth Péterrel aki a Kálvin 
téri megálló látszóbeton munkáinak mind tervezésében mind kivitelezésében részt vett a 
kezdetektől fogva, így tanulmányom egészen mélyrehatóan vizsgálja e felületeket.  
 A választásom azért e témakörre esett mivel egyetemi éveim kezdetétől figyelemmel 
kísérem a Kálvin téri állomás fejlődését, évente többször is alkalmam van lejutni az 
építkezésre így testhez állónak éreztem TDK dolgozatomat e téma köré felépíteni. 
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TÉGLAKÁLYHA – TÖMEGKÁLYHA 

Wood burning masonry heater made by brick. 
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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. 
Tavalyi TDK -hoz képest bővítettem ismeretemet egy újabb kályhatípussal, amit az 
elkövetkezendő TDK-n szeretnék bemutatni. 
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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MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉS SZEKCIÓ 
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A VILLAMOS HELYE A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN 

The relevance of the tram in the urban transport system 
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- Bevezető, a témaválasztás indoklása 
 

- A közösségi közlekedés rövid összefoglalása 
 

- A villamos helye ebben a rendszerben 
 

- Nemzetközi helyzet bemutatása (különleges városi vasutak) 
 

- Hol van jelenleg villamos Budapesten 
 

- Mekkora kapacitással üzemel 
 

- Mikor épült, mi lehetett akkor a koncepció (mekkora kapacitással üzemelt akkor) 
 

- Hol vannak buszok, illetve trolik, mekkora kapacitással üzemelnek 
 

- Mekkora helyigényű egy-egy jármű típus 
 

- Mennyi energiát (gázolaj, elektromos áram) használ el az adott jármű 
 

- Ez 1km-re levetítve mekkora fogyasztást jelent (kombinálva a szállított utas számmal) 
 

- Mennyi a káros anyag kibocsátása az adott típusnak (fulladozó város) 
 

- Kérdés: miért van inkább busz, mint villamos 
 

- Példák: hol lehetne a villamost alkalmazni, vagy visszaállítani a fenti adatok alapján 
 

- Javaslatok (átnézeti helyszínrajzok, mintakeresztszelvények) 
 

- Összegzés 
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TOLMÁCS KÖZSÉG SZENNYVÍZELHELYEZÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

The investigation of sevage disposal in Tolmács 

Szerző:  
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SZIE - Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
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Dulovics Dezsőné dr., Professzor Emerita, 
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Közmű és Mélyépítési Tanszék 

 
 
Jelenleg Tolmács községében a szennyvízelhelyezés nem megoldott. A 340 

háztartásban elvileg decentrális elhelyezésű helyi tárolókkal oldják meg a keletkező szennyvíz 
elhelyezését. A keletkező szennyvizek az ingatlanokon belül tárolásra kerülnek, majd 
szippantással, tengelyen szállítják el. Az elszállítás költsége azonban az utóbbi időben 
drasztikusan megnövekedett, főként annak köszönhetően, hogy már nem Bánkra hanem az 
54 km–re lévő Észak Budapesti Szennyvíztisztító-Telepre szállítanak, az ezáltal 
megnövekedett üzemanyagköltséget pedig a lakosságra terhelik rá. Ezt azonban a lakosság 
nagy része már nem tudja megfizetni, így sokan más, „alternatív” megoldásokhoz 
folyamodnak. Gyakori, hogy a szennyvizet a kertek végén ásott gödrökben helyezik el, az 
„emésztőkön” túlfolyókat alakítanak ki, vagy kiszivattyúzzák annak tartalmát. Ezáltal e 
szennyvíz közvetlenül a talajba szivárog, jelentősen növelve a talajvíz károsanyag-tartalmát. 
Ez Tolmács község esetében jelentős vízszennyezési kockázatot jelent, hisz néhány 
háztartásban kerti talajvízkutakból nyerik az ivóvizet. 

Az önkormányzat felmérve a probléma súlyosságát, EU-s támogatás segítségével 
szeretné kiépíteni a csatornahálózatot a községben, amivel a költségek is jelentősen 
csökkenthetőek lennének. 2004-es EU csatlakozás után az EU szabályai vonatkoznak 
Magyarországra is, köztük a vízkeret irányelv is. E szerint ott kell csatornázni, ahol ez 
gazdaságos vagy a vízvédelmi érdek megkívánja. Eddigi tudomásom szerint a vízvédelmi 
érdek Tolmácson nem kívánja meg a csatornázást (nincs ívóvízbázis), ezért dolgozatomban a 
csatornázás gazdaságosságát vizsgáltam meg. A nagyon nagy építési- és a kis lakosszámra 
koncentrálódó további fenntarthatósági költségek miatt a csatornázást nem találom 
gazdaságosnak.  

Mivel sem a jelenlegi elhelyezés, sem a csatornázás nem bizonyult megfelelő 
megoldásnak, ezért más szennyvíz-elhelyezési módot kell találni.  

Mivel sovány agyag talajú Tolmács egész területe az egyedi szennyvíztisztító 
berendezések alkalmazása nem megvalósítható. 

A település külterületén végzett szikkasztási próbát követően ideálisnak látszott egy 
természet-közeli szennyvízelhelyezési módot választani, így a  nyárfaültetvényes 
talajbiológiai szennyvíztisztítás mellett döntöttem, melyet Aparhant települést mintául véve 
dolgoztam ki. 

Aparhant településén az Önkormányzat vásárolt egy szennyvízszállító járművet, 
támogatással vízzáróvá tette a szennyvíztárolókat, valamint pályázatok segítségével önálló 
TFH fogadó és elhelyező telepet épített. A településnek jelenleg három szennyvíz-szállító 
gépjárműve van, melyek a lakosságtól térítés nélkül szállítják el a települési folyékony 
hulladékot. Tolmács településén is hasonló megoldást tudnék elképzelni és ennek érdekében 
terveztem meg a lehetséges TFH fogadó és elhelyező telepet. 



YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 

416

ASZÁLY KEZELÉSÉNEK LEHET ŐSÉGEI A TARNA VÍZGY ŰJTŐ 
TERÜLETÉN 

Possible ways of drought managment at Tarna River catchment basin 
 
Készítette:  

Kovács Ádám, építőmérnök, IV. évfolyam 
Szent István Egyetem , Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezetők: 

Kiss Katalin , tanszéki mérnök, 
SZIE – Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Közmű- és Mélyépítési tanszék 
 
Dr. Major János PhD, főiskolai tanár, 
SZIE – Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Közmű- és Mélyépítési tanszék 
 
Árvai Marianna , Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
Gyöngyösi Szakaszmérnökség, Területi felügyelő és dokumentumfelelős 

 
 
 

 A vízhiány és aszály egyre nagyobb kihívást jelent a vízgazdálkodással foglakozó 
szakemberek számára világszerte, így Európában és Magyarországon is. Az éghajlatváltozás 
következtében a szélsőséges helyzetek (így aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága 
növekszik, ami a problémák súlyosságát fokozza. A legutóbbi időszakban világosan 
felismerhető, hogy a természetes és a szociális környezetben végbemenő változások ritmusa 
egyre gyorsabb, ugyanakkor a változások hatásai egyre növekvő mértékben válnak szélesebb 
körűvé, összetetté és állandóvá. Mindezek a folyamatok a korábbi időszakokhoz képest egyre 
közvetlenebbül befolyásolják a mindennapi és a jövőbeli emberi életet. 

 

 Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy az aszály nem csak a mezőgazdaságot és a 
növénytermesztést érinti, hanem ezzel egy időben az embereket és minden más élő 
szervezetet is. Következésképpen igény merül fel olyan eszközök és intézkedések 
kialakítására, amelyek alkalmazhatók az aszály káros hatásai ellen. 

 

 Dolgozatomban megvizsgálom és ismertetem a Tarna vízgyűjtőterületét, olyan 
szempontokból, hogy egy aszályos időszak esetén milyen meglévő műszaki megoldások 
vannak a területen és milyen esetleges problémákra kell megoldást találni, és kell-e új 
műtárgyakat, műszaki megoldásokat megtervezni, vagy már meg vannak. 
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HÁRMAS HATÁR-MENTI AUTÓPÁLYA MEGÁLLÓ. 
ÖSSZEFONT RÉSZEK 

Highway stop at the triple border.Braided parts 
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 Makettem készítésekor egy olyan forma keresése vezérelt, mely egy későbbi tervem 
előtanulmánya lehet: egy autópálya-menti elektromosautó-töltőállomás, melyet a környező 
szélerőművek és az épület szélhomlokzata lát el energiával. 
 A téma igényelte, hogy egy széles, gyors forgalmú út mindkét oldala/iránya számára a 
szolgáltatás - a közlekedés mechanizmus megbontása nélkül - biztosított legyen, ezért egy 
hídépület tervezése tűnt megoldásnak. 
 Elképzelésem egy generált forma volt, mely kidolgozásához a számítógépes tervezés 
adja az egyetlen pontos megoldást. Mindemellett a kézzel történő formakeresés, az alkotó és 
anyag találkozása számomra örökérvényű és hamisíthatatlan eszközt jelent a gondolat szabad 
áramlásához. 
 A megvalósításhoz egy korábbi makettem – a biennálé kiállításához illeszkedő – 
magyar kézműves technikát használtam: drótvázat építettem, majd a kosárfonás metódusával 
alakítottam ki a formát.  
Az így létrejött épület-kezdeményt Magyarország legszelesebb területére szántam. 
Hegyeshalom a hármas határon fekszik. Az egykor egy birodalomhoz tartozó országok közt 
napainkig vannak feszültségek, így az épület többlet mondanivalót kíván önmagán hordozni: 
a két, határral elválasztott oldal összefonódik egy masszív egységgé, mely közös erővel 
határtalan energiát hoz létre.  
Az összefonódás jelképezheti a hagyományos kézművesség és a legmodernebb technológiai 
vívmányok kapcsolatát, a kézi ’kócos’ alkotás integrálását a számítógép precíz világába, vica-
versa. 
 Makettem egy olyan terv-kezdemény, mely nem kíván épületként megjelenni, hanem 
egy olyan térplasztika/szobor, mely egy építészeti koncepció sajátos megfogalmazása. 
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A tanulmány témája a budapesti elővárosi gyorsvasúti közlekedés fejlesztése a bécsi S-Bahn 
mintájára.  

Budapest és a budapesti agglomeráció vasúti közlekedése manapság rendkívül korszerűtlen és 
nagyon sok szempontból fejlesztésre szorul. Kézenfekvő egy már meglévő és jól működő 
példa alapján nekünk is átszerveznünk a közösségi közlekedés ezen ágazatát. Erre a projektre 
az egyik legjobb minta Ausztria fővárosa. 

A tanulmány célja egy olyan rendszer létrehozása, mely az elővárosi vasúthálózatot összeköti 
a budapesti közösségi közlekedés villamoshálózatával, ezáltal elősegíti a dinamikus és gyors 
közlekedést. 

A feladat során bemutatjuk, hogy Bécsben ez a rendszer hogyan valósult meg, beleértve a 
hálózat felépítését, az elővárosi lakosság számára történt pozitív változásokat, majd ezen 
gondolat menetén ismertetjük az ehhez szükséges és a meglévő hálózat műszaki jellemzőit - 
részletesen kitérve a nyomvonalra, a sebességre és a járművekre - , a lehetséges 
megoldásokat, majd egy végső cél megfogalmazásával zárjuk a tanulmányt.  
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A SZEMELOSZLÁS, A TÖMÖRSÉG ÉS A VÍZTARTÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSE 

Relationship among  grading curve, dry density and the soil water characteristic 
curve 
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 A TDK dolgozatom eredeti ötlete a különböző homoktalajok víztartási görbéinek 
előállítása, mérése, ez a talaj víztartalmát adja meg a szívás függvényében. Az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai, Növényvédelmi Kutatóintézetben 
mérési eredményekkel alátámasztása volt a cél. Ehhez több Németországból érkezett 
homokfrakciót és keveréket kezdtem el vizsgálni. A vizsgálat menetét előkészítettem, a 
talajmintákat egy féligáteresztő hártyára tettem, majd ezt kapcsolatba hoztam egy állítható 
magasságú vízfelszínnel. Ennek fokozatos mélyebbre vitelével hozzuk létre a szívást a 
talajon. De ezt a vizsgálatot nem tudtam befejezni, a bekészítés rengeteg idő alatt valósult 
meg, bonyolultsága, precizitása miatt. A vizsgálatok a mai napig folynak, de eredmények 
hiányában, ezeknek a mintáknak a már más által megadott adatait kénytelen voltam más 
módon feldolgozni. Ezeket a vizsgálatokat Németországban készítették, így a német szabvány 
által előírt vizsgálatok szerint határozták meg a minimális és maximális tömörséget. Illetve 
felhasználtam még a kádas kísérletek adatbázisát. Ezek voltak a bemenő adataim, amiből 
további adatokat számoltam és összevetettem a magyar szabvány alapján készülő 
kísérletekkel, pontosabban Kabai Imre által végzett kísérletek eredményeivel a dunai 
homokokra nézve. Ezek a hazai eredmények más talajokra is igazak. Kimutattam a két eljárás 
– német, magyar - közötti különbségeket, jóságukat. Ezt statisztikai eredményekkel 
igazoltam, kapcsolatukat vizsgáltam. A célja a két eljárás közötti viszony bemutatása volt, 
illetve abból a fontos konklúziók levonása. 
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TÉRBELI M ŰVÉSZET SZEKCIÓ 
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PLASZTIKA ÉS FÉNY 

Sculpture and light 
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 A világ megismerésére irányuló tevékenység és ezen tevékenység során szerzett 
ismeretek összessége a tudomány. Ezeket az ismereteket az érzékelés útján szerezhetjük meg. 
Az érzékelés öt érzékszervünk valamelyikének a használata. Ilyen a látás is.  
Fizikai értelemben: a szemünkbe behatoló fény optikai tartománya a látóidegeken keresztül 
lehetővé teszi a látást  
Filozófiai értelemben: mit veszünk észre? Azt, ami hatással van ránk. Amire a fény világít rá. 
A fény egy összetett természeti jelenség. Összetettsége a hullám és részecske kettőségén 
alapszik. Hullám és –részecsketulajdonságokkal is jellemezhető ez a sugárzás.  
A fény terjedése során, egy testet megvilágíthat és az alakzat mögött, a fény egyenes vonalú 
terjedése miatt, fénymentes, sötét térrész alakul ki. Ez az árnyék.  
A vizuális művészetek szívesen dolgozzák fel a fény-árnyék kontrasztját.  
Természetesen az ehhez felhasznált test tömegképzésével, irányíthatjuk a fény-árnyék játékát. 
Ebben szerepet játszhat a plasztika anyaga.  
Félig fény áteresztő anyagok és fényt nem áteresztő anyagok kombinációja azok 
megvilágítása  szintén hálás feladatnak tűnt. Ezért kerül feldolgozásra tudományos 
dolgozatomba.  



YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 

423

HOGYAN TERVEZZÜNK SZÉKET? AVAGY A SZÉK A XX. –XXI. 
SZÁZADBAN 

How to design a chair? or the chair of the XX. -XXI. century 
 
Készítette: 

Czakó Judit, Építészmérnők, IV.évfolyam 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Dr. Markó Balázs DLA, 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar  
Településmérnöki és Építészeti Tanszék  

 
 
 

A szék mint ülőalkalmatosság már évezredek óta az ember kényelmét szolgálja. Eleinte 
csak a családfőknek és a magas rangú személyeknek volt külön széke. A rangot a támla 
magassága mérete határozta meg. Minden korszaknak megvolt a saját stílusjegye, melyek a 
székeken is észrevehetők. Eleinte kizárólag fából készítették őket és a X. században már 
faragták és díszítették. Időről időre egyszerűsödött majd újra bonyolódott a vonalvezetése. Ez 
persze a technika fejlődésével egyre egyszerűbb lett. A XX. században már nagy forradalma 
volt a széknek. Különböző anyagból és kialakítással tervezték. Minden nevesebb belsőépítész, 
építész tervezett széket, pl.: Breuer Marcel, Le Corbusier, Mies van der Rohe, …stb.  

Különböző anyagokból, különböző formákban jelennek meg. A teljesen egyszerű pár 
lécből összeállított sámliktól egészen a tökéletesre tervezett ergonomikus székeken át a 
látványra összpontosított dizájn székekig. A székek formavilágát a tájegységekre jellemző 
anyagok használata határozta meg, ezek a láthatatlan határok a modern korban már 
elmosódtak, hiszen minden nemű anyagból készítettek széket, pl.: fa, fém, műanyag, textil, 
nád, bambusz… stb.  

Alkalmazásuk szerint mást és mást kíván minden szék. Manapság már funkcióra 
tervezünk, és adott szempontokat veszünk figyelembe. Fontos hogy kényelmes és használható 
legyen, ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kap a látvány is.  

A legoptimálisabb kialakítások gondos tervezés és az emberi test arányainak 
megfigyelésén alapszik. Ezen arányok a következők:  

 
- ülésmagasság: talptól – térdhajlatig kb. 43-45cm 
- ülőfelület mélysége: térdhajlattól – fenékig kb. 40-43cm 
- háttámla magassága: fenéktől – vállig kb. 50-60cm 

 
Szerintem a szék, mint belső építészeti elem meghatározója tud lenni a térnek. 

Egyszerre lehet egy egység része vagy különálló egyéniség. Ezért szeretnék főként a modern 
és jelenkori székekkel foglalkozni. Az itt megszerzett tapasztalatot és elődeink tudását 
felhasználva egy új saját tervezésű ülőalkalmatosságot tervezni, készíteni. 
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KRISTÁLYSZERKEZET DINAMIKÁJA EGY PLASZTIKA 
KONTEXTUSÁBAN 

The dynamics of crystal structurein the context of a sculpture 
 
Készítette: 

Csordás Éva, Építészmérnök, IV. évf. 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Dr. Markó Balázs DLA, tanszékvezető, egyetemi docens 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar 
Településmérnöki és Építészeti Tanszék 

 
 
 
 A természetben megjelenő struktúrákat, formákat az emberiség már a kezdetektől 
fogva másolja, ellesi, újraértelmezi. Számos szerkezeti újítás, formaképzés származtatható a 
természetből. Gondoljunk csak az aranymetszésre, a méhsejt-szerkezetekre vagy a 
csigavonalra. 
A kristályok molekuláris szintjén valamilyen törvényszerű, illetve szimmetrikus térrácsban 
helyezkednek el az alkotórészek, ebből következően kifejlődésük is felismerhető 
szabályossággal rendelkezik. Azaz a kristály belső szerkezetének rendezettsége a kristály 
külalakjában is megnyilvánul. A kristály külalakjának törvényszerűségeit a szimmetria 
alapján jellemezhetjük. A szimmetria jelenlétét fedési műveletek segítségével észlelhetjük. 
Ugyanakkor első ránézésre, kívülről, egy hegyi kristály úgy tűnhet puszta randomitás műve. 
Azonban alaposabban megvizsgálva rájövünk, hogy „önmagukat összerakó” koplex 
szerkezetekről van szó, melyben dinamikusan változó bonyolult ritmusba szerveződésről 
beszélhetünk. Kristálylapok, élek, csúcsok és dőlésszögek valamilyen szabály szerint 
periódikusan ismétlődnek.  
Dolgozatom során kisplasztikákon keresztül szeretném bemutatni, hogy ezt a szerkezetet 
stilizálva, hogy lehet megalkotni.  Illetve a végtermékeket, hogyan lehet textúraként 
alkalmazni az építészetben, belső terekben. 
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HOZZÁRENDELÉSSEL MOZGATOTT, SÍKOKBÓL ALAKÍTOTT 
TÉRRENDSZER 

LayoutOrganisedbyAdditionalMoovablePlanes 
 
Készítette: 

Nagyné Koczka Zita, NÉSZ Bsc IV.évf. 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Dr. Markó Balázs DLA 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar  
Településmérnöki és Építészeti Tanszék  

 
 
 
 Az origami ősi művészete számos alkotót megihletett. Egy sík papírlapból hajtogatással, 
ragasztás nélkül egy kész szobor születik.   
A XX. század elejére már Japánon kívül is elterjedt, önálló művészeti formaként jelenik meg. 
Térrendszerem megformálásakor egy origamihoz hasonló szisztémát vettem alapul. 
 Gyermekkorunkból ismerős lehet a harmonika hajtogatás, ehhez két egyforma hosszú és 
egyforma széles papírcsík kell.Az alsó csíkot mindig keresztbe ráhajtjuk a másikra és lépésről 
lépésre kialakul a harmonika. 
 Ezt a mozdulatsort két egymásra fektetett szabályos hasábon már nem is olyan egyszerű 
megvalósítani, de nem lehetetlen. A XIII. Velencei Építészeti Biennáléra készített makettem 
is egy ilyen térjáték. Két háromszög alapú egyenes hasábot az adott analógia szerint 
bemetszettem, majd egymásba csavartam három traktusig. 
Az így született szobor alkotása közben egyre több ötletem támadt, mi történik, ha másmilyen 
alapú a kiindulási hasáb, vagy ha a felületén megjelennek áttörések, illetve más szögben 
hajtom egyiket a másikra.  
 Az alkotás folyamatát, a felmerült alternatívákat szeretném bemutatni, illetve az építészetben 
történő alkalmazását. Mi történik, ha hirtelen épület léptékűnek képzeljük a kisplasztikánkat, 
ha födémeket, lépcsőket, embereket tervezünk, magunkat képzeljük bele. Hogyan milyen 
kiegészítéssel tehetjük használhatóvá anélkül, hogy az alapvető koncepció felborulna. 
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VONALSTRUKTÚRA ÉS PLASZTIKA AZ ORTOGONÁLIS ÉS AZ 
ORGANIKUS RENDSZEREN BELÜL 

Line structure and sculpture within the orthogonal and organic system 
 
Készítette:  

Ráczkövi Kamilla és Elek Anna, Építészmérnök, NÉSZ III. évfolyam 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Dr. Markó Balázs DLA 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar, 
Településmérnöki és Építészeti Tanszék  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biennáléra készült makettjeink első látásra más irányvonalat képviselnek. Az alap ötlet a 

logikából és a természetből fakad. Míg az egyik makett szabályos elemekből alkotott 
szabálytalan test, a másik természetes formából felépülő szabályos tér. Így válik egyé a két 
irányvonal.  

Logika egyszerű mégis ez alapján bontakozik ki és válik az építészet a kiforrott valójává. 
Modern formák variációs lehetőségei. A modern építészetben rejlő lehetőségek az egyszerű, 
letisztult formák alkalmazása, szabályos mégis dinamikus egységek felhasználásával. Jelen 
korunk túlzott konstruktivitását ellensúlyozhatjuk logikus elemek játékos variálásával.  

Egy épület nem csak akkor lehet modern, ha a formája és a felhasznált anyagok 
elidegenednek a természettől, és mint valami konzervdoboz áll, hanem egybeforr a 
természettel, visszacsatol rá és kapcsolatot teremt vele, ezzel teve élhetőbbé es 
barátságosabba. A Föld legnagyobb mintatára, maga a természet. Kivetülése az építészetben, 
sokféle felhasználási lehetőséget biztosít, ezáltal bővíti formatárunkat. A modern építészetben 
hogyan lehet a természet formáit felhasználni. A mai modern építészet konstruktivistását 
ellensúlyozza a természet különlegessége. 

Kutatásunk hangsúlyozza a természeti formák és az egyszerű elemek variációs lehetőségeit, 
hogy hogyan lehet, mint a logikai elemeket, és mint a természeti formákat visszacsatolni az 
építészbe, mint természetes térelhatároló szerkezetek, vagy mint természeti formák 
felhasználása a belső- és kültérbe. 
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PARASZTPORTÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

Farmhouse in the Carpathian Basin 
 
Készítette:  

SchläfferLajos, Építészmérnök, NÉSZ, IV évf. 
 
Témavezető: 

Fülöp István, Okleveles építészmérnök 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Épületszerkezetek Tanszék 

 

 
 
Egy parasztház láttán valamiféle különleges érzés kerít hatalmába. Nem tudom 

megfogni. Érzem, hogy a háznak lelke van. Én is egy más lelkiállapotba kerülök, ha ránézek. 
Ekkor mintha átjár az elmúlt korok szelleme… érzem az eleink verítékének szagát, hallom a 
földeken dolgozó kaszák pendülését, számban érzem a délidőben megszegett kenyér ízét és 
érzem, ahogy ezek egy része örökre beleivódott a falakba. 

Egy portára lépve ez az érzés még hatványozottan hathat az emberre. A minket 
körülvevő épületek, az udvar és az élet az udvaron egy teljesen más világ, egy kis univerzum. 
Egy falusi portán mindennek meg van a maga helye. Vahúr, mu, paták, kata és az ember 
együtt, kvázi szimbiózisban élnek. 
Az élet mindenhol hasonló, de sehol sem ugyanolyan. A Kárpát-medencén belül sem 
ugyanolyanok az udvarok felépítései. Nem ugyanolyan egy erdélyi, egy börzsönyi és egy 
vajdasági falu portája sem. Egy porta jellegét persze nagyon sok tényező befolyásolja: a telek 
formája, aránya, mérete, tájolása; az építő család anyagi helyzete s a többi. De vannak 
kifejezetten a tájegységre vonatkozó jellegzetességek, amik csak azon a területen lelhetők fel. 
Az is lehetséges, hogy az csak az adott falura jellemző és az is lehet, hogy valamiért egy porta 
kifejezetten elüt a környezetétől, ami szinte soha sem véletlen, okkal alakult ki úgy, ahogy. 

A kutatásom ezekre az okokra akar fényt deríteni. Hogy miért olyan az udvar 
felépítése, amilyen, hogy miért azok az épületek állnak az udvaron, amik állnak, miért olyan 
az alakjuk, arányuk, tömegük, léptékük, amilyen, miért abból az anyagból készült, amiből. 
Megpróbálok párhuzamokat vonni a tájegységek között és megpróbálok választ keresni a 
különbözőségek okaira, a különlegességek mibenlétére. 
 Három portát választottam ki: Erdélyből, a börzsönyi hegységből és a Vajdaságból. 
Ezeket a portákat vizsgálom meg és vetem össze számos szempontból. 
 
„A régi idők falusi udvarán mindennek megvolt a helye: a takarmánynak, az alomnak, a 
trágyának, a tyúknak, a malacnak, a tehénnek, az asszonynak, az embernek. Volt helye a 
hétköznapoknak és az ünnepnapoknak, a születésnek, a halálnak.” 
/Dr. Reischl Gábor/  
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TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM SZEKCIÓ 
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A TŰZOLTÓBALTÁK FEJL ŐDÉSE A FORCE BALTÁN KERESZTÜL 
A TŰZOLTÓ DÍSZBALTÁKIG 

 
The development of the fireman axes FORCE through an axe the fireman to 

ornament axes 
 

Készítette: 
Csáki Csaba, 4. évf. 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós építéstudományi kar 

 
Témavezető: 

Dombi József, műszaki tanár, Tübi 
 
 
 
 A tanulmány beszámol a tűzoltó balták ezen belül, a díszbalták (rőzsekések, 
tűzoltókardok, egyéb dísz felszerelések) történetéről, és a tűzoltósági alkalmazásukról. Az itt 
taglalt tárgyak nagy része a gyakorlatban nem közvetlenül alkalmazott felszerelések, csupán 
csak jelképes tárgyak, de a tűzoltó balták fejlődésének bemutatásához erre a fejezetre szükség 
van. Továbbá a kézirat részletesen ismerteti az egyes eszközök használatát, valamint képek 
segítségével demonstrálja őket. Az előző témákhoz kapcsolódóan bemutatásra kerül, a tűzoltó 
balták legfejlettebb, jelenleg is alkalmazott eszköze, a Force (svéd) balta. 

 A dolgozat 3 részből (fejezetből) tevődik össze. Az első fejezet, összefoglalja az 
ókortól a 19.sz eleje közepéig a tűzoltó kéziszerszámok ezen belül is a kézibalták fejlődését. 
A következő részben a tűzoltó balták mellett alkalmazott, a tűzoltóságok felszerelései között a 
mai napig is megtalálható kézi szerszámok (bontóbalta, csáklya, stb.) kerül bemutatásra. Az 
eszközök bemutatásának alapvető célja, azok alkalmazásának, valamint műszaki 
paramétereinek ismertetése. 

 A harmadik részben egy univerzális mentő felszerelés, azaz a FORCE (svéd) balta 
bemutatása következik. A force mentőfelszerelés mai napig is rendszeresített szakfelszerelés, 
a tűzoltóságok fecskendőin megtalálható eszközök között. Ezt az eszközt széles körben lehet 
alkalmazni műszaki mentéseknél, hihetetlenül egyszerű a használata, mégis rendkívül 
sokoldalú szerszám, amely a műszaki mentés területén, szinte a leghatékonyabban 
alkalmazható.  
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SZÉNHIDROGÉN TÁROZÓK MONITORINGOZÁSA 
MULTISPEKTRÁLIS MÓDSZEREKKEL 

Hydrocarbon reservoirs monitoring with multispectral methods 
 
Készítette:  

Görög István, Tűz és Katasztrófavédelmi szak. IV. évfolyam. 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezető: 

Prof. Dr. habil Szakál Béla PhD. 
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet 

 

 
 

Témámat a Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák tantárgy ihlette meg.  

Az ipari létesítményeket, már a tervezésük során veszélyességük megítélésére, vizsgálat alá 
kell vetni melynek eredményeként, egyéni és társadalmi kockázatok kerülnek megállapításra. 
A kockázati értékek alapján egy „szintvonalas” térkép ábrázolja a veszély kiterjedését, 
eloszlását és alakját. Abban az esetben, ha valahol nem megfelelő a kockázat értéke, akkor 
erőfeszítéseket kell tenni a kockázatok elfogadhatóvá tétele érdekében. Ilyenek például: a 
technológiai megoldások változtatása, tárolt veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése, 
szomszédos lakó övezetek felvásárlása, stb. Ha az előbb említett lehetőségek nem jöhetnek 
szóba, akkor egy olyan védelmi rendszert kell kialakítani, amely megfelelő mértékben 
csökkenti a kockázatokat.  

Esetemben a fenti cél megvalósítását, egy monitoring rendszer szolgálja, mely dolgozatom 
témáját adta. Továbbhaladva a tervezés alapgondolata és a jogszabályi háttér került 
vizsgálatra.  

Meg kellet vizsgálnom, hogy szénhidrogének tárolása során, milyen anyagokat szükséges 
detektálni és miután ez a lépés megtörtént, el lehetett kezdeni a gázok érzékelési és 
kimutatási, azaz mérési módszereinek csoportosítását. A különböző elvű műszerek más-más 
tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért fontos a megfelelő berendezés kiválasztása. Ennek 
megkönnyítésére egy összegző táblázatot készítettem. Miután megtaláltam a megfelelő és 
továbbiakban használni kívánt eszközt, el kell helyezni a veszélyeztetett helyeken.  

Itt lehet beleütközni a pontszerű érzékelő egységek problematikájába, ami meg is történt és 
megoldásként, a vonali érzékeléssel történő összehasonlítás jelentett megfelelő módszert a 
gond leküzdésére.    

A fenti gondolatok körbejárása után – milyen mérési módszerrel, milyen elrendezéssel, 
történjen a tározó biztosítása – már csak a piacon jelenlevő eszközök felkutatása maradt hátra. 
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SPONTÁN ÉGÉS – AZ EMBERI TEST ÖNGYULLADÁSA 

Spontaneous combustion of the human body 
 
Készítette: 

Győri Melinda Irisz, építőmérnök, IV. évf. 
Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

 
Témavezetők: 

dr. Kerekes Zsuzsanna, főiskolai docens, laborvezető 
SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi kar, 
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet 
 
Bakos-Törteli Eszter, r.főhadnagy 

 
 
 

 Számos szófordulat ismeretes mindennapjainkban arról, hogy mi emberek is képesek 
vagyunk „égni”. Gyakran mondjuk „ég az arca”, „ég a gyomra”, „leégette magát”,  „ég benne 
a tűz”. De vajon hány embernek fordult meg a fejében, hogy nemcsak átvitt értelemben, 
hanem ténylegesen is képesek vagyunk lángra lobbanni. Úgy vélem töredéküknek. Pedig az 
emberi öngyulladás egy valós fogalom, mely eredetére, okára eddig csak feltevések születtek. 
Úgy vélem ez nem véletlen. Az, hogy mi emberek is eléghetünk, egyszerre riasztó és 
visszataszító, egy olyan lehetőség, mely joggal kelt félelmet gyerekekben és felnőttekben 
egyaránt. Félelmek ide, vagy oda: a kérdés válaszra vár: „Vajon mi okozza?” 

 Az emberi égésről kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésünkre. A XVIII.-XIX. 
századra már kellőképpen ismertté és rettegetté vált a jelenség, napjainkra pedig elegendő 
esetet ismerünk ahhoz, hogy teljes bizonyossággal állíthassuk: nem is annyira ritka jelenség, 
hogy ne kelljen foglalkozni vele. Bár kezdetekben isteni igazságszolgáltatásnak vélték, 
napjaink materiális világában a hihetőbb tudományos oldalról közelednek a téma felé. 
Elterjedt „válaszok” a faggyú-elmélet, az alkohol, az emberi üzemanyagcella, vagy Prof. 
Brian J. Ford, a Cambridge-i egyetem professzorának elmélete, a sejtek acetonnal való 
telítéséről. 

 Dolgozatomban szeretném összegezni és bemutatni erre a kényes kérdésre eddig 
kidolgozott teóriákat, magyarországi példán bemutatni, hogy mennyire nehéz egy ilyen 
esetnél megfelelő vizsgálatot tartani, ismertetni a világ más tájain történt hasonló eseteket, 
szakértők segítségével képet adni magáról a folyamatról, mindemellett hangot adni a téma 
fontosságának, hogy igenis foglalkozni kell vele és kutatni.  
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„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, 
hogy mindennek a javára legyél!”  Weöres Sándor 

 

 2012. január 1.-jével új katasztrófavédelmi szabályozás lépett életbe. Az új rendszer a 
korábbiakhoz képest jelentős változásokat hozott, amelyek közül az egyik legfontosabb elem 
a súlyos balesetek megelőzését szolgáló rendelet hatályának kiterjesztése a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó, küszöbérték alatti üzemekre valamint a kiemelten kezelendő 
létesítményekre. 
 Az emberi egészség és környezetünk védelme, a szennyezések elkerülése, illetve a 
kockázatok mérséklése érdekében elengedhetetlen követelmény, hogy a veszélyes anyagokkal 
végzett tevékenységek maximális biztonsággal valósuljanak meg. A nem megfelelően végzett 
tevékenységek üzemzavarokhoz, balesetekhez vezethetnek, amelyek következtében a 
környezetbe került veszélyes anyagok komoly és sok esetben visszafordíthatatlan károkat 
okoznak. Erről tanúskodnak az elmúlt évtizedek nagy ipari balesetei (pl. 1974. Flixborough, 
1976. Seveso, 1984. Bhopal, 1986. Bázel, 1997 Hochstrass 2000. Nagybánya, 2001. 
Toulouse). Az ilyen és ehhez hasonló balesetek elkerülése végett elsődleges cél a megelőzés, 
a kockázatok lehető legkisebb mértékűre csökkentése, valamint a vészhelyzetekre való 
felkészülés. Ez kizárólag a tevékenységek szigorú szabályozottságával, a biztonsági 
követelmények maradéktalan betartásával, műszaki és szakmai felkészültséggel, illetve 
hatékony tájékoztatással lehetséges. 

 A korábbi szabályozás hatálya nem terjedt ki az alsó küszöbértéket el nem érő 
mennyiségű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre. Az elmúlt időszakban azonban több 
olyan baleset következett be, amely az alsó küszöbérték alatti üzemeknél történt (2004-es 
törökbálinti pirotechnikai raktárban történt robbanások, a balatonfűzfői hulladéklerakóban 
2010-ben keletkezett tűz, vagy akár a 2010-s kolontári vörösiszap-katasztrófa). Amennyiben 
ezekre az üzemekre is vonatkoztak volna a szabályozás szigorú követelményei, talán a 
balesetek bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető lett volna. 

 Dolgozatunkban az engedélyezési kritériumok törvényekben, rendeletekben történő 
szabályozását követtük soron, melynek kapcsán a 219/2011 kormányrendeletben nem 
találtunk kritérium értékeket. Ezen kritérium értékekre témavezetőnk tett javaslatot, melyet az 
OKF elfogadott, majd később az OKF szigorította ezen kritériumokat. 
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 A 2010. október 4-én Magyarországon bekövetkezett az eddigi legsúlyosabb ipari 
szerencsétlenség, melynek következtében 10 ember életét veszette. Az esemény okainak feltárása 
jelenleg is folyamatban van. 
A Hatóságok felismerték, hogy azon gazdálkodó szervezeteket, melyek korábban nem tartoztak a 
katasztrófavédelmi szabályozás alá, iparbiztonsági szempontból át kell világítani. 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezetek tevékenységének iparbiztonsági átvilágításához 
szükséges jogszabályi hátteret előkészítette, és megalkotta „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet. 
A 219/2011 Korm. rendelet hatálya a korábbi jogi szabályozáshoz képest kibővült, a módosítás 
eredményeképpen közel 600 gazdálkodó szervezetnek kell a tevékenységét felülvizsgálni, ún. 
súlyos káresemény elhárítási tervet (továbbiakban SKET) készíteni. A SKET a BM OKF és 
területi szervei ellenőrzik, valamint engedélyezik a gazdálkodó szervezetnek a veszélyes 
tevékenység folytatását. 
A SKET tartalmi és formai követelményeit, a megfelelőség kritériumait a 219/2011 Korm. 
Rendelet pontosan meghatározza. A SKET tartalmát tekintve öt fő tartalmi elemre bontható: 
1. A gazdálkodó szervezet természetes és mesterséges környezetének bemutatása, 
2. A tevékenység, technológia ismertetése, 
3. A tevékenységgel kapcsolatos kockázatok elemzése, 
4. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli események (haváriák) kezelésének rendje, 
5. Az üzemeltetés irányítási rendszer felvázolása. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem megfelelő településrendezési szabályozások 
miatt a veszélyes anyagok felhasználásával üzemelő gazdálkodó szervezetek környezete beépített, 
a veszélyes technológia és a lakott területek között sok esetben nem megfelelő a biztonsági 
távolság, így a gazdálkodó szervezet nem tudja bizonyítani, hogy megfelel a 219/2011 Korm. 
Rendeletben megfogalmazott „társadalom által tolerált” engedélyezési kritériumoknak. Ebben az 
esetben az üzemeltetőnek a kockázatok csökkentése érdekében műszaki és/vagy szervezeti 
és/vagy egyéb kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hoznia. 
A dolgozatomban megvizsgálom egy ammónia hűtőközeggel üzemelő hűtőház működésének 
veszélyeit. Elemzem a technológiai rendszer meghibásodásának lehetőségeit, vizsgálom a 
veszélyes anyag szabadba kerülésének következményeit, meghatározom a technológiából 
származó kockázatokat. A kockázatokat összevetem a 219/2011 Korm. rendeletben és a 
vonatkozó hatósági állásfoglalásban rögzített engedélyezési kritériumokkal. Tekintettel arra, hogy 
a vizsgált gazdálkodó szervezet környezete sűrűn lakott, előreláthatólag kockázatcsökkentő 
intézkedés meghozatalára lesz szükség. A dolgozatomban rendszerezem a lehetséges 
kockázatcsökkentő intézkedéseket, valamint vizsgálom azok hatékonyságát, és javaslatot teszek a 
hatékony kockázatcsökkentő intézkedések kiválasztásának folyamatára. 
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 A tűzvédelmi szabályozás jelentős változás előtt áll. A szabályozási koncepció egyik 
fő eleme a mérnöki módszerek alkalmazása. Ennek kapcsán vettem górcső alá a tűzoltó 
készülékek készenlétben tartására vonatkozó előírásokat. 

A hazai tűzoltó készülék elhelyezés szabályait tanulmányozva arra lettem figyelmes, hogy 
általános esetekben – ahol konkrétan nincs külön jogszabályi, hatósági, szabvány előírás – 
csak a készenlétben tartandó eszközök darabszámát határozza meg az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. 

 Felmerült bennem a kérdés, ilyen esetekben nem lenne-e érdemes figyelembe venni az 
adott készülékek oltásteljesítményét is? A válasz keresése közben belevetettem magamat a 
német szabályozásba is, hátha külföldön másképp rendelkeznek. Ekkor akadtam az ún. 
„oltóanyag-egység” fogalmára (Löschmitteleinheit, LE), amely a készenlétben tartandó 
készülékek mennyiségét segít meghatározni. Az eljárásban azonnal megtetszett, hogy nem 
készülék töltettömeget, darabszámot vagy konkrét oltásteljesítményt ír elő, hanem az új 
egység bevezetésével egy adott létesítményre, épületre vonatkozó összteljesítményt. Ezzel 
máris nagyobb szabadságot kap a felhasználó, tervező, hiszen a készülékek darabszámát, 
oltásteljesítményét, töltettömegét úgy kell megtervezni, hogy az eszközök által nyújtott 
összteljesítmény – „oltóanyag-egység”-ben kifejezve – megfeleljen az előírások szerint 
meghatározottaknak. 

 Dolgozatom első részében ismertetem a szabványos vizsgálati tüzeket. Ezek ismerete 
elengedhetetlen a készülékek oltásteljesítményével való manipuláláshoz. Ezután kitérek a 
magyarországi tűzoltó készülék elhelyezésének szabályozására, majd a német előírások 
részletes bemutatása következik. A különbségek és hasonlóságok könnyebb megítélése végett 
mintafeladatokat készítettem mind a magyar, mind pedig a német előírásokat követve. A 
magyar-német viszonylatok összehasonlítását grafikusan is elvégeztem egy „oltóanyag-
egység” – alapterület diagram segítségével. 

A mintafeladatok után bemutatom a lefedettség [m2/db] fogalmát. Lefedettség görbéket 
alkalmaztam annak megállapítására, hogy kis alapterületek (<1500 m2) esetén milyen 
készülék-variációkból válogathatunk és egyben optimumkeresést is végezhetünk velük. 
Egyszerűsített megoldó diagramokat készítettem csekély, közepes és nagy tűzveszély esetére. 

Az utolsó fejezetben összegzem a tapasztalataimat. Ismertetem a német rendszer nyújtotta 
előnyöket és hátrányokat. 
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„A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a 
pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.”  (Albert Einstein) 

Történelmünk során az olyan kataklizmák, mint Hirosima, Nagaszaki, Csernobil, vagy 
Fukusima ennek ellenkezőjét mutatják. Emiatt alakult ki, és kellőképpen mélyült el egyfajta 
negatív reputáció. Nem túlzás talán, ha azt állítom, hogy az atomenergia szó említése egy 
laikusban félelmet vált ki. Pedig az élet számos területén találkozhatunk már radioaktív 
izotópokkal, legyen szó akár az iparról, a nukleáris energetikáról vagy az egészségügyről. 

Egyes számítások szerint a világ primer energia felhasználása 2050-ig 
megkétszereződhet. A fosszilis üzemanyag tartalékaink pedig végesek és kimerülőben 
vannak. Így a nukleáris energia termelésének felfutására számíthatunk az elkövetkezendő 
évtizedekben. Számos környezetvédő szervezet támadja a nukleáris energetikát. Ugyanakkor 
még nem sikerült olyan megújuló energiaforrást kifejleszteni, amely volumenében és 
gazdaságosságában az atomenergia méltó versenytársa lehetne. Természetesen, mint minden 
ipari tevékenység, a nukleáris ipar is hulladéktermeléssel jár. Ezen hulladékok egy része 
radioaktív izotópokat is tartalmaz, melyek bomlásuk során ionizáló sugárzást bocsátanak ki. 
Az ilyen anyagokat nevezzük radioaktív hulladékoknak. Ezen anyagok szakszerű elhelyezése, 
kezelése és mentesítése mindennapjaink feladata, mely számos kérdést, problémát vet föl.  

 Valóban van okunk aggódni a radioaktivitás miatt? Kell-e félni a radioaktív hulladék-
tárolóktól? Mekkora kockázatot jelent egyáltalán egy atomreaktor működése? Mennyi többlet 
sugárterhelést jelent a nukleáris ipar? 

Dolgozatomban ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni. Továbbá szeretném 
bemutatni, azt, hogy a radioaktív anyagok alkalmazása – amennyiben a szükséges biztonsági 
feltételeknek megfelelünk – nem csak gazdasági előnyt jelent, hanem általában 
nélkülözhetetlen az emberiség számára.  

Amennyiben ezt az energiaforrást szélesebb körben kívánjuk alkalmazni, akkor a 
társadalom nagyobb fokú elfogadását és bizalmát kell kivívnunk. E bizalomnak ki kell 
terjednie a radioaktív hulladékok kezelésén túlmenően, az egész atomenergetikára is. 
Ugyanis, mint fent jeleztem, jelenleg az atomenergetika fejlesztését a társadalmi elfogadottság 
és a bizalom hiánya nagymértékben gátolja. 
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Az alternatív üzemanyagok jelentősége manapság eléggé megnőtt, erre számos példát találunk 
világszerte. Magyarországi viszonylatban is előtérbe kezd kerülni ez az irányvonal, főleg a 
környezetvédelmi szempontok és a nem megújuló energiaforrások felhasználási 
lehetőségeinek csökkenése miatt. 
Ha alternatív üzemanyagról beszélünk, akkor többféle lehetőséget is meg kell említeni, a 
dolgozatom fő tárgyát viszont a biodízel adja. 
  
A biodízel, mint alternatív üzemanyag készülhet repcéből vagy kukoricából, természetesen 
mind a kettőből olajat készítenek. 
A dolgozat témája ezt foglalja magába, kísérleti úton meghatározva a repcéből és kukoricából 
készült tiszta vegyületek lobbanáspontját, illetve a különböző alkoholok hozzá keveréséből 
készült keverékek lobbanáspontját. Ez azért bír jelentőséggel, mert a vizsgálatok során meg 
állapíthatóvá válik a folyadékok tűzveszélyességi osztálya, amelyből következtetni lehet sok 
más dologra is. 
A mérések során különböző magasabb rendű alkoholokat használunk fel, melyek 10 és 20%-
os keveréket alkotnak a repce- és a kukorica olajjal.  
 
A vizsgálat célja és lényege az alternatív üzemanyagok felhasználási lehetőségeinek 
bizonyítása, és azoknak tűzvédelmi szempontból való legmegfelelőbb felhasználása. Mivel 
ezek az üzemanyagok felhasználás előtt tárolásra, szállításra szorulnak, fontos, hogy 
megfeleljenek a tűzvédelmi előírásoknak, és ne legyenek veszélyesek sem emberre, sem 
környezetre, sem magára az üzemre, technológiára. A kísérletek erre keresik meg a legjobb 
megoldást, ezért használjuk fel a magasabb rendű alkoholokat, hogy azzal vizsgálva meg 
tudjuk állapítani, hogy melyik alkohollal keverve adja a legalacsonyabb, illetve a 
legmagasabb lobbanáspontot az elegyünk. 
 
Az eredmények számszerű, kimért kísérleti adatok, melyek alapjául szolgálhatnak több egyéb 
kísérletnek, melyek az alternatív üzemanyagok használatát hivatottak szolgálni. 


