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A HAZAI LIBAMÁJ VERTIKUM HELYZETE, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMEL ŐI 

SZEGMENSRE 
 

Position of the domestic goose liver chain, particulary whit the producer 
segment 

 
Készítette:  BODOR DÁVID, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

szak, BSc, III. évfolyam 
 
Témavezetők: Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 

Szabó Virág PhD. hallgató, SZIE GTK RGVI 
 
 
A hízott libamáj hungarikum. Hazánk fontos exportcikke valamint az ágazat több ezer, jórészt 
hátrányos helyzetű vidéki térségben elő embernek biztosít megélhetést. A világ libamáj 
termelésének 80%-át adja Magyarország. Eme királyi étel gasztronómiában betöltött szerepe 
ugyancsak kimagasló, egyike a legnagyobb vonzerőknek a hazánkba látogató külföldi és 
persze magyarországi ínyencek számára. Nem meglepő tehát, hogy az idelátogató gourmet 
turizmus egyik legfőbb mozgató rugója. Mindezek ellenére az elmúlt időszak az állatvédők 
megalapozatlan és etikátlan támadásaitól volt hangos, mely a piaci kereslet meredek 
csökkenését és a felvásárlási árak visszaesését eredményezte.  
 
A libatartók és -hizlalók évek óta exportfüggő módon dolgoznak, bevételeikkel épp hogy csak 
vagy egyáltalán nem képesek finanszírozni önköltségeiket. Ennek következtében mintegy 
25%-os csökkenés állt be az ágazatban; ennyivel kevesebb a vállalás, a munkakedv a 
termelőknél. Sok kisebb libatartó közben kivár vagy átstrukturálja tevékenységét. 
 
A kereskedelmi árak emelkedése remélhetőleg a felvásárlási árak emelkedését is magával 
hozná, hiszen a jövedelmezőség számít most már mindenekelőtt a libánál is, hiszen mindenki 
ezért dolgozik Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, ahová a libatartás koncentrálódik. 
 
Célom, hogy dolgozatomban feltérképezzem a hazai libamáj ágazat felépítését, helyzetét, 
feltárjam a termékpályán jelentkező problémákat, lehetőségeket valamint választ adjak a 
kutatási kérdésemre, hogy mely tényezők befolyásolják a termék előállításának 
jövedelmezőségét. Különös tekintettel a termelői szegmensre vonatkozóan, hiszen Ők azok, 
akik az ágazat gerincét adják. Mindezt a rendelkezésemre álló adatok és a termelőkkel 
folytatott személyes interjúk segítségével kívánom elérni.  
 
Munkám elkészítése során törekedtem arra, hogy eredményei felhasználhatóak legyenek az 
ágazat érintettjei számára valamint releváns információval lássam el mindazokat, akik 
valamilyen szempontból érdekeltek e téren.  
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AZ AGRÁRIUM FINANSZÍROZÁSÁNAK 
BEMUTATÁSA 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OTP BANK 
GYAKORLATÁRA 

 
Introduction of the agriculture financing - especially in the practice of 

the OTP Bank 
 
Készítette:  GÁL ALEXANDRA , SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

szak, BSc,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. habil. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 

Szabó István Igazgató, Agrárágazati Igazgatóság, OTP Bank Nyrt. 
 
 
Dolgozatom célja bemutatni az élelmiszeripar és mezőgazdaság jelenlegi pénzügyi helyzetét, 
finanszírozásának struktúráját, valamint a finanszírozási csatornák közül részletesebben 
foglalkozni a bankszektor forrásbiztosításának jelentőségével. Az agrárium finanszírozása 
számos problémával küzd. Alacsony jövedelmezősége mellett az ágazat magas szintű 
idegentőke-finanszírozásra szorul, valamint bevételei szezonálisan képződnek. Termelési 
sajátosságaiból adódóan a szektorban tevékenykedő vállalkozások gyakran nem képesek 
megfelelni azoknak a követelményeknek, melyeket a más ágazatokban megszokott piaci 
logika mentén forrásokat nyújtó pénzintézetek támasztanak.  
Gyakorlati helyem, az OTP Bank Nyrt. lehetővé tette, hogy megismerhessem a terület 
sajátosságait, az ott dolgozók szakmai álláspontját, valamint azt, hogy hazánk legnagyobb 
kereskedelmi bankja milyen termékeket kínál az agrárium pénzügyi problémáinak 
orvoslására. Munkám közelebb vitt ahhoz, hogy megértsem, átlássam a bank működését, a 
hitelezés folyamatát, s a különböző agráriumra szabott hitelkonstrukciókat. 
Dolgozatom kutatási módszertanát a témában jártas, ám más-más területen dolgozók 
személyes véleményére és tapasztalatára alapoztam, melyeket az eddigi kutatásokkal és 
statisztikákkal vetek össze. 
Dolgozatom elkészítése során feltérképeztem azokat a makro- és mikrokörnyezeti tényezőket, 
melyek a finanszírozásban szerepet játszhatnak. Arra keresem a választ, hogy melyek azok a 
tényezők, amelyek nehezítik az agrárium finanszírozhatóságát, mire lenne szükség ahhoz, 
hogy a banki szféra számára hitelképesebbek legyenek az agrárvállalkozások valamint hogy 
az OTP Bank Nyrt. milyen lehetőségeket kínál számukra pénzügyi gondjaik megoldására. 
Módszereként elsősorban szekunder adatgyűjtést végeztem, de lehetőségem nyílt interjút 
készíteni a témában kompetens három szakértővel is.  
A témához igazodva, mint speciális forrás bemutatom a Közös Agrárpolitika 2014-től aktuális 
főbb változásait, melyek megvalósulása változásokat idézhet elő a finanszírozás területén is. 
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A JAPÁN AGRÁRGAZDASÁG VIZSGÁLATA A HELYI TERMEL ŐK 
SZEMSZÖGÉBŐL 

 
Analysis of Japanese agriculture from the perspective of local producers. 

 
Készítette: GÖRBE GRÉTA, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

szak, BSc, IV.évfolyam 
 
Témavezető: Dr. habil. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A kutatásom célja a japán mezőgazdaságban használt termelési módszerek kialakulásának és 
működésének feltárása, illetve a termelők által végzett munkafolyamatok hatékonyságának, 
eredményességének elemzése. A dolgozatban a helyi, elsősorban családi gazdálkodók 
termelői kompetenciáira és a rendelkezésükre álló erőforrások kihasználtságának színvonalára 
helyeztem a hangsúlyt. Számos japán gazdálkodóval felvettem a kapcsolatot, a velük készített 
interjúk segítségével véleményüket összevetettem a minisztériumi döntésekkel, adatokkal és 
mutatókkal. 
 
A dolgozatom megírása során többféle gazdasági hátteret vizsgáltam: előfordultak tipikus 
japán mezőgazdasági háztartások, melyek segítségével megismertem egy átlagos család 
szervezettségét, illetve a családi gazdaságok háztartásokon belül betöltött szerepének 
fontosságába is betekintést nyertem. A kisebb termelők körében végzett kérdőíves felmérés 
segítségével információt kaptam az általuk előállított termékek piaci helyzetéről, valamint a 
nagyobb mezőgazdasági cégek által termelt áruk minőségi, mennyiségi paramétereiről, 
valamint a termelés során realizálható technológiai előnyökről.  
 
A kutatás eredményei és a különböző szervezetek elemzéseinek segítségével feltártam a japán 
mezőgazdaság előnyeit és hátrányait, amelyeket összehasonlítottam a magyar agrárium 
helyzetével. Mindezek segítségével felvázoltam, milyen változtatások lennének szükségesek a 
magyar, illetve a japán agrárgazdaságban. 
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SZÜRKEMARHA TERMÉKEK HAZAI PIACI 
HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 

 
Domestic market position analysis of the grey cattle products 

 
Készítette: KECSKÉS PETRA, SZIE GTK, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki szak, nappali, BSc,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A magyar szürkemarha állomány az 1960-as évekre drasztikusan lecsökkent, de a megmaradt 
gulyák tenyésztői példaértékű összefogással megmentették a fajtáját a kipusztulástól.  A fajta 
jelentősége napjainkban növekvőben van.  A magyar szürkemarha ellenálló, kiváló 
borjúnevelő, magas genetikai és esztétikai értéket képvisel, s mindezek mellett minőségi bio 
húst állít elő. 
 
Az élelmiszerbiztonság egyre inkább előtérbe kerül napjainkban, a termék biztonsága valós 
eredetének igazolása a szürkemarhából készült termékeknél is elengedhetetlen a napjainkban 
egyre gyakrabban megjelenő hamisítások miatt. Alapja az eredetvédelem és a terméktanúsító 
rendszer megléte, mely 2003-tól már kitűnően működik a magyar szürkemarhából készült 
termékeknél is. Célja, hogy a fogyasztók számára garantálja a kiváló minőségű alapanyagot és 
a megbízható termékeket, ezzel népszerűsítve azokat a fogyasztók körében. A fogyasztói 
bizalom növelésében játszik szerepet a termékek csomagolásán feltüntetett védjegy is, mely 
igazolja, hogy az adott hús, illetve termék kizárólag Magyar Szürkemarha fajtából származik. 
 
Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy vajon a termék eredetét igazoló 
rendszer és a védjegy elegendő ahhoz, hogy a fogyasztók bizalommal forduljanak a termékek 
felé? Annak érdekében, hogy a fenti kérdést megválaszolhassam, kérdőíves vizsgálatot 
végeztem a hazai fogyasztók körében. A kérdőív kérdéseit úgy állítottam össze, hogy képet 
kapjak a fogyasztók preferenciáiról. 
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HOZAM-EL ŐREJELZÉS A 
GABONATERMESZTÉSBEN 

 
Yield forecast of agricultural products 

 
 
Készítették:  SZILÁGYI LEVENTE,  KORÉNYI ISTVÁN, FLIER TAMÁS,  

SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, levelező, BSc. II. 
évfolyam 

 
Témavezető:  Dr. Pitlik László egyetemi docens, SZIE GTK KJMI, 

 MY-X Kutatócsoport 
 
 
A dolgozat célja: a tesztüzemi adatok alapján történt elemzések eredményes felhasználása a 
mezőgazdasági stratégiai döntésekben. 
 
Ezen elemzések több síkon futnak egymással párhuzamosan. Elsőként a kiválasztott 
növények, 10 éves időtartamban rendelkezésre álló terméshozamait használjuk fel a 
legkésőbbi növény, a kukorica várható termésének éven belüli előrejelzésére. Egy másik 
szálon éven túli előrejelzések készülnek a tanulási minták megfelelő eltolásával. A tanulási 
mintákba a komplex ökológiai helyzeteket regionálisan reflektáló terméseredmények mellett, 
harmadik szálként, üzemszintű, monetáris termeléstechnológiai adatok is bevonásra kerülnek.  
 
Ezen robot-szakértő készítése egy átfogó képet nyújt a rendelkezésre álló számadatok alapján 
azon lehetséges stratégiai lépésekről, amelyek egy mezőgazdasági vállalkozás 
eredményességét jelentős mértékben növelhetik a várható hozamok ismeretében, illetve az 
előre jelezhetőség mértékének tudatában. Az eltérő modellek rámutatnak az adathiány és az 
előrejelzési intervallum gazdasági hatásaira, egymást erősítő vagy gyengítő (inkonzisztens) 
jellegükre. A modellek célcsoportjai tehát a gazdálkodók, a tanácsadók, kamarák és egyéb 
érdekvédelmi szervek, a kormányzat, ill. a kereskedelem, feldolgozó ipar, vagyis az árképzés 
minden egyéb szereplője. A tisztább jövőképek racionálisabb döntések alapjai, melyek 
gazdasági előnyként a hatékonyabb erőforrás-felhasználást alapozzák meg. 
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A MAGYAR MEZ ŐGAZDASÁG 
VERSENYKÉPESSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ 

FADN ADATBÁZISA ALAPJÁN 
 

The competitiveness of Hungarian agriculture in the European Union 
based on the FADN database. 

 
Készítette: SZILI VIKTOR , SZIE GTK, Gazdálkodási és 

menedzsment szak, BA. IV. évfolyam 
 
Témavezető: Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
A kutatásom során szerettem volna feltárni a magyar, mezőgazdasággal foglalkozó 
vállalkozások helyzetét az Európai Unión belül a számviteli és naturális adataik alapján. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjam állapítani, három másik EU-tagállam vállalkozásainak az adatait 
használtam fel viszonyítási pontként. A három állam közül kettő – Lengyelország és 
Szlovákia – a visegrádi négyekhez tartozik. Ezek a miénkhez hasonló történelmi és gazdasági 
hátterű, azonban különböző átlagos birtokméretű államok jó összehasonlítási alapot adtak. 
Fontosnak tartottam az összehasonlítást egy más tradíciókkal rendelkező, ugyanakkor a 
mezőgazdaság szempontjából hasonlóságokat is mutató országgal. Dánia megfelelő 
választásnak tűnt, hiszen a mezőgazdaságilag hasznosított területnek az ország területéhez 
viszonyított aránya valamint a gabonatermő területek átlagos birtokmérete alapján 
felfedezhetőek hasonlóságok hazánkkal. 
 
A vizsgálatokat az FADN (Farm Accountancy Data Network) adatbázisa alapján végeztem, 
amely az Európai Unió 27 tagállamában körülbelül 80 000 mezőgazdasági üzem adatait 
tartalmazza, ami csaknem 6,4 milliós alapsokaságot jelent. Az üzemek számviteli és pénzügyi 
adatai alapján majd 150 mutatóval ad képet a kiválasztott régiókról és gazdálkodási 
típusokról. A publikus nyilvántartás 2009-ig tartalmaz információkat. Az adatbázisból 
kiválasztott öt mutatószámmal a csatlakozástól, azaz 2004-től kezdődően trendeket állítottam 
fel az analitikus trendszámítás módszerével. 
 
A tanulmány során ok-okozati összefüggéseket állítottam fel a magyar mezőgazdaság 
erősségei és gyengeségei, a versenyképességével foglalkozó vizsgálatok eredményei, illetve 
az FADN segítségével felállított lineáris trendek között a 2004 és 2009 közötti időszakban. 
Reményeim szerint az eredmények közelebb visznek a hazai mezőgazdaság problémáinak 
feltárásához és megoldásához, valamint a tanulmány igazolja az FADN adatbázisának 
létjogosultságát, megmutatja jelentőségét. 
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KERTÉSZETI ÁGAZATOK JELENT ŐSÉGE 
NAGYKŐRÖS TÉRSÉGÉBEN 

 
The horticultural sectors of interest in Nagykőrös areas 

 
Készítette:  SZŐKE KLAUDIA VIVIEN , SZIE GTK, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök szak, Bsc. IV. évfolyam 
 
Témavezető:  Nagyné Dr. Pércsi Kinga egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Magyarország földrajzi és természeti adottságait tekintve kiváló tulajdonságokkal rendelkezik 
a kertészeti növények termesztéséhez. Ez óriási előnyt jelent a számunkra, mivel minden 
fontos és számunkra jelentős növényt meg tudunk termelni, vásárolni. Adottságai mellett, az 
ágazat egyre növekvő jelentőségében az Európai Uniónak van kiemelkedő szerepe mivel ezen 
a területen nincs a termelésnek és a kereskedelemnek kvótái illetve más korlátai. 
 
A kertészeti ágazaton belül ebben a dolgozatban a zöldség- valamint a gyümölcstermesztés 
jelentőségét vizsgálom, mivel Nagykőrös térségére ezek az ágazatok a legjellemzőbbek. Azért 
ezt a térséget választottam, mert Nagykőrösön élek már gyerekkorom óta, valamint azért is, 
mert itt nagy múltra tekint vissza a kertészet és a feldolgozó ipara is. Véleményem szerint, a 
Nagykőrösi konzervgyár vagy a Bonduelle neve a legtöbb ember számára ismerős. 
 
Manapság is nagy szerepet tölt be a kertészet ebben a térségben, és az országban is, és úgy 
gondolom, hogy nagyobb szerepet is képes lenne betölteni, hiszen feldolgozó 
iparrendelkezésre áll, amelyet bővíteni is lehetne, és óriási lehetőséget biztosítana a 
beruházások megvalósításával. Ez az egyik oka, amiért fontosnak tartom az ágazat 
jelentőségének elemzését. A másik fő ok ami alátámasztja a növekvő jelentőségét az 
ágazatnak az, az  egészségesebb életmód megközelítése és a minél magasabb életszínvonal 
elérése is. Ez egy szilárd alapot biztosíthat az ágazat számára. 
 
Munkám során, az ágazat helyzetének a vizsgálatánál nem csak a termelési adatok elemzését 
végzem el, hanem az ehhez kapcsolódó gazdasági folyamatokat elemzését is, valamint a 
szövetkezet és a termelő-értékesítő szervezetek, a TÉSZ-ek jelentőségét is figyelembe véve, 
egy aktuális képet szeretnék kapni az ágazat vertikumáról, mind horizontális és vertikális 
szinten. Ezenfelül arról, hogy a nagy múlttal rendelkező ágazat és feldolgozóipar milyen 
tendencia szerint változott az elmúlt években. 
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A SIKERES VEZETŐ TÁRSAS KÉSZSÉGEI 
 

Social skills of successful leader 
 

Készítette: BIACSI TAMÁS , SZIE GTK, Vezetés és szervezés szak, 
MSc, II. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Nemes Ferenc professor emeritus, SZIE-GTK TTI 
 
 
A fejlődni vágyó vezetők fejében megfogalmazódnak olyan kérdések, hogy „Hogyan legyek 
jó vezető?”, vagy a „Mi lehet a legfontosabb a beosztottjaim számára?”. Dolgozatom fő célja, 
hogy segítsek ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. 
 
Sok szakirodalom található ma már a „jó” vezető társas képességeiről, szokásairól, aminek 
tartalmát képtelenség egyszerre a fejünkben tartani. Főleg akkor nincs idő információk után 
kutakodni, amikor azonnali döntés vár ránk. Viszont fontos, hogy egyetlen kiemelt területen 
se maradjunk alul. De mely területek ezek? Mi a konkrét és egyszerű válasz erre a kérdésre? 
 
A választ úgy kaptam meg, hogy alkalmazottakat és vezetőket kérdeztem főnökükkel 
kapcsolatban arról, hogy a Daniel Goleman által meghatározott érzelmi intelligencia területén, 
azon belül is a társas készségek tekintetében hogyan vélekednek róluk. A válaszokat 
különböző statisztikai eszközökkel elemeztem, amelyek érdekes eredményeket tártak fel. 
Többek közt azt, hogy érdemes-e a társas készségek témakörével foglalkoznia egy vezetőnek, 
vagy a versenyszférában dolgozó vezetők társas készségei magasabb szinten vannak-e a 
közszférában dolgozókénál, illetve hogy mely társas készségek azok, amelyek a 
legfontosabbak egy sikeres beosztott-vezető kapcsolatban. 
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AZ OLVASÓ VÁLASZTÁSA –  
GUTENBERG-GALAXIS VAGY HART-UNIVERZUM 

 
The Reader’s Choice – Gutenberg Galaxy or Hart Universe 

 
Készítette: BILLING ADRIENN, SZIE GTK, Kommunikáció- és 

médiatudomány szak, BA III. levelező évfolyam 
 
Témavezető: Gősi Imréné Dr. adjunktus, SZIE GTK TTI 

Lestyán Katalin könyvtáros, SZIE GTK TTI 
 
 

Pályamunkám célja, hogy bemutassam Aszód város lakossága, valamint lakóhelytől 
függetlenül a fiatal korosztály (14-25 év) könyvolvasási szokásait. Az elektronikus könyvek 
és a hozzájuk kapcsolódó eszközök terjedésével olvasási szokásaink is átalakulóban vannak, 
ezért a téma kifejezetten aktuális.  

 
Dolgozatomban választ kerestem arra, hogy a nevezett Pest megyei kisvárosban 

mennyire jellemző a könyvolvasás életkori eloszlás szerint, és hogyan alakulnak a 
könyvvásárlási preferenciák. Mennyit, hol és mit olvasnak az emberek, honnan szerzik be 
olvasmányaikat, melyek a könyvválasztásai szempontjaik. Kutatásom során azt is vizsgáltam, 
mennyire elterjedt a digitális olvasás, és az emberek szerint az elkövetkezendő 20 év olvasási 
szokásaira mi lesz a jellemző. Az elmélet és a gyakorlat koherenciája a vizsgált témát 
feldolgozó szakirodalom alapján, a feltételezések vizsgálatában érvényesül. 

 
Hipotéziseim tekintetében három állítást fogalmaztam meg: 1. Az aszódi olvasóréteg 

kevésbé preferálja az elektronikus olvasást. 2. Aszódon többnyire a gyerekes szülők és az 
idősebbek vásárolnak könyvet. 3. A 14-25 éves fiatalok az elkövetkezendő 20 évben is 
ragaszkodni fognak a papír alapú könyvekhez. Az empirikus vizsgálat során primer és 
szekunder adatgyűjtési módszereket egyaránt alkalmaztam, úgymint megfigyelés, strukturált 
kérdőíves felmérés, interjú, valamint tartalom- és statisztikaelemzés.   

 
A kutatómunkám során kapott és begyűjtött információk, valamint adatok alapján –

dolgozatom zárásaként - a témához kapcsolódó javaslatokat is megfogalmaztam. Ebben nagy 
segítséget nyújtott a hely-, illetve a lakosság ismerete, valamint az, hogy családunk Aszód 
egyetlen könyvesboltjának tulajdonosa, így közvetlen tapasztalatok, releváns statisztikák, 
értékesítési adatok is rendelkezésemre álltak pályamunkám elkészítéséhez.  
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ISKOLATÁSKÁBÓL RIDIKÜL, AVAGY OKTATÁS ÉS 
MUNKA KELETEN ÉS NYUGATON 

 
From school bag to purse or education and work East versus West 

 
Készítette: GASPAREK ZSÓFIA , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás 

szak, BA, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Czeglédi Csilla egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
Dolgozatom célja az volt, hogy a magyar és török nők felsőoktatási és munkaerő-piaci 
státuszát összehasonítsam. A kutatás elsődleges célja a két országban érzékelhető nemek 
közötti különbségek bemutatása. Emellett célom volt, hogy felmérjem, a női hallgatók 
előrelátásait a munkaerőpiacon. Választásom azért esett erre a témára, mert egy évet tanultam 
Törökországban, és belátást nyertem az iszlám kultúrába, s az országban még ma is élő 
szokásokra. Elméleti megalapozásként bemutatom, ahogy a régmúlt szokásai megvalósulnak 
a jelenben. Alapvetően a nők státuszát és önállósságát vizsgáltam a felsőoktatási rendszerben 
és a munkaerőpiacon. Statisztikai adatok segítségével mutatom be a jelen helyzet 
különbségeit.  
 
Kutatásom során a következő kérdésekre fókuszáltam: Milyen problémákkal kell 
szembenéznie egy fiatal nőnek Magyarországon, ha elhagyja az iskolapadot vagy egy török 
egyetemistának, ha szülei akarata ellenére folytat felsőoktatási tanulmányokat? Hogyan 
képzelik el a hallgatók a család és munka összeegyezetését a magyar és a török társadalmi 
elvárások közepette? Eltérő lehetőségeik vannak-e a fiatal nőknek Magyarországon és 
Törökországban? Kutatási kérdéseim megválaszolására kvantitatív és kvalitatív kutatási 
módszereket is alkalmaztam. A kutatás kvantitatív részéből pontos rálátást nyertem az 
országokban lévő nemek közötti különbségekre. A teljesebb eredmény érdekében mélyinterjút 
készítettem négy diáklánnyal: egy török lánnyal, aki Törökországban tanul, egy magyar 
lánnyal, aki Törökországban tanult, valamint egy török lánnyal, aki Magyarországon tanul és 
egy magyar lánnyal, aki Magyarországon tanul. Az interjúkból megtudtam a pályakezdő 
magyar és török női hallgatók elvárásait, és reményeit a jövővel szemben a karrier, család, 
társadalom és munkaerőpiac témakörében. A négy interjú alany életútja jól reprezentálja a 
választott kutatási témát.  
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A FRISS DIPLOMÁSOK ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ ŐK 

 
The freshly graduates job seeking factors 

 
Készítette: JEKKEL ORSOLYA, SZIE GTK, Emberi Erőforrás 

Tanácsadó szak, MA, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Budavári-Takács Ildikó  egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
Pályamunkám a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeit befolyásoló tényezőkkel foglalkozik. 
Választásom oka a téma aktualitása volt. A statisztikák szerint egyre nagyobb problémát 
jelent a diplomás munkanélküliség hazánkban. Célom, hogy az elhelyezkedési esélyeket 
befolyásoló tényezők vizsgálatával megtaláljam azokat a hiányosságokat, melyek 
kiküszöbölésével növelhető az sikeres elhelyezkedés esélye. 
 
A saját tapasztalataim, illetve a témában jártas szakemberekkel folytatott beszélgetéseim 
alapján, a hipotéziseim a következőek: 
 

1.) A frissen végzettek nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű információval az álláskeresés 
módszertanáról. 

2.) Az álláskeresést nehezíti, hogy a munkaerő piaci helyzetüket illetően nem reálisak az 
elvárásaik. 

3.) Az egyetemi évek alatt tudatos karrierépítéssel kevesen foglalkoznak. 
 

A kutatásomat friss diplomások körében lefolytatott kérdőíves módszerrel végzem, amely a 
fenti állításokra keresi a választ. 
 
Dolgozatomban javaslatokat fogalmazom meg egy olyan felnőttképzési programra, mely 
segíti az egyetemistákat abban, hogy a végzés után kevesebb idő alatt találják meg a számukra 
megfelelő munkahelyet. 
 
A program felkészíti az elsőéves egyetemistákat a tudatos karrierépítésre és végzés előtt 
álláskeresési módszerek átadásával segíti őket a könnyebb elhelyezkedésben. 
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A MOTIVÁCIÓ ÉS A BEILLESZKEDÉSI 
KOMPETENCIÁK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA 
A LONDONI MAGYAROK MUNKAVÁLLALÁSÁBAN 

 
The  motivation for examining the relationship between competence and 

integration the work of Hungarian in London 
 

Készítette: JÓZSA IMOLA , SZIE GTK, Vezetés és szervezés szak, 
Msc. Levelező II. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Rudnák Ildikó  egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
A téma időszerű, hiszen azt kell tapasztalnunk, hogy egyre többen hagyják el az országot, 
hogy külföldön próbáljanak szerencsét. Ezt megelőzően, hazánkban szereztek megfelelő 
képzettséget, végzettséget, vállaltak először munkát.  
Régebben még egy bizonyos munkahely, élethosszig, legalábbis a nyugdíjba vonulásig szólt. 
Manapság, ez már egyáltalán nincs így. Nemcsak azért, mert a munkavállalók megnövekedett 
igényeik, illetve újdonságok iránti vágyuk miatt, váltogatnák a munkahelyeiket, hanem azért 
is, mert a jelenlegi viszonyok közt, nem találnak megfelelő helyet maguknak, ahol 
tapasztalataikat, szakképzettségüket, úgy tudnák kamatoztatni, hogy megfelelő 
javadalmazásban is részesüljenek. 
Az emberek a létfenntartáshoz szükséges megnövekedett kiadásokat, nem, vagy alig 
valahogyan tudják fedezni a hazai bérekkel, bevételekkel. Emiatt, sokan elgondolkodnak 
azon, hogyan milyen lehetőségeik lennének külföldön, hogyan tudnának elindulni, feladván 
eddigi életüket, hátra-, vagy magára hagyva családjukat, egy jobban fizető állás reményében. 
Az érzés kettős, hiszen meg kell birkózni azzal a gondolattal, hogy az életük, már sohasem 
lesz a régi és azzal a reményteli várakozással, hogy tudásukat végre pénzre váltsák.  
Ha itthon nincs rá lehetőség, akkor külföldön. 
A magyarok külföldi munkavállalási szokásait vizsgálom dolgozatomban. 
A kutatás alapkérdése, hogy melyek a legfőbb okok, amelyek miatt a munkavállalók amellett 
döntenek/döntöttek, hogy külföldre mennek dolgozni. Melyek a legnépszerűbb célországok? 
Milyen az életkor szerinti megoszlásuk? Diplomás és nem diplomások aránya milyen 
részarányt képvisel? 
Az alkalmazott módszertan az interjú módszere, kiegészítve kérdőíves felméréssel. 
Az elemzések során megállapításokat vonok le és következtetéseket, előrejelzéseket, a jövőre 
nézve. Milyen tendenciát mutat ez a külföldi munkavállalási hullám? Milyen következményei 
lehetnek, belátható időn belül. Milyen javaslatokat lehet tenni, annak érdekében, hogy 
Magyarországon lehessen tartani a „tudást”, illetve visszahívni a korábban külföldre 
távozottakat. 



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 45 

AZ EGYETEMI OKTATÓK OKTATÁSTECHNIKAI 
FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A 
GÖDÖLLŐI SZENT ISTVÁN EGYETEMEN 

 
Study about the teacher's education technological preparedness in the 

Szent István University in Gödöllő 
 

Készítette: KENDE ZOLTÁN , SZIE GTK,  
 Agrár-mérnöktanár MA. szak, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gombos Norbert egyetemi docens, SZIE GTK TTI  
 
 
A kutatásomban célul tűztem ki a Szent István Egyetem Gödöllőn található három karán 
oktatók oktatástechnikai felkészültségének felmérését figyelembe véve az egyetemi hallgatók 
véleményét is. Az eredmények birtokában célom volt továbbá, hogy felmérjem az egyetemen 
oktatók igényét az továbbképzésekre az oktatástechnológia területén, továbbá hozzáállásukat 
egy esetleges továbbképzési program kidolgozásához, amely kiterjed az oktatástechnika és a 
számítástechnika területére is.  
Vizsgálataim során az adott kar összlétszámának megfelelően, arányosan kérdeztem meg 
egyaránt a karon oktatókat és hallgatókat. A felmérésemet  kérdőív segítségével végeztem, 
amelyet úgy állítottam össze, hogy átfogóan lehessen vele vizsgálni az oktatók és a hallgatók 
nézőpontbeli különbségeit, így készítettem egy külön kérdőívet az oktatóknak és a 
hallgatóknak is.  A kérdőíveket összesen 100 oktatóval és 75 hallgatóval töltettem ki, akik 
mind a Szent István Egyetem Gödöllőn található valamely három karához tartoztak.  
A kapott eredményeket összesítve a dolgozatomban bemutatom. A vizsgálat konklúziójaként 
levonható, hogy az egyetem felszereltsége és az oktatók oktatástechnikai tudása 
nagyvonalakban megfelel a kor követelményeinek. Számos esetben a tanórákon alkalmazva 
vannak a modern technikai eszközök és oktatástechnikai módszerek, mint például a 2011-ben 
felszerelt nagyszámú intelligens (okos) tábla. Vannak azonban fejlesztendő perifériák, 
amelyet maguk az oktatók is igényelnének, ilyen például a technológiai és oktatástechnikai, 
hardver és szoftverbeli tudásbázis. Ennek egy lehetséges megoldása egy szervezett 
továbbképzési rendszer felállítása lehetne, amelyet az oktatóknak lehetne alkalmazni kurzus 
jelleggel, mint a hallgatóság esetében. A felmérés alapján erre nagyszámú igény is lenne. A 
fejlesztés és  továbbképzés mellett szól az a tény is, hogy ezáltal az egyetemen nőne az 
oktatás színvonala, ami magával vonzana több diákot és számos oktatási, kutatási forrást is. 
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NEM HAGYOMÁNYOS TECHNIKÁK A VEZET ŐI 
KOMMUNIKÁCIÓBAN 

 
Non-conventional techniques of management communication 

 
Készítette: SZEKÉR ZOLTÁN , SZIE GTK, Emberi erőforrás menedzsment és 

szervezetfejlesztés, levelező MSc. II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. habil. Komor Levente egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
A vezetőnek választásai során megfelelően ötvöznie kell a helyzetből adódó követelményeket 
a rendelkezésre álló erőforrásokkal.  
Kezdetekben a sikeres vezetőket megkülönböztető tulajdonságokat igyekeztek definiálni.  
Az így definiált tulajdonságok és az eredményesség kapcsolatát állították a középpontba.  
A későbbi kutatások a vezetői viselkedést, a döntéshozatal folyamatát és a motivációs 
eszközöket vizsgálták.  
A vezetés olyan tevékenységek sorozata, aminek a felépülésében a részek mind tartalmukban 
és eszközeikben, mind pedig közvetlen céljuk alapján elkülöníthetők.  
Az egymáshoz szervesen kapcsolódó egyes tevékenységek és a vezetési funkciók rendszert 
alkotnak.  
 
A vezetői munka - iparágtól függetlenül - szinte teljes egészében a kommunikáción múlik.  
 

- A kommunikáció kiemelt jelentőséggel bír a vezető számára, így a szakirodalmak 
alapján a kommunikáció négy alapvető funkcióját különböztethetjük meg: érzelmi, 
motivációs, információs, ellenőrzési. 

- A kommunikáció segítségével tudja érvényesíteni vezetői kapcsolatát beosztottjai, 
környezete, illetve vezető társai felé.  

 
A kommunikáció stílusát, módját és formáját általában maga a vezető alakítja ki.  
 
Dolgozatomban a modern közgazdaságtani és vezetéselméleti kutatások alapján olyan 
technikákat szeretnék bemutatni, melyek nem a hagyományos megoldásokat alkalmazzák a 
vezetői kommunikációban. 
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A VEZETŐI MAGATARTÁS ÉS A MUNKAVÁLLALÓI 
MOTIVÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSE 

 
The context of the leadership behaviour and the employee motivation 

 
Készítette: VARGA ESZTER , SZIE GTK BKH, Emberi erőforrás 

tanácsadó szak, BA, III. évfolyam 
 
Témavezető: Kollár Péter PhD. hallgató, SZIE GTK TTI 
 
 
A dolgozatom témája, illetve a kutatás alapkérdése, hogy milyen összefüggés állapítható meg 
a vezetői magatartás és a munkavállalók motiváltsága között. 
A kutatással szeretnék rámutatni arra, hogy mekkora jelentősége van a vezetői stílusnak, 
valamint milyen sok múlik azon, hogy a vezető milyen magatartást tanúsít a munkahelyen. Ha 
a vezető empatikus, elismeri a kiemelkedő teljesítményeket, illetve bizalmat és felelősséget ad 
a beosztottjai kezébe, akkor szívesebben járnak dolgozni, motiváltabban végzik feladataikat, 
nő a teljesítmény, ami pedig a cég sikerének záloga. 
 
Az átalakító vezetést a dolgozói motiváltság mentén vizsgáltam. A kutatás alapja a Jim 
Kouzes – Barry Posner által létrehozott Vezetési Gyakorlat Leltár (Leadership Practice 
Inventory), amivel azt mérhetjük fel, hogy a vezető mennyire alkalmazza az átalakító 
vezetésre jellemző eszközöket, ösztönzőket munkája során. Ennek eredményeit vetettem 
össze egy másik kérdőívvel, ami pedig a munkavállaló motivációját értékeli. 
 
Feltételezem, hogy az átalakító vezetők beosztottai motiváltabbak munkájukat illetően. Ezzel 
alátámaszthatjuk azt az elméletet, miszerint az a vezető, aki felelősséggel ruházza fel a 
dolgozókat, kikéri a véleményüket a rájuk vonatkozó döntések előtt, és bízik a 
beosztottjaiban, sokkal jobban ösztönzi őket nagyobb teljesítményre, valamint segíti 
elkötelezettségük kialakítását a munkahelyük iránt. Azok a dolgozók, akik azonosulni tudnak 
a cég hosszú távú céljaival, hatékonyabban végzik feladataikat. Ehhez a vezető is 
nagymértékben hozzájárulhat hozzáállásával, személyes példamutatással. 
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AZ ALOIS DALLMAYR KFT. MARKETING 
STRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE 

 
The Marketing Strategy of Alois Dallmayr Kft 

 
Készítette: BÁSTI BOGLÁRKA , SZIE GTK, Marketingszak, Msc, II. 

keresztféléves évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
TDK dolgozatom témájául az Alois Dallmayr Kft marketing stratégiájának bemutatását 
választottam.  
Az általam választott cég Németország egyik vezető vállalkozásaként a mai napig azokra a 
tapasztalatokra épít, amelyeket a zöld kávébabtól a pörkölésen keresztül egészen az 
automatatechnikáig birtokol. Hazánkban a társaság 1992 óta működik, a korábban működő 
ITAK Kft- t vásárolta fel. 1994-től napjainkig a Dallmayr vezető szerepet tölt be a meleg ital 
üzletágban Magyarországon.1  
„Fekete, mint az ördög, forró, akár a pokol, tiszta, mint egy angyal, édes, mint a szerelem.” 
(Talleyrand) 
A világon elmondható, hogy minden országban fogyasztanak az emberek kávét, három 
emberből kettő rendszeres kávéfogyasztó. Mára az is bebizonyosodott, hogy a kávé a második 
legkedveltebb ital.  
Kávézni gyakorlatilag bárhol lehet: a kávézóktól kezdve a munkahelyig bezárólag. Itt 
érdemes megemlíteni a különböző módszereket, mint a kávéautomatákat, a párnás, kapszulás 
kávéfőzőket. A magyarok kávé iránti elkötelezettsége évszázadok óta töretlen. 
Kutatásom célja: 

• Bemutatni magát a kávét és annak a piacát stratégiai szempontból 

• Az általam választott cég (Dallmayr) jelentőségét a kávépiacon, leginkább a Vending 
területet átfogóan 

• Primer kutatásokkal feltárni az emberek kávéfogyasztási szokásait.  
A primer kutatás részben három kutatási módszer segítségével próbálok választ kapni a 
kérdéseimre. Az alábbi módszerek a fókuszcsoport, a megfigyelés valamint a kérdőív.  
Célkitűzéseim között szerepel, hogy megtudjam, miért nincs az emberek köztudatában jelen a 
cég. Ezt követően vizsgálom, hogy hogyan hatott a cégre a gazdasági válság és miként lehetne 
a cég árbevételét növelni. Végül a szociodemográfiai ismérvek és a felállított hipotézisek 
alapján következetéseket vonok le. 

                                                 
1 http://hu.dallmayr.com/automaten/ (2013.01.05) 
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12-14 ÉVES ROMA ÉS MAGYAR GYEREKEK 
VÁSÁRLÁSI, FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÓZDI JÁRÁSBAN 

 
Comparison of the 12-14 years old gipsy and hungarian children's 

shopping and consumer habits in Ózd micro region 
 

Készítette: KUCSMA VIVIEN , SZIE GTK, Kereskedelem és  
 marketing szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Rácz Georgina tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Kutatásom középpontjában a 12-14 éves roma és magyar gyerekek vásárlási, fogyasztási 
szokásainak összehasonlítása áll. Célkitűzésem megvizsgálni és összehasonlítani az említett 
korosztályú gyerekek vásárlási, fogyasztási szokásait, a reklámok gyerekekre gyakorolt 
hatásán és a zsebpénz használatán keresztül. Kutatásom elsősorban az élelmiszervásárlási 
szokásokra fókuszál, ezáltal a gyerekek egészségtudatosságát is fel tudom mérni. 
 
Szekunder kutatásomban bemutatom a gyerekek fogyasztóvá válásának folyamatát, a 
gyerekek és a reklámok kapcsolatát, valamint az őket célzó reklámok hazai szabályozását. 
Kitértem zsebpénz témakörre, a gyerekek szerepére a családi döntésekben és vásárlásokban, 
illetve a roma kisebbség vásárlási, fogyasztási szokásaira.  
 
Primer kutatásom során kvalitatív illetve kvantitatív kutatást végeztem. A kvalitatív 
kutatásom 6 roma és 6 magyar gyerekkel elkészített fókuszcsoportos interjút foglal magában, 
melyhez négy hipotézist állítottam fel. A kvalitatív kutatással a két csoport vásárlási szokásai 
közötti különbségeket tárom fel. Kvantitatív kutatásom tíz hipotézis alapján 50 roma és 50 
magyar gyerek által kitöltött kérdőívet, valamint azok elemzését fedi le. A kérdőívek 
elemzésénél átlagot, gyakoriságot, relatív gyakoriságot, valamint a Khi2 próba segítségével 
összefüggéseket vizsgáltam. 
 
A primer kutatás eredményeiből számos következtetést lehet levonni, ezek közül a 
legfontosabbakat említeném meg. A kutatás eredményeiből kiderült, hogy az általam vizsgált 
két csoport vásárlási, fogyasztási szokásaiban jelentős különbségek fedezhetők fel. A 
kvalitatív és kvantitatív eredmények is azt tükrözik, hogy a roma gyerekekkel szemben a 
magyar gyerekek jobban odafigyelnek az egészséges életmódra, igyekeznek minél 
egészségesebb dolgokat beszerezni az iskolai büfében és az iskolán kívül történő vásárlások 
során is. 
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ETIKUS ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MINTÁK 
MEGJELENÉSE A HAZAI FIATALOK KÖRÉBEN 

 
Appearance of ethical food consumption patterns among Hungarian 

youth 
 
Készítette: LIPTÁK BALÁZS , SZIE GTK, Marketing szak Msc, 

II.évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Rácz Georgina tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Napjainkban egyre nagyobb szerepet vállalnak a gazdasági szervezetek és a fogyasztók a 
fenntartható fejlődés biztosításában. Emiatt új fogalmak kerültek bevezetésre, mint pl.: az 
etikus fogyasztás, amely szorosan összefonódik az olyan fogalmakkal, mint például a tudatos 
vásárlás, környezet és egészségtudatosság, illetve a társadalmilag felelős fogyasztás. A 
környezeti és szociális problémák miatt a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, és a 
fogyasztók befolyásoló hatása a gazdasági szervezetekre igen gyakori kutatási területekké 
váltak számos szakterületen, így a marketingben is.  
 
Pályamunkám központi témája, hogy megvizsgáljam, mennyire van jelen az etikus fogyasztói 
minta a hazai fiatalok körében. Kutatásom fontos része, hogy felmérjem a célcsoport 
bojkottban való részvételi hajlandóságát. 
 
Kvalitatív és kvantitatív kutatásaim során felmértem, hogy a vásárlók, miket tartanak etikus 
szempontnak a vásárlás folyamán és ezeknek mekkora befolyásoló hatása van döntéseikre. 
 
A triád interjú és a fókuszcsoportos illetve kérdőíves vizsgálataim célcsoportja a 18-25 éves 
korcsoport. Szekunder kutatásom alapján úgy véltem, hogy ennél a korcsoportnál, a 
közoktatásban megjelenő etika és környezetismereti oktatások hatására valószínűsíthető, hogy 
már kialakult valamilyen szinten a tudatos fogyasztás etikus szintje (legalább elméleti síkon). 
 
A kutatásom eredményes volt, mely során kellő mennyiségű információt kaptam a célcsoport. 
Ezek az eredmények kerülnek bemutatásra a dolgozatomba. 
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A „CECEI DINNYE”, MINT LOKÁLIS TERMÉK 
FOGYASZTÓI ISMERTSÉGE ÉS MEGÍTÉLÉSE 

 
The examination of customers’ recognition and perception of the melon of 

Cece as a local product 
 
Készítette: MÉREI ORSOLYA, SZIE GTK, Marketing szak, 

 Msc, II. keresztféléves évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Fodor Mónika  egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
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.. 
 
 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 interjút és 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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A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT MARKETINGTERVÉNEK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
Preparing a marketing plan at Szent István Társulat 

 
Készítette: ORBÁN ESZTER, SZIE GTK, Marketing szak,  

MSc. II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Pitlik László  egyetemi docens, SZIE GTK KJMI 
 
 
Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy egy könyvkiadó szervezetnek, a Szent István 
Társulatnak a jövőben hogyan érdemes alkalmazkodnia a gyorsan változó fogyasztói 
igényekhez, megjelenő új trendekhez. 
 
Az olvasás mást jelentett az előző generációnak, mást jelent a mai fiataloknak. Régen nem 
volt más módja az olvasásnak, csak a hagyományos, papíralapú könyv fellapozása. Ma már 
számos formában merülhetünk el az olvasás világában. Kinyithatunk egy könyvet, 
tabletünkön vagy laptopunkon is olvashatunk – vagy éppen kipróbálhatjuk az elektronikus 
könyvolvasókat. Vajon az e-könyv megjelenése hogyan fog hatni a hagyományos – olykor 
régi, díszes, aranyozott oldalú, poros – könyvek helyzetére? Képes növelni az olvasás 
népszerűségét? Valóban úgy csökken az olvasással töltött órák száma, mint ahogyan azt 
halljuk? 
 
Ezekre a fontos kérdésekre nem hozhatunk elhamarkodott, „Valószínűleg népszerű lesz az e-
könyv.” és „Csökken az olvasási kedv.” alapon döntést. Bár a szekunder kutatás során 
bizonyítást nyert a tény, mely szerint tényleg csökken az olvasásra fordított idő a magyar 
lakosság körében, szükségesnek találtam, hogy mindezt saját kutatással is alátámaszthassam. 
A primer vizsgálat keretén belül készítettem egy páros interjút, majd ezután egy kérdőíves 
felmérést, melyet IBM SPSS statisztikai programcsomaggal értékeltem. Az eredményeket 
látva a következők mondhatók el: 
� A megkérdezettek nagyjából fele szerint a jövő az e-könyveké. 
� Az olvasás gyakorisága nem csökkent olyan ijesztő arányban, nagyjából a válaszadók 

fele igyekszik minimum hetente könyvet venni a kezébe – és ezen az arányon javíthat az 
e-könyvek megjelenése. 

Tehát, lényeges üzenet a Szent István Társulat számára, hogy az olvasás szokása a fiatalok 
körében megmarad, de mindenképpen figyelni kell az érvényesülő trendeket, amelyek 
kétségtelenül a modern adathordozó eszközök irányába mutatnak. Az olvasói piacon 
változások történnek. Akinek sikerül ezeket felderítenie és reagálnia rájuk (bevezetni az e-
könyveket a kínálatba), az nagy előnyhöz jut a piac többi szereplőjével szemben. 
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VEVŐELÉGEDETTSÉG – AVAGY A MIN ŐSÉGMENEDZSMENT 
JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI ELÉGEDETTSÉGKUTATÁSBAN EGY 

KONKRÉT PÉLDÁN KERESZTÜL 
 

Customer Satisfaction - or the importance of quality management in the enterprise 
satisfaction survey through a concrete example 

 
Készítette: SÜLE ZOLTÁN , SZIE GTK, Kereskedelem és marketing szak,  

BSc, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lajos Attila  egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
Pályamunkámban átfogóan áttekintettem az üzleti/gazdasági életben elterjedten alkalmazott 
minőségirányítás elméleti alapjait. Igyekeztem komplex módon bemutatni a minőség 
fontosságát, valamint a vevő-és folyamat orientáltság szerepét a piaci működésben. 
 
A megismert és bemutatott gazdasági összefüggések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a 
versenyképesség megtartása és fejlesztése továbbá cégek áttekinthető és gazdaságos 
működése tulajdonképpen nem is nélkülözheti a minőségirányítási rendszer működtetését.  
 
Az elméleti alapok megértése nagy segítségemre volt munkám gyakorlati részének 
összeállításában. A Variachem Kft-nél amely vegyi anyagok nagykereskedelmével és 
raktározásával foglalkozik, a minőségirányítási rendszer működése már több mint tíz éves 
múltra nyúlik vissza. Jelentős segítségemre volt, hogy a cég szinte minden munkatársa 
magyarázataival, ötleteivel támogatta munkámat. Talán ez is jelzi, hogy a cégnél a 
minőségszemléletnek és vevőorientáltságnak mély gyökerei vannak. 
Sikerült aktívan és eredményesen bekapcsolódni pl. a vevőelégedettség felmérésbe vagy akár 
a kereskedelmi ügyviteli szoftver alkalmazásba. 
 
A gyakorlati alkalmazásokba való bekapcsolódás és egy konkrét vevői elégedettség vizsgálat 
eredménye lehetőséget adtak számomra több jobbítási, fejlesztési ötlet megvalósítására. Ezen 
javaslatokat folyamatonként csoportosítottam. Bízom benne, hogy ezeket a cégvezetés 
eredményesen tudja majd felhasználni a vevőelégedettség- és így a vállalat fejlesztésében is. 
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AZ OKOSTELEFON ÉS A REKLÁMOK 
 

The Smartphone and the ads 
 
Készítette: SZŰCS RICHÁRD JÓZSEF, SZIE GTK, Kereskedelem és 

marketing szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Reicher Regina egyetemi tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Az első iPhone megjelenésével az okostelefon, mint eszköz nagy népszerűségre tett szert, és 
mára közel 1 milliárd aktív okostelefon felhasználó található a világon. Az okostelefonokra 
elmondható, hogy kompakt, sok funkciót tartalmaz (például: fényképezőgép, kamera, 
zenelejátszó, stb.), technológiája és elvi működése révén ki tudja elégíteni a felmerülő 
szükségleteket. Viszont az okostelefon internet nélkül nem több mint egy úgynevezett feature 
phone (hagyományos mobiltelefon). Az internet mobileszközökre való alkalmazása 
gyorsabbá tette az információáramlást, kötetlenebb lett a kommunikáció és az információ 
csere. Ahogy az internet megjelent a mobil készülékeken, úgy az online-típusú reklámok is 
idomultak az okostelefonok felületéhez. Ezek sokszor kéretlenül is megjelennek az 
okostelefon készülékeken.  
 
Egyes vélemények szerint a magyar lakosság reklámkerülő, de ez nem teljesen igaz.  Érdekes 
kérdés lehet azonban, hogy a mai technika mellett mennyire tudják elkerülni a reklámokat. 
Vajon hasznosnak bizonyulnak-e az okostelefonokon megjelenő hirdetések, reklámok, s hogy 
vélekednek erről a magyar felhasználók? Kutatásom célkitűzései közé tartozott, hogy 
feltárjam az okostelefonok helyzetét a világban, és főként Magyarországon, valamint, hogy 
megvizsgáljam a reklámozás lehetőségeit ezeken az eszközökön. 
 
Kutatásom alapjául szolgáltak az elmúlt évek statisztikái, és különböző, a témához 
kapcsolódó kutatások eredménye, melyek tökéletesen rávilágítottak az okostelefonok 
helyzetére. Ezek a készülékek népszerűségűk csúcsán vannak, s feltehetőleg egy ideig ott is 
maradnak. 
 
Kutatásomat mind kvalitatív, mind kvantitatív módszerrel végeztem. Rávilágított arra, hogy 
az emberek többsége a közösségi média alkalmazásait használja. Eredményeim között 
szerepel, hogy az okostelefonok modern szolgáltatásainak használata a fiatalok körében 
nagyon elterjedt, ők veszik igénybe legtöbbször. A megkérdezettek jelentős része napi 
rendszerességgel használja készülékén az internet adta lehetőségeket és gyakran ezeket a 
funkciókat a tömegközlekedési eszközökön élvezik. 
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A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HATÁSA AZ ONLINE 
ÉRTÉKESÍTÉSEKRE 

 
Impact of online consumer reviews on sales 

 
Készítette: TARI KATALIN , SZIE GTK, Marketing szak,  

MA. levelező, II. évfolyam 
 
Témavezető: Reicher Regina egyetemi tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Az Internet néhány évvel ezelőtt csupán egy adathordozó volt, de a Web 2.0 forradalma 
teljesen megváltoztatta az emberi kommunikáció jellegét. Mára már nem csak 
információgyűjtésről, hanem felhasználók közti információküldésről beszélünk. Ez a változás, 
melynek szemtanúi vagyunk, nagyban felkeltette az érdeklődésemet.  
Új perspektívákat, marketingeszközöket, csatornákat és piacokat nyit meg az online 
kommunikáció forradalma. 
 
Kutatásom elsődleges célja és alapkérdése szintén ezzel a változással függ össze, mely azt 
vizsgálja, hogy a közösségi kommunikáció népszerűségének növekedése, valamint az online 
eladások aránya összefügg-e.  
 
Az internet megjelenésével a vállalatok és vásárlói között teljesen új, megváltozott 
kapcsolatrendszer áll fenn. Az adásvételi folyamatok kétirányú kommunikációs 
kapcsolatokká váltak. Így a közösségi oldalak segítségével nem csupán az eladókkal, hanem a 
többi, potenciális vásárlóval is kommunikálhatnak, megoszthatják tapasztalataikat, 
véleményüket és benyomásaikat. 
 
Milyen jövőképet mutat a személyes emberi kommunikáció egyre növekvő hiánya? A 
közösségi oldal információ-, adathalmaz, vagy inkább népbutítás, esetleg a személyes 
marketing erősítésének legjobb eszköze lehet a jövőben? Melyek a leggyakoribb online 
reklámozási módok? Milyen hatása van a közösségi oldalak reklámozásának az online 
értékesekre? Ezen a csatornán milyen termékeket érdemes közvetíteni, s melyeket nem?  
 
Ezen fő kérdéskörökre keresem a válaszokat kutatásomban, amely során 5 fő online 
marketinggel, illetve értékesítéssel foglalkozó szakember mélyinterjúja után 201 fő közösségi 
oldal felhasználót kérdeztem le.  A 201 főből álló adatbázisom korcsoportokra, nemekre és 
régiókra bontottam, majd összehasonlító elemzéseket készítettem az SPSS statisztikai 
program segítségével. Célom az volt, hogy a fent említett kérdéseket bővebben meg tudjam 
vizsgálni, majd ezekből a megfelelő következtetéseket levonjam, illetve végül sikeresen 
prezentálhassam munkámat. 
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A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ IN-STORE ESZKÖZÖK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 
Comparative analysis of traditional and new in-store devices 

 
Készítette: TŐKE KATA , SZIE GTK, Marketing szak, Msc., II.évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Témaköröm az in-store marketing területén történő innovációval foglalkozik. Szerteágazó és 
az utóbbi időben jelentős újításokat tapasztalhatunk, ezen a területen. Számos tényező hatása 
miatt alakultak ki az áruházban fellépő új in-store eszközök. Felismervén a digitális és 
technológiai innovációkkal teli világban végbemenő változásokat, olyan innovatív 
fejlesztéseket dolgoztak ki, melyek az egyéni fogyasztói igényekhez igazodva segítik, és 
próbálják érdekessé, élménnyé tenni a vásárlás folyamatát. 
 
Számos tényező hatása miatt alakultak ki az áruházban fellépő új in-store eszközök. Egyrészt 
a megnövekedett reklámzaj hatására a fogyasztók egyre inkább kiszűrik életükből a 
hagyományos reklámokat, ezáltal kényszerítve az áruházakat új technológiák bevezetésére. 
Másrészt, felismervén a digitális és technológiai innovációkkal teli világban végbemenő 
változásokat, olyan innovatív fejlesztéseket dolgoztak ki, melyek az egyéni fogyasztói 
igényekhez igazodva segítik, és próbálják érdekessé, élménnyé tenni a vásárlás folyamatát. 
 
Mindezen változások bevezetéséhez nélkülözhetetlen a fogyasztók megismerése, érdekeik, 
szemléletmódjuk, életmódjuk, igényeik feltárása, valamit az új és hagyományos in-store 
eszközökről alkotott véleményeinek megismerése. A rendívül összetett témakör vizsgálatához 
több célt is megfogalmaztam. 
 
C1: Kutatni, hogy az újítások, vagy a hagyományos megfeleljük fogyasztói fogadtatása a 
kedvezőbb. 
 
C2: Fényt deríteni arra, hogy a fogyasztók megítélése szerint helyettesíthetik-e az 
áruházakban fellelhető hagyományos eszközöket, a megjelenő új in-store technológiák. 
 
C3: Vizsgálni szeretném, hogyan alakul a fogyasztók kosárértéke a vásárlás folyamán, 
valamint, hogy van-e akkora hatással a vásárlókra, hogy visszatérnek-e a technológiák 
kialakítása miatt.  
 
C4: A kutatásom egyik célja, hogy megtudjam, másként vélekedik-e azon fogyasztó, akinek 
még nem, és akinek már volt lehetősége használni az újításokat. 
 
A célkitűzések kutatására felhasználom a 2011-ben és 2013-ban készült fókuszcsoportos és 
kérdőíves vizsgálataimat. 
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A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ASPEKTUSAI 

 
Quality management aspects of preparing scientific studies 

 
Készítette: BACZAI GYÖRGYNÉ , SZIE GTK, Gazdálkodási és 

menedzsment szak, BA levelező, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Pitlik László  egyetemi docens, SZIE GTK KJMI, MY-X kutatócsoport 
 
 
Szakdolgozatom témája egy vállalkozás (Fornetti Kft.) gazdálkodásának komplex elemzése 
volt. Mivel a téma meglehetősen népszerű, szerettem volna a „megszokott”-tól eltérő 
dolgozatot készíteni. Ezért a vállalkozást nemcsak önmagában vizsgáltam, hanem a 
hasonlóságelemzés egy eszközével elhelyeztem iparágában, meghatároztam piaci pozícióját, 
versenytársait és automatizált SWOT elemzéssel mutattam rá a jövőbeni változtatási irányok 
lehetőségeire.  
 
Dolgozatomban tehát részletesen foglalkoznom kellett az adatbeszerzés, az adatvagyonnal 
történő gazdálkodás, illetve az ilyen típusú szolgáltatás minőségi kérdéseivel. 
Meggyőződésem, hogy e területre igen nagy szükség van napjaink gazdasági életében a jó 
(„data-driven”) döntések meghozatala érdekében.  
 
Az adatvagyon-gazdálkodás minőségirányítási kérdései mellett bemutatom továbbá, hogy 
szakdolgozatunk tudományos minőségét nagymértékben javíthatjuk, ha készítése közben az 
egyetemi képzés egész területén szerzett olyan (interdiszciplináris) tudást, tapasztalatot is 
beépítünk, mely elsőre talán nem kapcsolódik szorosan a témánkhoz, de a komplexitás 
növekedése révén a szerzők és az Olvasók is kényszerűen szembesülnek az eltérő 
megközelítésekből fakadó inkonzisztenciákkal és ezek feloldásának lehetőségével. 
 
E munkámat a szakdolgozat-készítők, az elemzéseket előkészítő, készítő csoportok, 
szabadúszó tanácsadók és az adatvagyonnal gazdálkodók, kamarák, innovációs ügynökségek, 
gazdálkodó szervezetek/intézmények minőségirányítási részlegei, ill. a tudományos munkákat 
szervezők (pl. TDT-tagok) figyelmébe ajánlom, tapasztalataim átadásával az ő jövőbeni 
munkájukat szeretném könnyíteni. 
 
A dolgozat értékét első sorban az interdiszciplináris tudásrétegek ötvözése és ezek 
szabványosítása jelenti, mely törekvés a SZIE GTK megújult tehetséggondozási 
koncepciójának esettanulmányaként is értelmezhető. 
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A 2008-AS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSA A MAGNET MAGYAR 
KÖZÖSSÉGI BANK ZRT-RE 

 
Impact of the year of 2008 financial crisis for the MagNet Hungarian Community Bank 

 
Készítette: GÉGÉNYNÉ CSORBA JUDIT , SZIE GTK, Gazdaságelemzés szak, BA, III. 

évfolyam 
 
Témavezető: Tóthné dr. Lőkös Klára egyetemi docens, SZIE GTK KJMI 
 
 
A 2007-2008. évben kirobbant gazdasági válság a pénzügyi szektort is meghatározóan érinti. 
Ennek következében világszerte több hitelintézet ment csődbe az elmúlt években. 
Magyarországon a válság óta több takarékszövetkezet került felszámolási eljárás alá, valamint 
külföldi tulajdonú bankok vonultak ki az országból, ami jelzi, hogy a pénzintézeteket 
Magyarországon is befolyásolja a gazdasági válság. 
Elemzésem tárgyául azért a MagNet Bank Zrt-t választottam, mert ez a hitelintézet sokban 
különbözik más Magyarországon működő banktól. A Bank az egyike azon hitelintézeteknek, 
melyek takarékszövetkezetből sikeresen alakulták át bankká, továbbá a banki működés során 
– mint Magyarország első közösségi pénzintézete – előtérbe kerül többek között a felelősség, 
a tudatosság valamint az átláthatóság. 
A dolgozatban célom a Bank éves beszámolóiból nyerhető adatok alapján a Bank 
teljesítményének bemutatása, különböző mutatószámokon keresztül. Ehhez a tanult 
statisztikai módszereket használom és egyben bemutatom azok gyakorlati alkalmazhatóságát. 
A Bank vizsgálata során a banki teljesítménymérés mutatószámainak elemzéséhez statisztikai 
táblákat, grafikus ábrázolást, viszonyszámokat, középértékeket, szóródást, kétváltozós 
sztochasztikus kapcsolatokat, trendszámítást, kétmintás z-próbát valamint variancia analízist 
alkalmaztam 
Az elvégzett elemzésekből azt a megállapítást tettem, hogy a Magyarországon 2008. őszén 
begyűrűző pénzügyi válsághoz, a kialakult gazdasági-piaci környezet hatásához a MagNet 
Bank jól alkalmazkodott, ezen hatásokat a Bank eredményesen kezelte, meg tudta őrizni 
jövedelmezőségét. Ezt tükrözi a jövedelmezőséget meghatározó mutatók, az ügyfélszám, a 
bruttó bérek, a hatékonysági mutatók növekedése, továbbá, hogy Olaszország harmadik 
legnagyobb bankjának magyarországi leányvállalatának tulajdonosává tudott válni 2013-ban, 
valamint, hogy a portfólió minősége jelentősen nem romlott a válság hatására.  
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GYÁRTÁSTERVEZÉS ÉS TERMELÉSÍRÁNYÍTÁS 
FOLYAMATAINAK OPTIMALIZÁLÁSA AZ ORSZÁGOS 

VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZRT. GÖDI ACÉLSZERKEZET-
GYÁRÁBAN 

 
Optimization of production- planning and- management processes of ovit especially in case of 

the factory Göd 
 

Készítette: KEREPESI ADRIÁN , SZIE GTK Gazdálkodási és menedzsment szak, 
 BA. IV. évfolyam 

 
Témavezető: Ph.D. Pitlik László egyetemi docens, SZIE GTK KJMI, MY-X kutatócsoport 
 
 
A kutatásaink során górcső alá vettem egy acéliparban tevékenykedő országos szervezet 
termelését. A választott szervezet az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-
gyára. Meg vizsgáltuk, hogy az üzem által gyártott szerkezetek között lehet-e, érdemes-e 
különbséget tenni kockázatmenedzsment szempontból? A vizsgált fő kérdés tehát a gyártott 
acélszerkezet típusok közgazdasági/gyártástervezési homogenitására irányult. E mellett 
kitértem az egyes gyártó egységek szempontjából történő termékidealizálásra is. A 
vizsgálatok célja az volt, hogy rámutassunk a cég profiljának leginkább kedvező munka 
típusokra, illetve a gyártóegységek lehetséges erősségeire/gyengeségeire. 
Mindezen kutatásokat a több ezer objektív elemzést felmutató, már 10 éve működő 
hasonlóságelemzésen keresztül végeztem. Az elemzés során a feldolgozott alapadatok 
segítségével rangsort állítottam az ideális és a kevésbé ideális termékek között. Ezek az 
információk nagy gazdasági jelentőséggel bírnak a vezetőség számára. Az elemzés 
példaértékű a hasonló, egyedi projektekben gondolkozó termelőegységek számára is. A 
módszer rugalmasságának köszönhetően alkalmazható más kérdések vizsgálatára is. Ebben az 
esetben az elemzés eredménye bebizonyította, hogy egyáltalán nem elhanyagolható a 
terméktípusok összetétele a gyártás számára. A vállalkozási osztály felelőssége a megfelelő az 
ideális munkák megpályázása, és így az optimális leterheltség biztosítása. Ehhez megfelelő 
döntéstámogató rendszert kell kialakítani a vállalatnak. Műszaki támogatást kell nyújtani a leg 
optimálisabb munkák kiválasztásának érdekében. Egy második elemzés során adott gyártási 
egység vizsgálatán keresztül kiderítettem, milyen hátrányokkal jár a nem meg 
megfelelő/hiányos adatgyűjtés a vezetőség számára. Minél kevesebb információ van a 
döntéshozók birtokában, annál nehezebb jó döntést hozni, tehát nagyobb a kockázat. Az 
eredmények tükrében készült egy javaslat a jövőbeni termékportfóliót illetően. A kutatások 
eredményei alapján javasolt portfólió várhatóan a nagyobb profit mellett, nagyobb 
termelékenységet is jelent a vállalat számára. 
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A 2008-as világgazdasági válság után kiemelten fontos szerepet kapott az egyes gazdaságok 
pénzügyi stabilitásának megőrzésében, illetve visszaállításában a nemzeti bankok monetáris 
politikája. Ennek részeként az egyes pénzaggregátumok szabályozása is előtérbe került, így a 
pénzmennyiség kategóriák változásán keresztül követhetővé váltak a monetáris politikai 
stratégia keretében meghatározott célok és intézkedések. Az országok gazdasági 
jellemzéséhez használt mutatószámok, mint például a bruttó hazai termék értékének, vagy az 
infláció mértékének alakulásán is tapasztalható volt a válság hatása. Ezeknek a mutatóknak az 
értéke képezi minden nemzetgazdasági elemzés magját, azonban az egyes pénzmennyiség 
kategóriák értéke, aránya, az említett mutatók egy százalékos változásának hatása a monetáris 
bázisra és a tágan értelmezett pénzmennyiségre, eddig nem kerültek az előtérbe a kutatások 
során.  
A pénz fogalmának meghatározásán, az eredetét magyarázó elméletek összegzésén és a 
pénzügyi rendszer felépítésén túl, a pénz típusainak ismertetése, a készpénzes és a készpénz 
nélküli fizetési forgalom bemutatása kapott jelentősebb szerepet a pályamunkában. A 
kontrollcsoport tagjait képező országok földrajzi és gazdasági jellemzése mellett, az M0, M3 
(M4) pénzmennyiség kategóriák változása is kiemelt részét képezte a kutatásnak. Az elemzés 
során olyan mutatószámok alkalmazására volt szükség, amely elkerüli a valuták átváltásából 
adódó eltéréseket, torzításokat és az adott szereplők gazdasági teljesítményét is figyelembe 
veszi. Ennek tükrében az egyes mutatószámoknak egymással összehasonlíthatóaknak kellett 
lenniük, ezért a számítások végeztével az eredmények azonosan, százalékos formában 
jelentek meg. Ennek köszönhetően a számított eredmények ábrázolása egy grafikonon is 
lehetséges volt, így az egyes országok közti különbségek láthatóvá, egymáshoz 
viszonyíthatóvá váltak. A következtetések megfogalmazása során az általam képzett mutatók 
egymáshoz való viszonyát, az azok közt észlelhető arányosságokat vizsgáltam, majd a 
számítások alapján megjelenő információk birtokában öt következtetésre jutottam. 
A számítások, az elemzés és következtetések tekintetében egyértelműen látszanak az 
eredményeken Svédország határozott készpénzkínálat szűkítő lépései. Ezek a kontrollcsoport 
tagjaihoz képest az egyes tendenciák ellentétes megjelenésében tükröződnek, illetve az 
arányosságok fordított megjelenésében. 
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Magyarországon a számviteli törvény az összes gazdasági társaság számára kötelezően 
előírja az éves vagy egyszerűsített éves beszámoló készítését a gazdasági év zárását követően. 
Az éves beszámolók elemzésével valós, megbízható képet kaphatunk a vállalkozás vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve azok alakulásáról. A komplex elemzés 
elengedhetetlen a tulajdonosok, a potenciális befektetők, a vállalkozás vezetői, a hitelezők, a 
partnerek és a munkavállalók számára, hiszen a gazdálkodásra és a vállalkozásra vonatkozó 
információk megszerzése nélkülözhetetlen a piacon való sikeres jelenléthez. A mérleg 
elemzése során a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése történik, míg az 
eredménykimutatás a jövedelmezőségi és hatékonysági vizsgálatot teszi lehetővé.  

Dolgozatom alapvető célja egy hazai mikrovállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetének vizsgálata. A Dynadata Kft. az Információs- és Kommunikációs Technológiák 
szektorban tevékenykedő vállalkozás. Ez az egyetlen olyan szektor a hazai iparágak közül, 
amelyre nem hatott negatívan a gazdasági válság, hanem még növekedni is tudott. A cég 
komplex elemzésén túl összehasonlítom a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a 
legközelebbi versenytársak vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetével. A vizsgálat célja, 
hogy információkat kapjunk a Dynadata Kft. piaci pozíciójára vonatkozóan.  

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére különböző 
vertikális és horizontális mutatószámokat alkalmazok. A mutatószámok vizsgálata során 
megállapítható, hogy a vállalat vagyoni helyzete, likviditása és jövedelmezősége 2010-ig 
lényeges javulást mutat, azonban 2010 után az értékekben visszaesés figyelhető meg. A 
Dynadata Kft. versenytársainak elemzésénél is hasonló tendencia látható. A válság hatására 
2012-ben a cég egyik versenytársa már veszteséges üzleti évet zárt, s egy másik 
versenytársának létszámleépítést kellett véghezvinnie. A Dynadata Kft. vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzete a válság ellenére is kedvezőnek mondható.  
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A 2008-as gazdasági válság a világ számos térségét és a gazdaság több területét, így a 
pénzpiacot is érintette. Véleményem szerint fontos a pénzpiacok és a válságok megértése, 
kezeléseik hatékonyságának növelése a társadalom szempontjából. A szakirodalmak 
tanulmányozása során nem találkoztam olyan művel, ami a témával a reflexivitás 
aspektusából foglalkozott volna, mely alátámasztja témaválasztásom aktualitását. 
 
Kutatásom szakirodalmi feldolgozásában röviden kitérek az 1929-es világválságra, majd 
az 1980-as és 1990-es évek, valamint a 2008-as válságát vizsgálom, melyek fontos 
szerepet játszottak a kutatás céljának megvalósítása érdekében. 
 
Kutatómunkám során a válság hatásának elemzését és a reflexivitás elméletének 
bemutatását tűztem ki célul. Ennek eredményeként körvonalazódott bennem, hogy a 
válságokat más szemszögből is szükséges megvizsgálni. 
 
Megállapítottam, hogy mindkét válság kialakulásában szerepet játszott az úgynevezett 
buborék-elv, valamint azt, hogy az állami irányítással létrejött megoldások több ízben 
megoldást jelentettek a problémára. Rávilágítottam arra, hogy tanultunk a korábbi évek 
válságaiból és bár részlegesen, de nem hagytuk a pénzpiacok legfontosabb intézményeit 
és érdekeltségeit összeomlani. Bemutattam, hogy esetenként az állami intézkedések 
gerjesztették a válságot, mert nem rendelkeztek megfelelő információval, 
felkészültséggel és kognitív értelmezéssel. 
 
A kutatásomhoz kérdőívezéssel gyűjtöttem adatokat, ahol a vizsgált sokaság saját 
jövedelemmel rendelkező és nem rendelkező egyetemistákból, illetve szülőkből állt. 
Olyan kérdéseket tettem fel, melyek megválaszolásával szerintem hétköznapi értelemben 
jól reprezentálható az elmélet. A kérdések egyfajta párhuzamot teremtenek a pénzpiacok 
és a hétköznapok között, így mindenki számára jobban érthetővé téve mit is jelent a 
reflexivitás elmélete a pénzpiacokon és azon kívül. Az elmélet bizonyításának során 
megállapítottam, hogy a reflexivitás átszövi a mindennapjainkat. Ezáltal érhetőbbé válik 
a 2007-ben kialakuló gazdasági válságban létrejövő trendek és buborékosodás, ami akkor 
igazolódik be, amikor már az öngerjesztő folyamat visszafordíthatatlanná válik. 
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A magyar önkormányzatokra a dolgozatban vizsgált 2008-tól 2012-ig terjedő időszakban 
jelentős közszolgáltatás-szervezői, és feladatellátási kötelezettség hárult. Az önkormányzati 
szektorban az értékelt periódusban a működőképességet is befolyásoló folyamatok mentek 
végbe, melyek a nagyobb lélekszámú önkormányzatok eladósodásában nyilvánultak meg.  
 
A kutatásomban az egyik fővárosi kerület, Józsefváros önkormányzatának gazdálkodásának 
jellemzőit mutatom be. Az elemzőmunka során kitérek a kerület bevételeinek, kiadásainak és 
vagyonának változására. 
 
Az elemzés módszertanához Gál Erzsébet disszertációját vettem alapul. A vizsgálat kitér a 
likviditás, az eladósodottság, a feladatellátás, a pénzügyi és a bevételi kapacitás elemzésére. 
Ezen mutatók feltárják, hogy ténylegesen megvalósul-e az eredményes, gazdaságos és 
hatékony működés. 
 
Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a vizsgált öt év alatt 
jelentős fejlődést vitt véghez a felelős gazdálkodásának kimeneteleként. A növekvő bevételek 
felhasználásra kerültek településfejlesztésre, felújításokra és nem utolsó sorban 
beruházásokra. Azonban megfigyelhető az is, hogy az önkormányzat idegenforrás 
igénybevételének formája nem a szektorban megszokott kötvény, hanem a váltó volt. Ez az 
egyedi jelenség további vizsgálatot igényelt, erre a dolgozatomban külön részt szenteltem.  
 
Az elvégzett kutatásom alapján úgy gondolom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
gazdálkodása az Európai Unió pályázatai illetve az állam által támasztott kritériumoknak 
teljes mértékig megfelel, a helyhatóság prudens, felelősségteljes gazdálkodást folytat az 
elvégzett vizsgálatok alapján. 
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A fenntarthatóság egy olyan kívánatos egyensúlyi állapot, amelyet szinte lehetetlen, illetve 
rendkívül nehéz feladat elérni és megvalósítani. Egyrészt a fogalmi, értelmezési 
különbözőségek okán a globális szintű politikai és társadalmi konszenzus hiánya miatt, 
másrészt mert az ökológiai rendszerek védelmét, a társadalmi igazságosság eszméjét, 
valamint a gazdaság teljesítőképességének megőrzését, ezek összhangját hosszú távon 
szükséges biztosítani. A fenntartható fejlődés folyamatában ezt az állapotot próbáljuk 
megközelíteni, tehát a növekedés és fejlődés irányait ennek megfelelően kell megszabni. 
 
Az Európai Unió az életminőség javulásának kulcsát a fenntartható fejlődésben látja, ezért 
került kidolgozásra 2006-ban a Sustainable Development Strategy (SDS), melynek 
kétévenként megjelenő monitoring-jelentésében a fenntartható fejlődés mérhető dimenzióinak 
segítségével igyekszik értékelni a közösség fejlődési irányait. Az Eurostat adatbázisában 
megtalálható fenntartható fejlődés indikátorrendszere 10 fő témakörön belül 28 altémakörben 
összesen 133 mutatót tartalmaz, melyek közül a főtémakörök mindegyikéhez egy vagy két fő 
mutató (headline indicator) tartozik. 
 
Dolgozatomban a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés fogalmi kialakulását, fejlődését és 
eltéréseit, a vonatkozó stratégiák és intézkedések meglétét, struktúráját és eredményességét 
vizsgálom, valamint az SDS headline indikátorai segítségével az Európai Unió tagállamait 
hasonlítom össze matematikai-statisztikai módszerek használatával. 
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Magyarországon az elmúlt évtizedekben a városok száma jelentősen növekedett. Ez a 
növekedés idézte elő azt, hogy a városi ranggal rendelkező települések jelentős része nem 
feltétlenül rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű térszervező funkcióval, megfelelő 
nagyságú népességgel. Pályamunkám a monori kistérségben található, Pilis városáról, annak 
településfejlesztési lehetőségeiről szól. 
 
A településnek megvannak az adottságai mindahhoz, hogy primer, szekunder és tercier 
szektor terén is meghatározó legyen a térségben, ám Budapest közelsége, valamint az, hogy a 
térségben több gazdaságilag jelentős város is található (Vecsés, Üllő), mindezt meggátolja. 
Kutatásom egyik célja, hogy kiderüljön, a városnak előny-e, vagy hátrány a főváros 
közelsége. 
 
A településen számos problémával szembesültem mind az egészségügy, mind a gazdaság 
terén. A gazdasági helyzet a válság előtt stagnáló állapotban volt, ám a recesszió hatásai 
Pilisen is tapasztalhatóak. A munkanélküliség a válság megjelenése óta jelentősen emelkedett, 
a vállalkozói aktivitás évről évre hanyatlik. 
 
Vizsgálataim alapján a város és a térség számára az M4-es autópálya megépülése jelentős 
előnyökkel járna. Ezáltal a város a kistérség egyik központjává alakulhatna, az ipari park 
megléte munkahelyeket hozna létre. A településnek ez jelentős bevételt jelentene. Húzó 
ágazat lehetne a település életében az idegenforgalom. Jelenleg nincsenek kihasználva az 
adott lehetőségek, nem látnak ebben fantáziát, ám célom, hogy ezekre rávilágítsak. 
 
A dolgozatomhoz felhasznált módszertani eszközök (mélyinterjú a település 
polgármesterével, SWOT analízis elkészítése, kérdőívezés) további fejlesztési lehetőségeket 
tártak/tárnak fel, továbbá segítenek a fejlesztési javaslatok kialakításában. Fontosnak tartom a 
lakosság véleményét, ezért az online mellett személyes kérdőívezést is végeztem a 
településen.  
 
Szeretném, ha dolgozatom olyan kiindulópont lenne a város számára, amely segítené a 
gazdasági fellendülését és a vállalkozások számára egy vonzó, központi várossá alakulna a 
kistérségben, valamint Pest megye dél-keleti részében. 
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Tarpa és térsége Szabolcs-Szatmár–Bereg megye csücskében elhelyezkedő, a Trianoni 
békeszerződés következményeként perifériára szoruló terület. 
Egyedülálló természeti, történelmi és kulturális értékeket rejt e hely. A Beregi síkság 
változatos élővilága, a híres költőinknek ihletet adó Tisza, a vadregényes erdők és a híres 
Szatmár-Beregi gyümölcsösök kölcsönöznek festői képet e tájnak. 
 
Ezen értékek mellett azonban összetett társadalmi és gazdasági problémákkal küzd a térség. 
Amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyikéről 
van szó. 
 
Pályamunkám irodalmi áttekintés fejezetében különböző szakirodalmak feldolgozásával 
lehatárolom a vidék fogalmát és bemutatom a terület és vidékfejlesztés elméleti alapjait. 
Ezután az anyag és módszer fejezetben ismertetem azt a három kutatási eljárást, amelyekkel 
vizsgálom a térség adottságait, problémáit, fejlesztési lehetőségeit és megpróbálom 
bizonyítani az általam felállított hipotéziseket.  
 
H1: A település és a kistérség legfőbb problémája a munkanélküliség és a stabil munkahelyek 
hiánya, mely a szakképzett munkaerő elvándorlásához és a helyben maradók 
elszegényedéséhez vezet. 
H2: Hipotézisem szerint Tarpa és térségének kedvezőtlen a demográfiai helyzete 
(elvándorlás, természetes szaporulat, etnikum magas aránya). Ez negatívan befolyásolja a 
település és a térség társadalmi, és gazdasági viszonyait. 
H3: Hipotézisem alapján Tarpa és térségének legfőbb kitörési pontja a mezőgazdaság. A 
gyümölcstermesztés és feldolgozás, illetve az extenzív állattartás fejlesztése lehetőséget adhat 
a térség főbb problémáinak megoldására. 
H4: Tarpa mezővárosi múltja, népességszáma, területe, erőforrásai és infrastruktúrája 
lehetőséget ad a településnek, hogy a kistérségben Vásárosnamény mellett központi szerepet 
töltsön be. 
 
Célom, hogy a tanulmányaim során elsajátított módszerekkel, kutatási eredményeimmel és 
fejlesztési javaslataimmal irányt mutassak a Vásárosnaményi kistérség előrehaladásának és 
felzárkózásának szolgálatában, hogy idővel elhagyhassuk a leghátrányosabb helyzetű jelzőt e 
térség tekintetében! 
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PERIFÉRIA DÉL-FEJÉRBEN?   
 

There is a periphery in South Fejér County? 
 
Készítette: SZABÓ ÁDÁM, SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki szak, BSc III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Farkas Tibor egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
A Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából készített pályamunkám témája, a 
születésem óta lakóhelyemként szolgáló Dél-Fejér megyei térség vizsgálata és fejlesztési 
lehetőségeinek feltárása. 
 
Fejér megyéről általában azt hallani, hogy a turisták által kedvelt térség, fejlett területek 
alkotják és kedvező gazdasági és társadalmi mutatókkal bír. Ez igaz is az északi és a középső 
kistérségekre nézve, ám Fejér megye déli részére nem. A Dél-Fejért alkotó Abai, Sárbogárdi 
és Enyingi kistérségek a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet szerint is hátrányos 
helyzetűnek tekinthetőek. 
 
Dolgozatomban azt próbálom meg feltárni, hogy melyek ennek a hátrányos helyzetnek az 
okai, hogyan lehetne a periférikus helyzetet csökkenteni és megszüntetni, valamint milyen 
kitörési lehetőségei vannak ennek a területnek. 
 
A szakirodalmi összefoglalóban ismertetni fogom a regionális egyenlőtlenség fogalmát, 
kialakító tényezőit valamint a szorosan hozzá kapcsolódó centrum-periféria viszonyrendszert. 
Elemezni fogom a magyarországi perifériák képződésének folyamatát, típusait, ezen belül is 
kiemelten fogom kezelni a belső perifériák kérdését. 
 
A szakirodalmi feldolgozása után a három kiválasztott kistérség helyzetét fogom kutatni. A 
módszerek között szerepel interjúkészítés, adatelemzés, indexek képzése, valamint 
dokumentum-elemzés is. Ezen vizsgálatok segítségével rámutatok arra, hogy a térség belső 
perifériának tekinthető-e, és ha igen, mely tulajdonságok alapján nevezhető annak. Az is ki 
fog derülni, hogy kijelölhető-e egy olyan központi jellegű település, amelyik a fejlődés 
hajtómotorja lehetne és a későbbiekben tényleges központi szerepet is betölthetne. 
 
A pályamunka végén fejlesztési lehetőségeket fogalmazok meg, illetve javaslatokat teszek 
arra, hogy mi szolgálhatná e térség hátrányos helyzetből való kilábalását.  



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 72

KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS HATÁSA SZÉCSÉNY 
TELEPÜLÉS MŰKÖDÉSÉRE 

 
The effect of a central regulation to Szécsény 

 
Készítette: SZABÓ LIZA , SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnök szak, BSc, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Tóth Tamás egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A központi szabályozások eltérő hatást gyakorolnak a gazdaságra és társadalomra egyaránt, 
mely pozitív, illetve negatív történéseket vonz maga után. 
 
A Tudományos Diákköri Konferenciára készített kutatásomban Magyarországon végbehajtott 
központi intézkedések hatását vizsgálom, Nemzeti Dohányboltok kialakításának példáján 
keresztül, Szécsény városra vetítve. 
 
Dolgozatomban a közvetett és közvetlen hatásokat vizsgálom, kérdőívezés és mélyinterjú 
kombinációjával. Több mint 150 fős mintán keresztül keresem a választ a tárgykörben 
megfogalmazott kérdésekre, főként az érintett csoportok tekintetében. 
 
Célom a vizsgálat során a két vizsgálati módszer eredményével meghatározni az intézkedések 
hatásait a településre tekintve. 
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BERETTYÓÚJFALU TELEPÜLÉSMARKETINGJÉNEK 
ÉS KISTÉRSÉGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

 
Analysis of Berettyóújfalu’s settlement marketing and its subregional effects. 

 
Készítette: ULRICH ÁDÁM , SZIE, GTK, Regionális és környezeti 

gazdaságtan szak, MA, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Ritter Krisztián  egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A régió és településmarketing a versenyképesség javítása szempontjából egyre 
meghatározóbb szerepet tölt be. Stratégiaként való alkalmazása a területfejlesztés 
eszköztárában is egyre nagyobb súllyal szerepel, így a téma aktualitása és fontossága miatt 
úgy gondolom, érdemes ezen a téren vizsgálatokat folytatni.  
Kutatásom során Berettyóújfalu településmarketing tevékenységének felépítését és kistérségi 
hatásait elemeztem. Célom Berettyóújfalu és kistérsége kapcsolatának vizsgálata az együttes 
fejlesztési lehetőségek tükrében, valamint a térség- és településmarketing különböző 
aspektusaiból való bemutatása. Munkám során több módszert is alkalmaztam. Ezek közé 
tartozik Berettyóújfalu és kistérsége gazdasági és társadalmi folyamatainak bemutatása 
statisztikai adatok által, a Goda-féle pókhálómodell Berettyóújfalui kistérségre való 
elkészítése, különböző földrajz specifikus módszerekkel történő vizsgálatok, valamint a 
kistérségi polgármesterek körében történő kérdőíves felmérés. 
Primer és szekunder információkon alapuló vizsgálataim eredményeként elmondható, hogy 
Berettyóújfalu önmagában a megyéhez és régiójához képest is jól teljesít, az országos átlagtól 
nem sokkal marad el, a kistérségre sajnos ennek ellenkezője igaz.  
Megállapítást nyert, hogy az infrastruktúra és a társadalom állapota éppen megfelelő, azonban 
a környezet, a helyi gazdaság és a turizmus a leszakadás irányába tolódik, erőteljes 
beavatkozást igényelne.  
A kistérség térbeli elrendeződés szórt, ami megnehezíti a kapcsolatok szorosságának 
kialakulását és fenntartását, főleg közlekedési és gazdasági téren. Berettyóújfalu nem az 
egyetlen város a kistérségben, mely vonzásteret alakított ki maga körül.  
Szerencsére a települések cselekvés orientáltsága, fejlesztési hajlandósága látható. Ezt 
bizonyítja, hogy az utóbbi években valamilyen - infrastrukturális, idegenforgalmi, humán 
vagy gazdasági fejlesztés minden válaszadó helységben megvalósult. A polgármesterek 
többsége úgy gondolja, hogy lenne lehetőség összekötni a Berettyóújfaluba érkező turisták 
programját a saját idegenforgalmi programjaikkal, nevezetességeikkel, ugyanakkor úgy érzik, 
nem részesülnek Berettyóújfalu idegenforgalmi növekedéséből. A kistérségi települések a 
központtal való kapcsolatukat gyengébbnek érzik, mint a statisztikák alapján várható lenne. 
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AZERBAJDZSÁN TURISZTIKAI ER ŐFORRÁSAINAK 
ELEMZÉSE 

 
Azerbaijan’s Tourism Resources Analysis 

 
Készítette: BALÁZS ORSOLYA , SZIE GTK, Turizmus- 

 vendéglátás szak, Bsc, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. habil Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Dolgozatomban az Azerbajdzsán turizmusát befolyásoló tényezőket kívántam feltárni 
különböző szegmensekre bontva. Célom egy olyan konklúzió megalkotása volt, amelyből 
kiindulva egyrészt egy optimális turisztikai kínálatot, másrészt pedig egy hatékony turisztikai 
innovációs stratégiát lehet felépíteni. 
 
A dolgozatban elsősorban a turisztikai erőforrás elemzéshez szükséges öt fő tényezőt 
vizsgáltam meg, részleteztem, majd pedig összesítettem egy saját és egy szakértői 
véleménnyel. A használt elemzési módszer az erőforrás elemzés mellet a SWOT analízis volt, 
amely már sokkal koncentráltabban, átláthatóbban szemlélteti az ország erősségeit, 
gyengeségeit, a fenyegető veszélyeket, valamint feltárja a fennálló lehetőségeket. 
 
Azerbajdzsánban az elmúlt közel 4 évben rengeteg beruházás látott napvilágot a turisztikai 
szegmens stabilitása és bővítése érdekében. Ennek egyik, és véleményem szerint a 
legfontosabb oka az olaj és gázipartól való függetlenedésnek a szándéka volt. Ezen felül 
turisztikai és gazdaságfejlesztési szempontból ismert és fontos esemény volt az Eurovíziós 
Dalfesztivál, melynek lebonyolítási jogát 2011-ben Azerbajdzsán nyerte el, és amely 
megrendezése érdekében az országnak számos infrastrukturális fejlesztést kellett 
véghezvinnie. Ilyen nagyobb fejlesztések voltak az autópályák kiépítése, belvárosi utak 
javítása, számos új épület megépítése, valamint a turisztikai kampányfilmek megalkotása, 
terjeszkedése, a médiai megjelenés bővülése, a turisztikai brand építése, illetve turisztikai 
konferenciákon, találkozókon való részvétel növelése. 
 
A turizmusból származó bevételek folyamatos növekedést mutatnak, a GDP emelkedik, 
Azerbajdzsán ismertsége egyre nő. Számos utazási iroda indít szervezett utakat az országba, 
ezen kívül pedig fontos megemlíteni a napjainkban bekövetkezett lényeges előrelépést, 
miszerint elindult júniusban az első közvetlen bakui járat Budapestről. 
 
Összességében úgy értékelem, hogy bár az olaj- és gázipari függetlenség még várat magára, 
hamarosan kiemelkedő pozíciót fog szerezni magának Azerbajdzsán a kelet-európai térség 
turisztikai piacán. Az előrelépések igen nagymértékűek, ám annál inkább félreorientáltak. A 
főváros csillogása mellett ideje lenne egyéb területekre is több figyelmet fordítani. 
Véleményem szerint az egészségturizmus, valamint a sportturizmus lenne az a két terület, 
amelyhez erőforrás bőven akad az országban, figyelem viszont annál kevesebb. 
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MAGYARORSZÁG KONFERENCIATURIZMUSA – A 
MAGYAR KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁG 

MŰKÖDÉSE 

 
MICE Tourism in Hungary: The Hungarian Convention Bureau. 

 
Készítette: FEJES ALEXANDRA , SZIE GTK, Turizmus- 

 vendéglátás szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Guth László egyetemi docens, tanszékvezető, SZIE GTK RGVI 
 
 
A dolgozatom témája a magyarországi konferenciaturizmus alakulása, azon belül is nagy 
hangsúlyt fektetve a Magyar Kongresszusi Igazgatóság feladataira, működésére, szerepére. 
Azért döntöttem emellett a téma mellett, mert mindig is a turizmus egyik legizgalmasabb 
ágának tartottam. Úgy gondolom, hogy hazánkban a legtöbb lehetőséggel rendelkező 
turisztikai termék a hivatásturizmus, erre szeretném felhívni a figyelmet.  
 
Ugyanakkor sajnos sok hiányossága is van a magyarországi MICE turizmusnak, amelyek 
orvoslásával kiugró eredményeket érhetnénk el, ám amelyeket csak ismételgetünk évről-évre, 
de érdemi intézkedések nem történnek (nem is mindig lenne erre lehetőség). 
 
Ezektől függetlenül azonban a nemzetközi statisztikákban és rangsorokban Magyarországnak, 
illetve Budapestnek rendszeresen sikerül jó eredményeket, helyezéseket elérnie. Hazánk a 
külföldiek körében is igen népszerű, mint MICE turisztikai desztináció, ezért meg kell 
próbálnunk kihozni belőle a legtöbbet, hiszen mindig azt érdemes fejlesztenünk, amiben 
látjuk a lehetőséget. 
 
A Magyar Kongresszusi Igazgatóság gyakornokaként van szerencsém belelátni az iroda 
feladataiba és működésébe, és mind ezt, mind a konferenciaturizmus témáját nagyon 
érdekesnek találom. A dolgozatomban részletezem az iroda fontosabb feladatait, azok 
lebonyolítását; összehasonlítom a Magyar Kongresszusi Igazgatóság felépítését, működését a 
többi ország kongresszusi igazgatóságaival; elemzem az elmúlt évek 
konferenciaturizmusának alakulását a statisztikáink alapján, és ezek, illetve a munkám során 
gyűjtött tapasztalatok alapján próbálok következtetéseket levonni, javaslatokat tenni. 
 
A dolgozat lezárásaként interjút készítek Ferenczy Anikó kongresszusi igazgatóval, akivel a 
magyarországi MICE turizmus lehetőségeiről, alakulásáról beszélek.  
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A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A HAZAI 
KULTURÁLIS TURIZMUSRA 

 
The impact of the 2008 economic crisis on cultural tourism 

 
Készítette: HARMAT VANDA , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás 

szak, BA, II. évfolyam 
 
Témavezető: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, SZIE GTK KJMI 
 
 
A turizmus a magyar gazdaság egyik pillére. A tavalyi évben 6%-kal járult hozzá a GDP-hez, 
míg a foglalkoztatottsághoz 9%-kal. A 2008-as gazdasági válság következménye több 
területen jelentősen éreztette hatását, így a turizmust is elérte.  
 
A dolgozatom célja, hogy bemutassa a 2008-as gazdasági válság hazai kulturális turizmusra 
gyakorolt hatását. Szakirodalmi feldolgozás keretében vizsgáltam a gazdasági világválság 
előzményeit, okait.  
 
A válságokkal kapcsolatban az az alapgondolatom, hogy azok újra és újra kialakulnak az 
ember természeténél fogva, ezért mélyebb gyökereit feltártam, amik alapján a válság 
kezelésére hosszú távú megoldási javaslatokat sorakoztattam föl. 
 
Elemzésem középpontjában a hazai turizmus állt. Kutatásom során arra a kérdésre kerestem 
választ, hogy a válság hatására a belföldi és a külföldi turisták utazási szokásai hogyan 
változtak. 
 
Megvizsgáltam a magyarországi kulturális turizmus alakulását néhány nagyobb hazai 
múzeumra vonatkozóan. Továbbá az általam belföldi és külföldi turisták számára készített 
kérdőívek alapján elemzést végeztem az utazási szokásuk tekintetében. 
 
Véleményem szerint a válság hatására a kulturális látnivalóink látogatói 
forgalma a külföldiek tekintetében nem csökkent, azonban a hazai turisták 
zöme lényegesen kevesebbet tud költeni szabadidejének ilyen jellegű 
eltöltésére. A kérdés az, hogy van-e annyi külföldi vendégünk, hogy a 
hazaiak számának csökkenése ne eredményezze a látogatók számának 
visszaesését a múzeumokban. 
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HOSTELEK BUDAPESTEN 
KERESLET ÉS KÍNÁLAT MEGHATÁROZÁSA EGY 

KONKRÉT HOSTEL PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 
 

Hostels in Budapest, demand’s and supply’s definiton trough a concrete 
hostel’s example 

 
Készítette: LAUKÓ ZSÓFIA SZILVIA , SZIE GTK, Turizmus-

vendéglátás szak, BA. IV. évfolyam 
 
Témavezető: Tatár Emese tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
A turizmus és a szállásadás története egészen az ókorig nyúlik vissza. Már az ókori görögök és 
rómaiak is tudták, hogy mi az a vendégfogadás, vendéglátás, utazás, tőlük eredeztethető a fürdőkultúra 
megjelenése, illetve a különböző hivatali, kereskedelmi látogatások összekötése a vendégeskedéssel és 
a szórakozással (pl. lakomák, estek) A városok látogatása ugyan csak a mai modern turizmusra 
jellemző, azonban fontos tényező a történelmi háttér, amely szépsége mellett érdekessé tehet egy 
várost. A szállásadás szintén az ókortól származtatható, hiszen sok esetben egy-egy utazó 
feljegyzéseiből tudhatunk meg információkat egy-egy adott szálláshelyről, városról. 
A mai modern turizmusnak is csupán egy terméke a városi turizmus, mely véleményem szerint 
összefonódik más turisztikai termékekkel is, a város nagysága és komplexitása révén. Ebben a 
komplexitásban helyezkednek a különböző szálláshelyek is, melyek különböző szegmenseknek 
kínálják szolgáltatásaikat. Dolgozatomban egy olyan szegmenssel kívánok foglalkozni, melynek 
kategorizálása nem egyszerű, a jogi szempontból történő meghatározása is nehézkes, sőt, mint 
turisztikai szegmens akár meg is kérdőjelezhető, mégis jelen van. A hátizsákos turizmus – vagy 
angolul backpacker tourism –, és a képviselői által preferált szálláshelyek összefüggésének vizsgálata, 
vagy akár csak magának a hátizsákos turizmus fogalmának meghatározása is sok szakmai problémát 
vet fel.  
Dolgozatomban a budapesti hostelek „világát” igyekszem bemutatni, kutatásomban pedig arra 
keresem választ, hogy mi, vagy mik azok a motivációk amelyek révén a vendégek hostelben szállnak 
meg. Véleményem szerint fontos szegmense a turizmusnak, bár egyelőre az ifjúsági turizmus keretein 
belül lelhetünk fel ebben a témában, korosztályban végzett kutatásokat, szakirodalmakat, csak úgy, 
mint a hátizsákos turizmus esetében.  
A fent leírtak alapján a dolgozat célja: 

• megvizsgálni a turizmus azon szegmenseit, melyek kapcsolatba hozhatók a hátizsákos 
utazókkal és a hostelekkel 

• bemutatni a hostelek működését 

• meghatározni az általuk nyújtott kínálatot 

• meghatározni a keresletet 

• összehasonlítani a hostelek által generált kínálat és a kutatás alapján meghatározott kereslet 
találkozási pontjait 

• elemezni egy adott hostel működését a fent megállapított kínálati és keresleti szempontok 
alapján 
 

A dolgozatban használt kutatási módszerek a következők: 
• kérdőív 

• mélyinterjú 
A kérdőívek kitöltése mind a keresleti mind pedig a kínálati oldal szereplőivel, a mélyinterjúk pedig 
hostelek vezetőivel készültek. 
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A BACKSTAGE ÉS AMI EL ŐTTE VAN 
KÖNNYŰZENEI KONCERTEK SZERVEZÉSÉNEK 

MÓDSZERTANA ÉS GAZDASÁGI HÁTTERE 
 

In front of the backstage 
This business of concert organising and its economic background 

 
Készítette: NERPEL NIKOLETTA , SZIE GTK Turizmus-

vendéglátás szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Káposzta József egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A koncertszervezés egy rendkívül összetett folyamat, melyben a szervezőnek koordinálnia 
kell a néhány főtől akár több száz főig terjedő közreműködői gárdát. Dolgozatom egyik célja, 
hogy bemutassam ezt a szervezési folyamatot a koncert ötletének felmerülésétől kezdve, a 
koncert lebonyolításán keresztül egészen az utómunkákig. Ebben a fejezetben különös 
figyelmet fordítottam a biztonsággal kapcsolatos kérdéskörre és a szükséges engedélyekre, 
hiszen a 2011-ben történt West Balkán tragédia után szigorították a rendezvénytartási 
szabályokat. 
 
A koncertek összetettsége miatt a költségek és bevételek tervezésekor is számos tétel merül 
fel. Egy fiktív, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezendő koncert költségvetés 
tervezetével szeretném bemutatni, hogy milyen költségek merülhetnek fel a produkcióval 
kapcsolatban és a költségek fedezéséhez mekkora jegybevételre van szükség. A jegybevételen 
kívül még létezik néhány módszer arra, hogy rendezvényünk több bevételt termeljen, ezeket a 
lehetőségeket is bemutatom dolgozatomban.  
 
Koncertfotósként számos koncertet látogattam már meg, melyek között voltak klubkoncertek, 
de nagy költségvetésű megaprodukciók is. Számos olyan pontot fedeztem fel, ahol a hazai 
koncertszervező ipar fejlesztésre szorul. Véleményemet kvantitatív kutatással támasztottam 
alá. Kérdőíves módszerrel megkérdeztem 100 nézőt és 30 szakmabelit többek között arról, 
hogy átlagosan mennyire elégedettek a hazai koncertekkel. A felmerülő problémák egy része 
csak akkor lenne orvosolható, ha több támogatást kapna a koncertszervező ipar az államtól 
vagy a szponzoroktól, de akadnak olyan gondok is, amelyek több odafigyeléssel és az attitűd 
megváltozásával mérséklődnének. 
 
Kutatásomból nem csak a fejlesztésre szoruló pontok derültek ki, hanem a nézők fogyasztási 
szokásai is, amit felhasználtam a Sportaréna koncert marketing elemeinek összeállítása során. 
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A DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HÉLIA 
VÁLLALATON BELÜL BETÖLTÖTT SZEREPE ÉS 

PIACI HELYZETE 
 

Market Position and Role Taken in the Corporation by Danubius Hotels 
Group 

 
Készítette: ZRUFKÓ VIKTÓRIA , SZIE GTK Turizmus-vendéglátás szak, BA, 

Levelező, III. évfolyam 
 
Témavezetők: Dr. Pitlik László  egyetemi docens SZIE GTK KJMI 
  Tatár Emese tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Szakdolgozatom témája, a Danubius Health Spa Resort Hélia szálloda Danubius láncon belüli 
piaci helyzete. 
A dolgozat elsődleges célja a Hotel Héliának a hotelláncon belüli az idealitás-index számítása 
gazdasági mutatószámok alapján. A számítás alapján kapunk egy átfogó és részletes képet 
arról, hogy a Hélia hányadik helyen van a Danubius ranglétráján, ill. mik az erősségei és a 
gyengeségei.  
A másik fontos cél a SWOT- elemzés a konkurens egységekre vonatkozóan, ami 
mutatószámról mutatószámra megmutatja, milyen a versenyhelyzete a szállodánknak a 
többiekhez képest. 
A harmadik célom az intuitív fejlesztési tervelemek bemutatása a feltárt gyengeségek és 
veszélyek kapcsán, illetve az előnyök és lehetőségek fenntartására és kiaknázására. 
Az elemzések segítségével a téves erőforrás allokációk csökkenthetők. Vizualizálható, mi az, 
amire túl sokat költünk, és mi az, amire többet kéne költeni a bevételek, ill. a jövedelmezőség 
növelése érdekében. Ha időben felismerjük a szükséges lépéseket, akkor a kieső bevételeket, 
ill. az elmaradó hasznot minimalizálni tudjuk. 
A diploma dolgozat felépítése egy irodalmi áttekintésből, egy saját kutatás bemutatásából, 
annak eredményeinek leírásából, és egy összefoglalás részből tevődik össze. 
A kutatás részben, a Hélia szállodát helyezem el a Danubius Hotels Group vállalaton belül. 
Ehhez egy belső (kompetitív) benchmarking elemzés, és egy dinamikus SWOT- elemzés 
kerül kialakításra a szállodaláncon belül. Majd annak a kutatása is megtörténik, hogy 
vállalaton belül a versenytársaival összevetve mivel jobb esetleg rosszabb, a Hotel Hélia. A 
dolgozat kutatási része kvantitatív és kvalitatív elemzésekből áll. A piaci pozíciónak a 
meghatározásához belső pénzügyi adatokat használok fel (5éves időintervallumos költség, 
bevétel, kapacitás és egyéb fontos adatai alapján), a Hélia főkönyvi kivonatai (2008-2012.-ig) 
alapján történő belső vizsgálattal egy szobára vetítve.  
A boncolgatás gazdasági irányú lesz, megjelennek benne olyan kérdéskörök, mint szállodai 
területek költségei - bevételei, szálláshely szolgáltatás bevételeinek összehasonlítása, 
munkaerő-gazdálkodás, fejlesztési lehetőségek levezetése. 
Kutatásaim és elemzéseim által a szálloda piaci helyzetéről kapunk képet, és fejlesztési 
lehetőségként szakmai javaslatokat teszek a döntéshozók számára a versenyképesség –és a 
nyereség növelése érdekében. 
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BORTURIZMUS EGERBEN: ADOTTSÁGOK ÉS 
FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEK 

 
Wine tourism in Eger: facilities and developmental possibilities 

 
Készítette: AMBRUS BETTINA , SZIE GTK, Turizmus- vendéglátás 

szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Ritter Krisztián  egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Magyarország egyedülálló klímája miatt rengeteg borvidékkel rendelkezik, ahol olyan 
szőlőfajták honosak, melyek sehol máshol a világon. Úgy gondolom, hogy ennek a kivételes 
adottságnak mindenképpen az ország egyik húzóágazatának kellene lennie, de sajnos a 
különböző hiányosságok miatt ez jelenleg nem így van. 
 
A legnagyobb borvidékek közül azért esett a választás Egerre, mert véleményem szerint ez a 
város a páratlan történelem mellett lélegzetelállító kulturális, illetve természeti kincsekkel 
rendelkezik. 
 
Dolgozatomban egy rövid bevezető és a történelmi áttekintés után a borturizmus, mint ágazat 
jelentőségét helyezem a középpontba, ezután pedig a tényeket Magyarországra, azon belül is 
Egerre vetítem. Meghatározom a borturizmus fogalmát és jelentőségét, majd szót ejtek a 
magyar borutakról is. A téma tökéletes körüljárásához elengedhetetlen a marketing, így e 
területet is megpróbálom minél hatékonyabban megvizsgálni a téma teljes körű áttekintésének 
érdekében. 
 
Mindezek után Eger és az idegenforgalom kapcsolatáról fogok szót ejteni, beleértve a 
szálláshelyeket, vendéglőket, rendezvényeket és programlehetőségeket. A dolgozat végén egy 
SWOT analízis segítségével festem le Eger erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és 
veszélyeit. 
 
Mivel azt gondolom, hogy minél több forrásból szerzünk információt, annál hitelesebb képet 
kaphatunk, így Kiss Piroskával, az egri Kiss pincészet vezetőjével készítettem egy 
mélyinterjút, melynek írásos közlésekor a borturizmust egy borász szempontjából 
tanulmányozhatjuk. Ezen kívül még egy szegmenst szerettem volna lefedni a dolgozat 
hitelességének érdekében, így egy kérdőív segítségével primer adatokat gyűjtöttem be a 
fogyasztóktól. Ezeket az adatokat diagramok és táblázatok segítségével látványosan 
szemléltetem, aztán pedig statisztikai kimutatásokat alkalmazva következtetéseket vonok le. 
 
A dolgozat zárásaként röviden kifejtem a véleményemet és észrevételeimet, valamint a 
fejlesztési javaslatokat részletezem. 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSEK 
MAGYARORSZÁG ÉS UKRAJNA HATÁRMENTI 

TÉRSÉGÉBEN KÁRPÁTALJÁN. 
 

Cross- border developments at the border of Hungary and Ukraine (in 
Trans Carpathia/Kárpátalja) 

 
Készítette: CSETNEKI CSILLA , SZIE GTK, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki szak, BA.  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Prof. Dr. Szabó Lajos professzor emeritus, SZIE GTK RGVI 
 
 
Bármely kontinens országai határon átnyúló térségeiben a fejlesztések rendkívül fontos 
szerepet töltenek be, amelynek része a turisztikai desztináció. Ez a gondolat vezérli 
dolgozatomat, amely vonatkozik Magyarország (H), Ukrajna (UA), Románia (RO), Szlovákia 
(SK) határ menti  térségeire, bővebben kifejtve azt Kárpátaljára. 
 
Turizmus vendéglátás szakirányú választáson keresztül, s mivel 18 évig laktam Kárpátalján 
(Szőlős – Gyula) szerényen szólva hivatást éreztem, hogy ilyen kérdéssel foglalkozzak. A 
munka elsősorban fejlesztések sokirányúságával foglalkozik, amelynek szerves részeként 
szerepel a turizmus vendéglátás. 
 
Ukrajnának ez a határ menti természetföldrajzi tájegysége igen gazdag natúr (erdő, 
hegyvidék, víz) és építészeti (ember alkotta) anyagban. Ezekre építve írtam dolgozatomat, 
amelyek a turizmust kiszolgáló vonalas és szociális infrastruktura elemeinek jelenlegi 
formáinak bemutatását adja s keres lépésről lépésre fejlesztési lehetőségeket. Az így leírtak és 
szerény megállapításaim, véleményem szerint szolgálják, szolgálhatják a turisztikai 
desztinációk részbeni és vagy egészbeni fejlesztését is, illetve modernizációját.  
 
Különös tekintettel a határ mentiségre illetve ott is a magyarlakta településekre elsősorban. 
Ismerem Kárpátalján az ember alkotta turisztikai desztinációkat (Munkács, Ungvár Huszt) 
illetve a természet csodálatos formációit (Tisza forrás - vidék, Európa – Centrál hely, 
Vereckei hágó). Gondolataimban ezeknek a jobb a XXI. századnak megfelelő kultúrföldrajzi 
helykialakításához igyekeztem munkámmal hozzájárulni.  
 
Az összeállításban, ukrán / orosz nyelvtudásom is szerepet játszott. Ennek kapcsán említem a 
pravoszláv egyházi kultúra megjelenését (templom, kolostor, imaház). Ez a tény is gazdagítja 
a vidék vallásturizmus tényének szélesedését (katolikus, evangélikus, református, unitárius, 
pravoszláv) közösségek jelenléte. 
 
A szöveges anyag tömörségével véleményem szerint elértem célomat (részben), s képet tud 
alkotni tisztelt hallgatóknak a fejlesztésekre adott javaslataim kapcsán, amelyeknek része 
mindenkor a helyi turisztikai desztináció. 
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TURIZMUSFEJLESZTÉS A JÁSZSÁGBAN, JÁSZÁROKSZÁLLÁS PÉ LDÁJÁN 
KERESZTÜL 

 
Tourism development in the Jászság, based on the example of Jászárokszállás. 

 
Készítette: FÜLEKI ERIK , SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, 

Bsc, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Szabó Lajos professor emeritus, SZIE GTK RGVI  
 
 
Pályamunkám célja az volt, hogy olyan fejlesztési irányt találjak, ami véghezvihető 
Jászárokszállás tekintetében. A hatékony vidékfejlesztés kialakítása napjainkban is 
megoldatlan probléma. Mivel a turizmus fejlődése, egyenes utat adhat a vidék fejlődéséhez is, 
úgy éreztem, hogy Jászárokszállás vidékfejlesztési koncepcióját a turizmus szemszögéből 
közelítem meg. Ebben a döntésemben még befolyásolt az a tény is, hogy jászárokszállási 
származásom révén jól ismerem a település adottságait, lehetőségeit. 
 
Dolgozatom irodalmi áttekintés című fejezete alatt, a szakirodalmakra alapozva ismertetem 
magát a vidékfejlesztés fogalmát, és a turizmust mint jelenséget, a turizmus jelentőségét, 
fajtáit, formáit, és típusait. Ezek ismeretében csoportosítottam, és ismertettem azokat a 
turisztikai termékeket, amik a későbbiekben közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak 
Jászárokszálláshoz, illetve a fejlesztési elképzelésemhez. Tanulmányoztam a turizmus okozta 
különböző hatásokat, kiélezve a témát azokra a hatásokra, amik a legszorosabb kapcsolatban 
állnak a vidékfejlesztéssel.  
 
A dolgozat elemző részében a Jászság és Jászárokszállás helyzetét térképeztem fel. Ebben a 
részben ismertetem továbbá azokat a kutatási módszereket, amiket a Tudományos Diákköri 
munkám elkészítése érdekében alkalmaztam. Kérdőívezésem során, szerettem volna 
megismerni a helyi lakosok hozzáállását a turisztikai fejlesztések felé. Szerencsére az 
adatgyűjtés pozitív eredményeket hozott, a válaszadókra alapozva elmondható, hogy a 
település nyitott az ilyen turisztikai jellegű beruházásokra. Mivel a célom egy megvalósítható 
terv elkészítése volt, ezért mélyinterjút készítettem a település polgármesterével, hogy 
kikérjem véleményét elképzeléseimről. Hasznos információkkal, és tanácsokkal látott el, és 
összességében elmondható, hogy nyitott volt fejlesztési ötleteim felé, és megalapozottnak 
találta őket. Abban, hogy jobban megismerjem a lovas turizmust a településen, Tóth Alajos 
volt segítségemre, tapasztalataival, példáival nagy segítséget nyújtott a végső koncepció 
kialakításában. Miután minden szükséges információ rendelkezésemre állt, elkészítettem a 
település SWOT analízisét. Dolgozatom utolsó részében, a SWOT elemzés alapján, a 
kihasználatlan lehetőségekre alapozva, kifejtem fejlesztési javaslatom, ami a turizmus 
fellendítése érdekben egy komplex szolgáltatásokat nyújtó öko-központ kiépítése. 
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MAGYARORSZÁG HELYZETE TURIZMUSBIZTONSÁGI 
SZEMPONTBÓL   

 
Tourism security conditions in Hungary 

 
Készítette: HORVÁTH DOMOKOS , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak, BA, II. 

évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Szilágyi Tivadar tanszékvezető, egyetemi tanár, SZIE GTK RGVI  
 
 
Dolgozatom alaptémája, a turizmus és a biztonság összefonódása hazánk tekintetében. 
A turizmus-vendéglátásról elmondható, hogy többnyire az összes európai állam gazdaságában 
jelentős szerepet tölt be. Nincs ez másképp Magyarországgal sem, hiszen nemzetgazdasági 
szinten az egyik legjelentősebb szektorról van szó. Éppen emiatt, egyértelmű, hogy mindenképpen 
foglalkozni kell az idegenforgalommal és annak fejlesztésével; utóbbinak egyik legfőbb eleme a 
biztonság megteremtése. 
Talán nyilvánvaló mindenki számára, hogy az összes embernek alapvető igénye a biztonság és 
védelem. Ez hatványozottan igaz abban az esetben, ha valaki pihenés, kikapcsolódás vagy éppen 
üzleti okok miatt idegen országba utazik. A vállalati utakat leszámítva a pihenni vágyók, 
kézenfekvő módon, olyan célországot választanak, ahol biztonságban érezhetik magukat. A 
„biztonság” ugyan összetett fogalom, de dolgozatomban a turistákat leginkább érintő és 
foglalkoztató, biztonságot befolyásoló tényezőket veszem sorra, egyszóval a turizmusbiztonságot 
vizsgálom. 
Egyértelmű célom tehát, hogy elemzéseimmel objektíven interpretáljam Magyarország 
turizmusbiztonságának jelenlegi helyzetét, esetleges gyenge pontjait, illetve a fejlődés lehetséges 
elemeit. Vizsgálódásaimnál nagy hangsúlyt fektettem az elfogulatlanságra, vagyis arra, hogy 
hazám turizmusbiztonsági helyzetét külső szemlélődőként elemezzem. 
Kutatásaim során a turizmusbiztonságnak két – általam legfontosabbnak vélt – tényezőjét 
vizsgáltam: a legnagyobb magyar repülőtérnek, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek, illetve 
az egyik legnépszerűbb magyar turistacélpontnak, a Balatonnak a biztonságát. 
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatban a légikikötő biztonságáért felelős szervek 
vezetőivel folytattam konzultációt, ami által nyilvánvaló következtetéseket vonhattam le 
dolgozatomban. A Balaton esetében is hasonló módszert alkalmaztam, azonban a tanácskozás 
kiegészült egy felméréssel is, ami által még objektívebb képet kaphattam az elemzett 
turistacélpont biztonságáról és védelméről. 
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonatkozásában kutatásom arra engedett következtetni, 
hogy rendvédelmi szempontból nincsenek olyan hiányosságok, amelyek azonnali beavatkozást 
igényelnek, és amelyek negatívan befolyásolnák a turizmusbiztonságot. Katasztrófavédelmi 
szempontból már nem ilyen kedvező a helyzet, hiszen egyes tűzoltó autók koruk miatt kevéssé 
alkalmasak a beavatkozásra, megbízhatóságuk nem garantált, továbbá a tűzoltók ismeretei 
hiányosak: a legkorszerűbb oltási technikákat, módszereket nem vagy csak kis mértékben ismerik. 
A Balatonnal kapcsolatosan részletes információk még nem állnak rendelkezésemre, hiszen 
kutatásaim ezen összefoglaló megírása után nem sokkal fejeződnek majd be, illetve az adatok 
begyűjtése és feldolgozása sem zárult még le. 
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MOGYORÓD TURIZMUSÁNAK FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEI 
 

Development opportunities of tourism in Mogyoród 
 
Készítette: KAMARÁS KATALIN , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak,  

BA. IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Dolgozatomban Mogyoród nagyközség turizmusának jelenlegi helyzetét, valamint fejlesztési 
lehetőségeit mutatom be. 
A témaválasztásom oka, hogy mogyoródi lakosként évről évre látom a településen 
végbemenő változásokat, és úgy gondolom, hogy egy-egy lehetséges fejlesztési elképzelés 
közzététele mindenképpen a község hasznára válhat. Mogyoródról szinte mindenki hallott 
már, ez a név szinte eggyé fonódott a Formula 1-es Magyar Nagydíj rendezvénnyel. 
Dolgozatom célja, hogy rámutassak arra, hogy ebben a településben sokkal több rejlik, mint 
az évente megrendezésre kerülő 2-3 napot felölelő sport attrakció.  
Az elsődleges probléma, hogy a turizmus jelenleg nem egy kiforrott ágazat a település 
életében, az erre irányuló szervezési- és fejlesztési folyamatok koordinálatlanul mennek 
végbe, nincs egy egységes jövőkép, vagy koncepció. Annak ellenére, hogy a meglévő 
turisztikai szolgáltatók igénylik a komolyabb, magas szintű, minőségi változásokat, az erre a 
területre felelős szerv hiányában mindezek még nem valósultak meg. Dolgozatom tehát azért 
is fontos lehet, mert egy olyan desztinációról írok, amely ugyan rendelkezik attrakcióval, de a 
megfelelő lehetőségek kiaknázásával, és a célirányos fejlesztések lebonyolításával, sokkal 
több haszon is termelhető lenne, mely hosszútávon a község fejlődéséhez is hozzájárulhatna. 
A gondolataim alátámasztása érdekében primer kutatást végeztem, egy kérdőíves fogyasztói 
megkérdezés alapján. A megkérdezetteket a szerint osztottam két csoportra, hogy mogyoródi 
lakosként, avagy más települések lakosaként, turistaként töltik ki a kérdőívet. Azért tartottam 
fontosnak az alapsokaság szétválasztását, mert más-más vélemények születhetnek a két, 
különböző szegmens szemszögéből. Emellett SWOT analízissel elemzem a község jelenlegi 
helyzetét. 
A fejlesztések fő irányvonalának meghatározásakor az attrakciónövelést, kínálatbővítést, 
illetve a turistafogadás feltételeinek javítását helyezem előtérbe. Különös tekintettel térek ki 
az infrastruktúra, a természeti- és épített környezet, illetve a szálláshely szolgáltatások 
újítására, fejlesztésére; valamint a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek és a 
rendezvények európai színvonalának megteremtésére.  
Dolgozatomban igyekszem egy olyan jövőképet bemutatni a község számára, mely néhány 
éven belül egy fejlett kisvárosi infrastruktúrával, vonzó arculattal, szervezett turisztikai 
attrakciókkal rendelkező települést vetít előre. Mindezt abban a szellemben, hogy a 
fenntartható fejlődés követelményei, a természeti értékek és hagyományok megőrzése mellett 
menjenek végbe a minőségi, a modernkor igényeinek megfelelő változások. 
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A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG FENNTARTHATÓ 
TURIZMUSFEJLESZTÉSE 

 
Sustainable Tourist Development in Cape Verde 

 
Készítette: SZABÓ DÓRA SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak 
 BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Tatár Emese tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Dolgozatom témája a fenntartható turizmus jelentőségének bemutatása, illetve egy lehetséges 
nemzeti szintű fejlesztési terv kidolgozása a Zöld-foki Köztársaságra vonatkozólag. 
Bevezetésként bemutatom magának a turizmusnak a környezetre gyakorolt hatásait és, hogy 
az egyes tényezők miként befolyásolják a turizmus alakulását. Továbbá szembesítem a 
tömegturizmus és az alternatív turizmus hatására végbemenő változásokat, majd részletezem a 
fenntarthatóság komplex feladatkörét.  
 
A tervezést megelőzőleg bemutatásra kerül az ország területi elhelyezkedése, földrajzi 
adottságai, rövid története és a turizmus alakulása a kezdetektől, napjainkig. A megalapozott 
fejlesztési terv részeként, elsőként a helyzetelemzést készítem el, melynek köszönhetően 
megismerhetjük a Zöld-foki Köztársaság társadalmi-kulturális, technológiai, gazdasági, 
természeti és politikai környezetét. A SWOT analízis során pedig feltérképezem az erősségeit, 
kínálkozó lehetőségeit, valamint gyengeségeit és veszélyeit. Mindezeket követi majd a 
kutatási tevékenységem bemutatása, amely az elmúlt pár év eddig megvalósult fejlesztéseire 
és jelenlegi turizmus koncepciójára alapoz. Megvizsgálom az eddigi helyzetet többek között, 
hogy van-e nemzeti turizmuspolitika, milyen az ország nemzetközi megközelíthetősége és az 
országon belüli nagyobb utazási hálózatok minősége, vagyis maga az infrastruktúra 
fejlettsége. Majd megállapítom, hogy jelenleg hol tartanak és megfogalmazom az elérendő 
célokat és jövőképet.  
 
Végül a környezeti adottságok, (élő, élettelen és kulturális tényezők) és a turisztikai 
erőforrások (főbb attrakciók, programok, megközelíthetőség és egyéb szolgáltatások) 
elemzését követően kijelölöm a fizikailag és társadalmilag kritikus területeket és érzékeny 
pontokat. Ha minden felméréssel végeztem, saját fejlesztési alternatíváimat és a 
megvalósításukhoz szükséges eszközöket és forrásokat, a kutatásaimra alapozva 
felsorakoztatok. Befejezés képen, pedig összegzem az általam kitűzött célokat, a 
fenntarthatóság megvalósításának eszközeit.  
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KELET-ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG 
EGÉSZSÉGTURIZMUSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
Eastern and Western healt tourism in Hungary compare 

 
Készítette: ADORJÁN RAMÓNA , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak, BA.  
  IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár, SZIE GTK RGVI 
 
 
A TDK dolgozatomban Magyarország keleti és nyugati részének egészségturizmusát 
hasonlítom össze, mert kíváncsi vagyok, hogy az ország két felén milyen mértékben és 
hogyan tér el az egészségturizmus. Bemutatásra kerülnek a régiók fontos gyógyfürdő városai 
(keleten: Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Gyula, nyugaton: Sárvár, Hévíz és Zalakaros), a 
gyógyvizek összetételének jótékony hatásai, és a gyógyvízre épülő gyógyszolgáltatások.  
 
A téma kapcsán készített kutatás kérdőív formájában történt. Kutatásom célja az volt, hogy 
megtudjam, a turisták körében melyik a kedveltebb országrész. Mely szolgáltatások a 
legkedveltebbek, valamint milyenek az utazási szokások. A dolgozatban említést teszek arról 
is, hogy az egészségbiztosító mely szolgáltatásokat és milyen mértékben támogatja az 
egészségturizmus területén üzemelő szállodák szolgáltatásait. Kutatásom során arra is választ 
szeretnék kapni, hogy az emberek mennyire vannak tisztában a támogatás jelenlétéről. A 
dolgozat végén a kutatási eredmények összegzése után elkészítettem a két régió SWOT- 
analízisét. 
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ÁLLATASSZISZTÁLT TERÁPIÁVAL 
FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁS LÉTREHOZÁSA ÉS 

ANNAK SZOLGÁLTATÁSI PALETTÁJA IRÁNTI 
IGÉNY FELMÉRÉSE 

 
Establashing an enterprise dealing with animal-assistated therapy, and 

assessing the demand for its services 
 

Készítette: ÁRVAI VIKTÓRIA , SZIE GTK, Turizmus-
vendéglátás szak, BA, IV. évfolyam 

 
Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök, SZIE GTK RGVI 
 
 
Az utóbbi évtizedekben a gazdasági fejlődés, karrierépítés fontossága, az egyre gyorsabb 
tempójú élet, a folyamatos stressz mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a születő gyermekek 
között növekvő ütemet mutat a sérültek száma. A stressz miatti koraszülés az egyik okozója a 
csecsemők ideghártya leválásának, mely következményes vaksághoz vezethet, a 35 év fölötti 
gyermekvállalás egyik hatalmas szövődménye lehet a Down-kór megjelenésének, illetve a 25 
év alatti anyák és 40 év feletti apák gyermekvállalása vezethet a kisgyermekkori autizmus 
kialakulásához. 
 
Mivel egyre nagyobb számban jelennek meg a fogyatékkal élő emberek, szükséges segíteni 
őket azáltal, hogy a társadalom nem kirekeszti, hanem befogadja, egyenlő félként kezeli őket; 
illetve segítőkutyák, állatok segítségével könnyebbé teszi az életüket. 
 
Pályamunkámban egy olyan vállalkozás tervét hoztam létre, mely segítő kutyák kiképzésével 
foglalkozik, ezen kívül további állatasszisztált szolgáltatásokat nyújt egészséges és 
fogyatékkal elő gyermekek és felnőttek számára, így segítve a társadalmi beilleszkedést a 
diszlexiás, diszgráfiás kisgyermektől kezdve a tolószékbe kényszerült idős emberig. 
 
Azért, hogy felmérjem az igényeket, kérdőívezést hajtottam végre különböző 
intézményekben, mint például óvodákban, iskolákban és szociális otthonokban. 
Célom, hogy egy olyan vállalkozást hozzak létre, mely minden felmerülő igényt kielégít, 
nyitott minden érdeklődő számára és boldogságot hoz az állatok révén az emberek életébe. 
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A NON-CORPORATE KONFERENCIÁK NEMZETKÖZI 
ÉS HAZAI TRENDJEI 

 
Trends of the non-corporate domestic and international conferences 

 
Készítette: BERTALAN NIKOLETT , SZIE GTK, Turizmus- 
 vendéglátás, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Káposzta József intézeti igazgató, egyetemi docens,  

SZIE GTK RGVI 
 
 
A hivatás turizmus ,mint turisztikai termék  hazánkban is az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat , 
ezért ez a téma nagy jelentőséggel bír és érdemes vele foglalkozni.  

Ezen tanulmány célja, hogy naprakész információt nyújtsak a MICE-turizmusról, illetve egyik 
fő szegmenséről, a nemzetközi kormányzati szervezetek és a nemzetközi nem kormányazti 
szervezetek és szövetségek által kezdeményezett konferenciákról. A non-corporate 
konferenciák nemzetközi és hazai trendjeinek elemzésére, az egyezések és különbségek 
megállapítására a kutatásomban a következő kérdéseket vizsgálom: 
 

• Mik a nemzetközi non-corporate konferenciapiac általános trendjei? 
 

• Mik voltak a hazánkban megrendezett szövetségi konferenciák jellemzői az elmúlt hat 
évben? 

 
• Miben különbözik a nemzetközi és a hazai piac? 

 
• Mely pontokon van szükség a fejlődésre, a versenyképesség érdekében? 

 
 
A kérdésekre a válaszokat, a szakmai tanulmányok végeredményei és a szekunder kutatás 
során nyert adatok statisztikai módszerrel, Excel programban való kiértékelése adják.  
 
Vizsgálataim eredményeit alapul véve, a következtetések levonása után, a nemzetközi piac 
trendjeit és sajátosságait figyelembe véve fogalmazom meg fejlesztési javaslataimat, 
Magyarország, mint nemzetközi konferenciahelyszín versenyképessége érdekében. 
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AZ ESZTERGOM- MÁTRAVEREBÉLY- SZENTKÚT 
GYALOGOS ZARÁNDOKLAT BEMUTATÁSA, A 

ZARÁNDOKLAT ALTERNATÍV ÚTVONALAINAK ÉS 
FEJLESZTÉSI LEHET ŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA 

 
Presenting the pedestrian pilgrimage Esztergom - Mátraverebély-Szentkút 
path, investigation of the pilgrimage alternative routes and development 

posibilities 
 
Készítette: HORVÁTH FANNI , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak BA,  

IV. évfolyam 
 
Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök, SZIE GTK RGVI 
 
 
A vallások az emberiség történelme során mindig meghatározó jelentőséggel bírtak.  
Sokan a mai napig csak vallási közösségük körében, Isten szavát hallgatva találják meg a 
kikapcsolódást, a megnyugvást, a csoporthoz, közösséghez tartozást. Problémáik megoldását, 
a segítséget is Istentől, vagy vallási vezetőiktől várják. Ezen okokból kifolyólag az emberek 
jelentős része indul zarándokútra minden évben.  
Ezek a híres események nem kerülhetik el a figyelmünket, hiszen ki ne hallott volna például 
az iszlámok mekkai zarándoklatáról vagy a hinduk szent helyére, a Gangesz partján fekvő 
Benáreszbe induló zarándokútról. 
A keresztények zarándokútjainak jelentős állomásai például Jeruzsálem, Róma vagy Santiago 
de Compostella. Magyarországon és a környező országokban is léteznek híres 
búcsújáróhelyek pl. Czestochowa, Csíksomlyó vagy a nemzeti kegyhelyünk Mátraverebély-
Szentkút ahová évente akár több ezren is elzarándokolnak. 
 
Pályamunkámban egy konkrét magyarországi zarándokutat vizsgálok meg, amely 
Esztergomból indul és Mátraverebély-Szentkúton ér véget. A zarándokok szerény 
körülmények között, legtöbbször sátorban töltik az éjszakát és az útvonal során érintett 
településeken élő hívek által adományozott étel elfogyasztására van lehetőségük. 
Ezeknek a körülményeknek a javítása céljából a dolgozatomban három alternatív útvonalat 
terveztem és dolgoztam ki, melyeknek az elsődleges célja, hogy a zarándokok által igénybe 
vett szolgáltatásokat magasabb szintre emelje. 
 
A kutatásom során két mélyinterjút készítettem, hogy a zarándoklatot minél inkább 
megismerjem, képet kapjak a jelenlegi viszonyokról, a szolgáltatások (szállás, ellátás, 
infrastruktúra, program lehetőségek) színvonaláról, a finanszírozási lehetőségekről, a 
résztvevők megelégedettségéről, valamint az esetleges hiányosságokról. Az elsőt Merva 
Lászlóval, aki résztvevője volt az Esztergom – Mátraverebély-Szentkút gyalogos 
zarándoklatnak, valamint ő maga is szervezője a most kiépülő Mária-útnak. A másodikat 
Bertalan testvérrel, a Ferences rend tagjával, aki az általam bemutatott zarándokút egyik 
szervezője volt. 
Célom, hogy a dolgozatom végén olyan alternatív útvonalat ajánljak fel a 
zarándokcsoportnak, a szervezőknek, melynek megismerésével lehetőséget kapnak egy 
magasabb színvonalú zarándokút megvalósítására. 
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A MAGYARORSZÁGI UTAZÁSI IRODÁK FORGALMÁT 
BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGFÖLDRAJZI TÉNYEZ ŐK 

 
The geo-economic factors that influence the turnover of the Hungarian travel agencies. 

 
Készítette: MARTINCSEK KORNÉL ZOLTÁN , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás 

szak, BA, I. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Szabó Lajos professor emeritus, SZIE GTK RGVI 
 
 
Dolgozatomban, első sorban a magyar utazásszervező vállalkozások piaci helyzetét fogom 
vizsgálni, valamint az azt befolyásoló gazdaságföldrajzi tényezőket. Szót ejtek a 
Magyarországi utazásszervezés kialakulásának fontosabb mérföldköveiről. Az elmúlt négy év 
statisztikái alapján rangsort állítok fel, majd elemzem azt. A legjobb irodákat részletesen 
megvizsgálva, következtetéseket vonok le, hogy mi alapján bizonyulnak jobbnak az egyes 
utazási irodák. Olyan kérdésekre adok válasz, mint például: Miért abszolút piacvezető iroda a 
Neckermann? Mivel biztosítja az évek óta töretlen első helyét? Vagy, hogy Hol áll a listán a 
teljesen magyar kézben lévő IBUSZ utazási iroda? 
 
Megnézem, melyek azok a gazdaságföldrajzi hatások, amelyek befolyással vannak, nem csak 
a hazai, hanem a nemzetközi utazási piacra is. Az elmúlt évek eseményeinek fényében 
példákat hozok fel és részletezem, hogy melyik esemény hogyan hatott a piacra. Az olyan 
világméretű történések, mint például a legutóbbi gazdasági világválság esetében azt is 
megvizsgálom, hogy milyen hatás volt érzékelhető Magyarország más piacain. Hogyan 
befolyásolta a válság, a keresletet és a kínálatot. Valamint, hogy hogyan változott meg a 
felvásárló piac magatartása. Paradoxon jelenségek vizsgálata, mint az hogy miért érdeklődnek 
annyian az egyiptomi utazások iránt, holott gyakorlatilag a háborús események még nem 
teljesen záródtak le.  
 
A dolgozatom végén az ilyen és hasonló események függvényében vizsgálom meg a piac 
változásait. Hiszen nem mindegyik utazási iroda élte túl ezeket az eseményeket. Nemrégiben 
nagy por kavart a hazai utazásszervezési piac egyik legnagyobb irodájának a Best Reisen-nek 
a bukása. Körültekintően megvizsgálom és bemutatom, hogy milyen folyamatok vezettek 
ennek és más az elmúlt években csődbe ment irodák „beborulásához”.  
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BALATONFENYVES ÉS A NAGYBEREK 
TURIZMUSA,   

VALAMINT A TELEPÜLÉS TDM TEVÉKENYSÉGE  
 

Tourism of Balatonfenyves and the Nagyberek and the activity of 
Tourism Destination Management of the settlement  

 
Készítette: MÉSZÁROS ORSOLYA, SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás szak, BA. IV. 

évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens, BGF KVIFK;  

óraadó tanár, SZIE GTK RGVI 
 
 

A dolgozatom megírásának célja, hogy egy családosok által közkedvelt Balaton-parti 
települést olyan oldaláról is bemutathassam, mely sokak számára ismeretlen. Célom továbbá, 
hogy egy komplex képet tudjak kialakítani Balatonfenyves és a Nagyberek történetéről, 
turisztikai attrakcióiról, lehetőségeiről és fejlesztéseiről, melyet a helyi TDM szervezet valósít 
meg, így szót ejtek a TDM szervezetekről általánosságban is.  
A dolgozat négy fő részből tevődik össze: a Balaton Turisztikai Régió bemutatása, 
Balatonfenyves és a Nagyberek történeti áttekintése és turizmusa és ezzel összefüggően a 
település Turisztikai Desztinációs Menedzsment tevékenysége illetve saját kutatások.  

A Balaton Turisztikai Régió a magyar idegenforgalom egyik legfrekventáltabb 
területe, mely az 1960-as évektől kezdve gyökeres fejlődésen ment keresztül. Így a múltból 
kiindulva aktualizált statisztikai adatokon keresztül szemléltetem a térség gazdasági-
társadalmi, foglalkoztatási és turisztikai helyzetét, az utóbbi években végbement fejlesztéseket 
és jövőbeni terveit. Továbbá bemutatok a Balaton déli partjának egyes turisztikai termékei 
közül néhányat, úgymint a vízparti turizmus; horgászturizmus; gasztro- és borturizmus és az 
ezzel kapcsolatos programok és rendezvények. 

Balatonfenyves történetében jellegzetes dátum 1896, amikor is filoxéra járvány 
pusztított a térségben, ekkor telepítenek ide zalai szőlősgazdákat. Majd kezdetét veszi a 
nyaralótelep épülése is. Nevének jellege az 1930-as években telepített fenyőfákhoz köthető. A 
Nagyberek a település mocsaras „háttérországa”, lecsapolását követően nagy horderejű 
mezőgazdasági munkálatokba kezdtek. Hívták a „Dunántúl éléskamrájának” a 
Balatonnagybereki Állami Gazdaság megalakulásakor. Jelenleg ökoturisztikai lehetőségeinek 
kiaknázása a cél. A vadásztatás az 1960-80-as években virágkorát élte, melynek helyszínéül 
szolgált és szolgál a Hubertus-Hof Szálloda.  

A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület 2011 óta tagja a Balaton Regionális TDM 
Szövetségnek. Említést teszek az új és meglévő turisztikai attrakcióinak fejlesztéséről, 
megalakulásáról és a szervezet fontosságáról. Az utolsó fejezetben pedig mélyinterjúm 
keretében az egyesület elnökével beszélgettem mindezekről. Az egyesület egy Európai Unió 
által támogatott pályázaton 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
településfejlesztési célokra. Saját kutatásom a mélyinterjún túl egy kérdőíves felmérés is. A 
kutatás során a település és a turisztikai egyesület munkájának összhangját különböző 
kérdéseken keresztül vizsgáltam. Mint például, milyennek ítélik a vendégszeretetet, miben 
rejlik az egyedisége, milyen programokon vettek részt. 
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A BONBONETTI KFT. MAKRO– ÉS 
MIKROKÖRNYEZETÉNEK, BELS Ő ADOTTSÁGAINAK 

ELEMZÉSE A VÁLLALAT PIACI HELYZETÉNEK 
JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 
The Analysis of the Macro and Micro Environment and the Domestic 

Capacities of Bonbonetti Ltd. in order to Improve the Market Position of 
the Company  

 
Készítette: BALÁZS JUDITH , SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment szak, BA, IV. 

évfolyam 
 
Témavezető: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, SZIE GTK KJMI 
 
 
Az 1929/1930–as és 2008/2009–es világválság a gazdaság, valamint a társadalom minden 
szintjén komoly és jelentős hatásokat váltott ki a különböző országok gazdaságában, 
politikájában, társadalmában és a vállatok működésében egyaránt. Munkám során rámutattam, 
hogy a két válság hatásainak következménye igen súlyos volt, különösen, ha a buborékok 
kialakulását említem meg a hitelfelhalmozások keretében, amely komoly, a fogyasztók és az 
országok eladósodásához vezetett. 
 
Kutatásom során a Bonbonetti Choco Édesipari Kft. piaci helyzetének elemzését tűztem ki 
célul a vállalat piaci helyzetének javítása érdekében. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy 
a 2008/2009-es gazdasági válság hatásait hogyan tudta kezelni.  
 
Elemzésem és a vállalatnál végzett munkám során mélyinterjúkat készítettem a cég 
marketingmenedzserével és az exportértékesítés vezetőjével. Ezen interjúk során, a különböző 
források segítségével, valamint a cégnél a munkába való bekapcsolódással tudtam kidolgozni 
és elemezni a vállalati működést.  
 
Munkám során mikro- és makrokörnyezeti elemzést végeztem Michael Porter, és a STEEP 
módszer alapján, majd ebből SWOT analízist készítettem. Ezzel együtt a vállalati életciklust 
is megvizsgáltam, és felmértem, hogy jelenleg milyen életciklus szakaszban tart. 
 
Az elemzésemben megállapítottam, hogy a vállalat a piaci és a forgalmi visszaesés, valamint 
a negatív piaci hatások ellenére képes volt a válságot megfelelően kezelni. Olyan stratégiákat, 
beruházásokat és célkitűzéseket dolgoztak ki, amelyekkel a cég előrehaladását, fejlődését, 
piaci pozíciójának erősítését kívánták és kívánják a jövőben is elérni a legjobb lehetőségek 
felkutatásával. 
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VÁLSÁG ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS – A NEMZETKÖZI 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉLETKÉPESSÉG-

VIZSGÁLATA A VÁLSÁG UTÁN EGY 
MULTINACIONÁLIS VÁLLALAT PÉLDÁJÁN 

KERESZTÜL 
 

Crisis and Transportation – The examination of the international 
transportation by the example of a multinational company after the crisis 
 
Készítette: CSABA DOROTTYA , SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment szak, BA, 

IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lajos Attila  egyetemi docens, SZIE GTK TTI 
 
 
A tudományos diákköri dolgozat célja átfogó képet nyújtani az amerikai multinacionális cég 
példáján keresztül a nemzetközi légi szállítmányozás válságot követő tendenciáit illetően.  
 
A szakirodalmi kutatást követően, a légi szállítmányozási adatok vizsgálata folyamán a 
magyarországi UPS-SCS légi export részlegének adatai kerültek feldolgozásra. Az 
adatgyűjtést meghatározó kritériumok mentén, a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozóan, 
egy ügyfél adatait kiemelve, az alap szervizzel, négy amerikai repülési célállomásra 
továbbított szállítmányok képezték az elemzés tárgyát. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a légi szállítmányozási ágazatban nemrégiben lezajló és 
napjainkig folyamatban lévő globális liberalizáció teljesen megváltoztatta az árufuvarozás 
szabályozási kereteit. Ily módon kialakítva egy sokkal szabadabb, a kor gazdasági 
kihívásainak teljes mértékben megfelelő, versenyre orientált ágazatot. A szabályozási 
háttérben kezdődött megváltozott körülményekhez a törvényalkotókon kívül a piaci 
szereplőknek is alkalmazkodniuk kellett és a további eredményesség érdekében adaptív 
vállalati stratégiákkal kellett előállniuk a versenytársakkal szemben. 
 
A következő ilyen piaci hatás, már magyarországi viszonylatban, az uniós csatlakozás által 
hozott módosult helyzethez való alkalmazkodás, amely mind az állam, mind pedig a 
vállalatok számára kihívást jelentett, illetve jelent is a mai napig. Ugyanakkor, azzal, hogy az 
EU megnyitotta kapuit, felkínálta az egységes szállítmányozási portfólió létrehozásának 
lehetőségét a hazai vállalatok számára, így biztosítva a hatékony hozzáférést a 
világpiacokhoz. 
 
Most, hogy az EU a hivatalos bővítés kapcsán Horvátország csatlakozásával folytatódik, a 
UPS is bejelentette az országba, és az országból választható szolgáltatásainak bővítését. 
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MIKROVÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTM ŰKÖDÉSI 
LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON, A FLORA 

HUNGARIA KFT. TULAJDONOSI SZERKEZETÉVEL 
SZEMLÉLTETVE.  

 
Cooperation opportunities of micro-businesses in Hungary, illustrated 

with the ownership structure of Flora Hungaria Ltd. 
 
Készítette: KERESZTESI BARBARA , SZIE GTK, Gazdálkodási 

és Menedzsment Szak, BA,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Kozma Tímea adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Dolgozatom témájaként a mikrovállalkozások együttműködési lehetőségeit választottam. 
Kutatásom alapkérdése, hogy a Flora Hungaria Kft tulajdonosi modellje egyedi, speciális 
mikroklímában kifejlődött alakzat, vagy más vállalatoknál is alkalmazható mintát rajzol ki? 
Azt vizsgálom, hogy példaként állítható-e ez a különleges szerkezet a magyarországi mikro 
vállalatok elé. Elemzem erősségeit, gyengeségeit, a szerkezetben rejlő veszélyeket. 
 
Elsőként a skálafüggetlen hálózatok, és a klaszterek kialakulásának szakirodalmát igyekszem 
feldolgozni, kitérek a magyar kis- és középvállalkozások általános életciklus elemzésére, a 
vállalatoknál előforduló utódlás kérdésének fontosságára, és bemutatom a szövetkezeti 
modelleket. A felhasznált irodalom nagyobb része könyv alakban áll rendelkezésre, de 
szakfolyóiratok cikkeit is felhasználom a témában, illetve a rejtett bibliográfia módszerét is 
alkalmazom a feldolgozásban. 
 
Saját kutatásom alapjául a vállalat vezetőivel készült interjúk szolgálnak majd. A munka 
bemutatja a Flora életciklusait, és felvázolja a jövőbeni fejlesztési lehetőségeket, amelyeket a 
cég a növekedés megtartásának érdekében alkalmazhatna. Összegzésként a hipotézist induktív 
logikai művelettel, az egyediből az általánosra következtetéssel alkotom meg. Végül, 
konklúzióként felvázolom, hogyan működhetne ez a gazdasági (kereskedelmi) modell 
inkubátorként, ha a mikrovállalkozások tudatosan alkalmaznák a dolgozatomban elemzett 
tulajdonlási formát. 
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MERRE TARTHAT A XXI. SZÁZAD VÁLLALATA, AVAGY 
A FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS SZEREPE A VÁLLALATI 
STRATÉGIÁBAN, ÉS ENNEK BEMUTATÁSA ÖKOLÓGIAI 

PROJEKTEK HATÁSTANULMÁNYÁN KERESZTÜL 
 

What can be the main goals of the 21st century's company, or 
The role of sustainable development in corporate strategy, and it’s demonstration through 

green projects analysis 
 

Készítette: KOSZTYI DÁVID , SZIE GTK, Gazdálkodási és Menedzsment Szak, BA. IV. 
évfolyam 

 
Témavezető: Kovács Attila egyetemi adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
A XX. és XXI. század talán egyik legjelentősebb, és napjainkra még fontosabbá váló problémája a 
természeti környezet minőségében tapasztalható változások, és annak emberiségre gyakorolt kihatása. 
A megoldás egyik fő csapás irányát egy fenntartható gazdaságból, társadalomból, és környezetből álló 
komplex rendszer megvalósítása jelenti. Az ENSZ 1983-ban kiadott jelentése, a „Közös jövőnk” 
szerint „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. Mivel a 
jelenlegi rendszer véleményem szerint nem fenntartható, a következő kérdéseket veti fel: kinek, 
hogyan, miben kell változtatnia ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük? 
A környezet irányába elhivatottabb vállalati tevékenységek felvállalása többféleképpen mutatkozhat: 
vagy tudatosan tervezett (lásd előbbiek CSR, stb.), a hosszú távú stratégiai célok elérését támogatja, 
esetleg a vállalat érintettjei által megkövetelt elemként, vagy sajnos csak korlátozottan jelenik meg. A 
vállalatoknak egyaránt ki kell elégíteniük a jelenben észlelt szükségleteket, és a jövőben jelentkező új 
kihívásokat, illetve ezekre is fel kell készítenie a szervezetet a stratégiai menedzsment segítségével. A 
vállalati stratégiában ilyen eszköz lehet a minőség tudatosság bevezetése.  
A minőségmenedzsment, mint stratégiai szemléletmód, a minőség nehezen definiálhatósága helyett 
szabványok segítségével éri el célkitűzéseit, ezek a nemzetközileg is elfogadott szabványok –mint 
például: HACCP, ISO- a beszállítókkal és fogyasztókkal szemben bizalmat generál a vállalattal 
szemben. Az energia menedzsment szabványa (ISO 50001) a vállalat által felhasznált energia 
csökkentésében, és hatékonyabb felhasználására törekszik, csökkentve ezzel a szervezet költségeit, 
karbon- és vízlábnyomát. 
A vállalat környezetének kímélőbb gazdálkodását célzó ökológiai projektek - melyek a gyakorlati 
megvalósításai a stratégiában foglaltaknak - nehezen értékelhetőek. A közvetlen pénzügyi hatások, 
amelyek a klasszikus beruházás gazdaságossági számításokhoz kellenek, ezeket a projekteket látszólag 
nem teszik életképessé. Ezért váltja fel a hagyományos szemléletű elemzést az adott projekt által 
indukált, a kiindulási állapothoz képesti változásokat középpontba állító elemzési módszertanok. 
A dolgozat célja az ISO szabványokban foglalt irányelveken keresztül, ökológiai projektek hatásának 
vizsgálata egy vállalat versenyképességében, a fenntartható fejlődés különböző meghatározásainak 
aspektusaiból tekintve, a rendszer- és folyamat szemléletű költség-haszon elemzés módszertanára 
alapozva. 
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉLETÚTJÁNAK 
SAJÁTOSSÁGAI AZ ÖKOBAU KFT. TÜKRÉBEN 

 
Specialities of the Life Cycle of Small and Medium Enterprises. A Case 

Study of Ökobau Kft 
 

Készítette: PROKSA TÍMEA , SZIE GTK, Budapesti Képzési Hely, 
Gazdálkodási és menedzsment szak, BA,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Vizsgálatom során 2 fő célkitűzést tűztem ki magam elé. Ezek: a kkv-k, valamint az 
életciklus-elemzés jelentőségének bemutatása; a stratégia és a környezetelemzés növekvő 
fontosságának szemléltetése a jelenlegi válságos és változékony környezetben. 
Dolgozatomban összefoglaltam a KKV-k jelentőségének, fontosságának okait, egy rövid 
történeti áttekintés után csoportosítottam azokat a segítő és hátráltató tényezőket, amelyek 
befolyásolják növekedésüket és fejlődési lehetőségeiket, végül kitértem a vállalati stratégia a 
tudatos jövőépítésben betöltött szerepére. Egy rövid életciklussal kapcsolatos áttekintés után – 
melyben bemutatásra kerülnek a fontosabb életciklus modellek, mint Adizes, Greiner és 
Salamonné modellje – a dolgozat érdemi részében egy építőipari vállalkozás életciklusának 
elemzésére, valamint egy követendő stratégia kialakítására került sor a jelenlegi gazdasági 
helyzet hatásainak figyelembe vételével. Dolgozatom fő célja tehát az volt, hogy 
összegyűjtsem és a vizsgált cég által „illusztrálva” bemutassam a KKV-k életútjának 
sajátosságait.  
A környezetelemzés bevezetéseként bemutatásra került a 2008-as válság Magyarországra, az 
építőiparra, valamint a vizsgált vállalkozásra gyakorolt hatása. Ezek után meghatározásra 
került a vállalati stratégia fontossága, a stratégia kialakításának általános lépései és végül a 
vállalkozás stratégiájának megfogalmazása. Első lépés a vállalkozás jövőképének és 
küldetésének meghatározása volt, majd a külső környezet elemzése következett a 
makrokörnyezeti tényezők elemzésével (PEST elemzés), a mikrokörnyezet elemzésénél 
Porter „öt tényezős” modelljét alkalmaztam. A külső környezet elemzése után a belső 
tényezők számbavétele történik stakeholder és erőforrás elemzéssel. Ezekre alapozva készül 
el a SWOT-mátrix.  
A vállalati célok összegyűjtése és azonosítása után ismertettem az általam javasolt stratégia 
főbb irányvonalait, melyek közül rövidtávon a költségcsökkentés, a hatékony működés 
kialakítása, a pénzügyi helyzet javítása, a likviditás helyreállítása, új megrendelések szerzése, 
tartozások behajtása szerepel és esetleg egy új profil (belsőépítés) bevezetése az út- és 
mélyépítés mellé. Hosszabb távban gondolkodva a növekedési stratégia lehetőségeit is 
felmértem a vállalkozás számára. 
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EGY VÁLLALKOZÁS ÜZLETI TERVÉNEK 
BEMUTATÁSA – KICSICAKE KFT. 

 
Introducing the Business Plan of Kicsicake Ltd. 

 
Készítette:  SONKOLY ZSÓFIA , SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás 

szak, BA. IV. évfolyam 
 
Témavezető: Markó Olga adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Magyarországon jelenleg kevés az olyan cukrászati tevékenységgel foglalkozó vállalkozás, 
amely trendi, személyre szabott süteményeket kínál a fogyasztók számára. A kézműves 
szolgáltatások iránti növekvő érdeklődés kitűnő lehetőséget ad arra, hogy egy, a gyakorlatban 
is jól működő, profitáló vállalkozás jöhessen létre. 
 
TDK dolgozatom témája a Kicsicake Kft. üzleti tervének megírása, mely vállalkozás fő 
tevékenysége az angolszász országokban jól ismert cupcake-ek készítése, illetve értékesítése a 
magyar piacon. Az üzleti terv kidolgozásának célja a már létező Kicsicake márkanév 
bevezetése a piacra egy konkrét vállalkozás beindításával.  
 
Dolgozatomban, az üzleti tervvel foglalkozó szakirodalmak vizsgálatán túl, fókuszcsoportos 
beszélgetést szerveztem, ellátogattam leendő partnereimhez, és megismertem 
versenytársaimat. Ezen kutatásokon keresztül arra kerestem a választ, hogy a jelen piacra való 
bejutásnak milyen korlátai és lehetőségei vannak. Elemzéseim során különösen nagy 
hangsúlyt fektettem a pénzügyi és marketing terv kidolgozására. A vállalt külső és belső 
környezetének feltérképezését követően SWOT analízisben összegeztem megállapításaimat, 
meghatároztam a vállalat beindításához és versenyképes működéséhez szükséges lépéseket. 
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NÖVELHET Ő-E EGY SZOLGÁLTATÁS 
HATÉKONYSÁGA LEAN SZEMLÉLETTEL? 

 
Can Lean approach increase the efficiency of a logistics service? 

 
Készítette: SZILÁGYI HELÉNA , SZIE GTK, Gazdálkodási és  
 menedzsment Szak, BA. IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI  
 
 

Bevezetés 
A dolgozatom címében feltett kérdés előrevetíti a dolgozatom fő irányvonalát, a 
szállítmányszervezési szolgáltatás vizsgálatát, ehhez pedig a Lean menedzsment 
eszközrendszerét jelöltem ki elemzésem módszertanául. 
 

A téma fontossága számomra 
 A téma azért érdekes számomra, mert a munkámat a dolgozatban vizsgált nemzetközi 
szállítmányozással foglalkozó cég import fuvarszervezési osztályán végeztem, így adódott a 
lehetőség arra, hogy ezt a folyamatot aktívan, és kritikus szemmel vizsgálhassam. Ezen 
túlmenően arra is lehetőség nyílt, hogy a vizsgálatomhoz szükséges minden információt 
beszerezzek, elemezzek, pontosan kifejtsek. 
 

A téma aktualitása 
A LEAN menedzsment már korábban felkeltette az érdeklődésemet, egyrészt, mert az ismert 
szakirodalmakat tanulmányozva látható, hogy komoly hatékonyság növelő ereje van, 
világszerte nagy érdeklődésre tart számot, ugyanakkor a vállalati adaptációja nem könnyű 
feladat. 
Másrészt a mi cégünk esetében hasznosnak tartottam egy folyamatelemzés lehetőségét, amely 
által kiszűrhetők lettek azok a veszteségek, amelyek jelen voltak a folyamatban, akár 
tárgyiasult, akár idő formájában. 
 

Célkitűzések a dolgozattal kapcsolatban 
A dolgozatom célja az, hogy megvizsgáljam azon fő tevékenységeket, amelyben én is 
dolgozom, a nemzetközi fuvarszervezésen belül az olasz expressz alosztályon zajló 
folyamatokat, majd ezt a fókuszt kiterjesztve az egész szervezetet. Arra kerestem a választ, 
hogy milyen veszteségekkel kell szembesülnünk a szolgáltatási folyamatban. Javaslatokat 
dolgoztam ki annak érdekében, hogy  hogyan lehetne megszüntetni, elhárítani, esetlegesen 
elkerülni őket a Lean alapelveire épülő módszerek lehetséges adaptálhatóságával. 
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EGY HAZAI GYÓGYSZERIPARI VÁLLALAT LOGISZTIKAI 
FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE 

 
Analysis of the logistics procedure in a given Hungarian pharmaceutical enterprise. 

 
Készítette: TEMESVÁRI PETRA , SZIE GTK, Gazdálkodási- és menedzsment szak, BA, 

IV. évfolyam 
 
Témavezető: Vida Adrienn  tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 

Ennek a dolgozatnak a keretében egy hazai gyógyszeripari vállalatot vonok górcső alá 
a logisztikai folyamatok vonatkozásában. Kezdetben egy széleskörű és meglehetősen részletes 
összegzés keretében ismertetem a hazai és a nemzetközi gyógyszeripart annak érdekében, 
hogy egy átfogó képet nyújtsak az iparág jelenlegi státuszáról és helyzetéről. Ezt követően a 
vállalat logisztikai folyamatláncát mutatom be, melyből a tervezés területét elemzem 
részletekbe menőkig, ugyanis ez a cég legfontosabb logisztikai eleme, ahol egy aktuális 
problémával kell szembenézniük a tervezőknek. Az elemzésben ezt a jelenlegi nehézséget 
vizsgálom meg az egyes piacok és technológiák megoszlása, illetve a különböző tervezési 
időpontok közötti eltérések segítségével, melyre megoldási alternatívát is teszek. 

Az elemzés tárgyául egy magyarországi gyógyszergyár szolgál, ugyanakkor a 
fókuszpontba mégis a betegek kerülnek, hiszen abban az esetben, ha a cég valamilyen 
problémával küzd annak előbb-utóbb kihatása lesz a fogyasztókra. Ebből következik, hogy a 
megcélzott célcsoport a vizsgált gyógyszergyár, melynek igen hasznosak és tanulságosak 
lehetnek az analízis során feltárt eredmények. 

A cég pontos információkat nyerhet arról, hogy mely technológiák a 
legszignifikánsabbak az egyes piacokon különböző paraméterek szerint, illetve, hogy mely 
piacokon és technológiák esetében mutatkozik a legnagyobb időbeni eltérés a tervezési 
időpontok között. Mindezek mellett arról is tájékozódhat a vizsgált gyógyszergyár, hogy az 
aktuális tervezési probléma hogyan oldható meg úgy, hogy a vállalat nyereséget realizáljon, 
ugyanakkor ezzel egyidejűleg a betegek igényeit maximálisan és teljes körűen kielégítse. 

Személyes érdeklődés miatt esett a választásom erre a témára, hiszen mindig 
rendkívüli módon érdekelt és sokat töprengtem azon, hogy azok a gyógyszerkészítmények, 
amelyeket oly nagy egyszerűséggel leemelek a polcokról és megveszek a patikákban, vajon 
milyen utat járnak be, míg megérkeznek az otthoni gyógyszeres szekrénybe. Számomra 
rendkívül érdekfeszítő, hogy az egyes hatóanyagokból és segédanyagokból, milyen 
folyamatok segítségével, hogyan áll össze egy kapszula vagy egy orrcsepp, illetve, hogy ezek 
mögött a folyamatok mögött, milyen vállalati egységek bújnak meg. Voltaképpen ez a 
személyes érdeklődés adott ötletet az elemzés fókuszpontjának meghatározásához, illetve 
motivált a megoldáskeresésre. 
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A MIND- DIÁK ISKOLAI SZÖVETKEZET GÖDÖLL ŐI 
DIVÍZIÓJÁNAK ELEMZÉSE, 

FOLYAMATSZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSBEN 
 

Analysis of the Mind-Diák school cooperative division of Gödöllő, process 
oriented approach 

 
Készítette: TÓTH FRUZSINA NOÉMI , SZIE, GTK,    
 Gazdálkodási és menedzsment, BA, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 

Pályamunkám témájául a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet gödöllői divíziójának elemzését 
választottam. Az általam választott cég hazánkban az egyik legismertebb iskolaszövetkezetek 
közé tartozik. A szövetkezet 1993 óta működik, ma már cégcsoportként a Humán Centrum 
Kft.-vel és a Human Hygiene Kft-vel együtt. Elmondható, hogy az alapítás óta sikeresen 
tevékenykednek a diákmunka területén, illetve a cégcsoportot tekintve a munkaerő-
kölcsönzés, munkaerő-közvetítés és az intézményhigiénia területén egyaránt.  

A témaválasztásomat indokolja, hogy már középiskolai tanulmányaim alatt is, a nyári 
szünetekben, dolgoztam iskolaszövetkezeten keresztül. Pályamunkám során így személyes 
érintettségem is van a diákmunkával kapcsolatban. Mivel érdekelt, hogy hogyan is zajlik le ez 
a folyamat, a Megrendelő a Szövetkezet és a Diák között, így kézenfekvőnek tűnt ez a téma. 

A TDK munkámban először bemutatásra kerül a téma aktualitása és fontossága, ezen belül 
az információ hatása a vállalkozásokra, valamint a diákmunka fontossága a fiatalok 
munkatapasztalat szerzésében. 

A második fejezetben az információáramlás és a folyamatszemlélet fontosságát mutatom 
be a felhasznált szakirodalom segítségével. Majd a következő részben ismertetem a projekt 
menetét, résztvevőit, mivel a cég a megrendeléseket projektek keretében teljesíti. A harmadik 
alfejezetben a Mind-Diák Iskolai Szövetkezetre jellemzőket mutatom be. Említést teszek a 
kis- és középvállalkozásokról, helyzetükről hazánkban, majd bemutatom a divizionális 
szervezeti formát, végül az iskolaszövetkezetekről és a diákmunkáról szólok pár szót. 

A harmadik fejezetben röviden bemutatom a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet alapítását, 
tevékenységét, az elmúlt három év árbevételének és taglétszámának alakulását, valamint a 
végén említést teszek gödöllői divíziójáról. 

Az anyag és módszer fejezetben először egy saját információáramlási modell segítségével 
mutatom be és elemzem a cég gödöllői divíziójának folyamatát, majd két kutatási módszer 
segítségével próbálok választ kapni a kérdéseimre. Az alábbi módszerek a mélyinterjú, 
valamint a kérdőív. 

Célkitűzéseim között szerepel, hogy egy új információáramlási folyamatábrán keresztül 
elemezzem a gödöllői divízió tevékenységét, valamint a cég egyik vezetőjével készített 
mélyinterjú során rávilágítsak néhány fontos kérdésre. Végül a kérdőíves vizsgálat 
eredményeként, a szociodemográfiai ismérvek és a felállított hipotézisek alapján 
következetéseket vonjak le. 
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A CREO-TEAM KFT. ÉLETÚTJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 

 
The analyses of corporate lifecycle and financial position in the case of CREO-Team Kft. 

 
Készítette: BÍRÓ TÍMEA,  SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment Szak, BA, III. 

évfolyam 
 
Témavezető: Kozma Tímea adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
A kis- és középvállalkozások minden szektorban képviseltetik magukat nemcsak 
Magyarországon, hanem a világ különböző országaiban is. Méretükből, pozíciójukból 
kifolyólag nem (feltétlenül) tudnak a külső környezetükre hatást gyakorolni, de az abban 
végbemenő változásokra fel tudnak készülni. Ennek az egyik lehetséges módszere a 
vállalkozások életciklus szakaszainak vizsgálata. 
 
A tudományos munkámban célom egyrészt a szakirodalom feltárása során értékelni a kis- és 
középvállalkozások gazdasági, társadalmi szerepét, valamint megvizsgálni a számos kutató 
által készített életciklus modelleket és azok szakaszainak jellemzőit, másrészt a gyakorlatban 
esettanulmány keretein belül elemezni egy építőipari kisvállalkozás működését.  
 
Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy a fejlődési modellek miként jelentek/jelennek 
meg a vállalkozás életében.  
 
A vállalkozás életciklus szakaszonkénti pénzügyi politikájának, és adatainak feldolgozásával, 
elemzésével hasznos információkhoz juthat arra vonatkozóan hogy a vállalkozás hogyan tudja 
megtartani piaci helyzetét, munkaellátottságát, eredményességét.  
 
Vizsgálataim során, választ kaptam arra, hogy a vizsgált vállalkozás működésében 
végrehajtott változások mennyire voltak tudatosak, milyen szakmai ismereteken, 
tapasztalatokon, megérzéseken alapultak. Továbbá, hogy a gazdaságban bekövetkezett 
változások és a változásokra a vállalkozás által meghozott intézkedések következményei 
mennyire voltak előre láthatóak, és ezen intézkedések mely részei voltak azok, amelyek a 
vállalkozás gazdasági, pénzügyi és így piaci helyzetét stabilizálták. 
 
A CREO-Team Kft.-nél végzett elemzések rámutattak arra, hogy az életciklus szakaszok 
jellemzőinek, pénzügyi helyzetének feltárása során kapott információk, valamint az időben 
meghozott gazdasági döntések lehetővé tették a vállalkozás részére az éves árbevétel jelentős 
növelését. 
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A HIDRA-TECH KFT. MAKRO-ÉS 
MIKROKÖRNYEZETÉNEK, BELS Ő 

ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE 
 

Analysis of macro-and microenvironment, inner conditions in case of 
Hidra-Tech Kft. 

 
Készítette: BOZSIK DIÁNA , SZIE GTK, Gazdálkodási és 

menedzsment szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Kozma Tímea, adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Kutatásom egy kecskeméti székhelyű hidraulikus munkahengerek gyártásával foglalkozó 
középvállalkozás stratégiai elemzéseit mutatja be. Ehhez először a szakirodalmat tartalmazó 
fejezetben áttekintem a kis-és középvállalkozói szektor létrejöttét, a rájuk vonatkozó 
változásokat, a rendszerváltás, az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a 2007-es 
gazdasági válság hatását. Ezután térek rá a kutatás fő részét képviselő környezeti elemzési 
módszerekre.  
 
Az irodalmi feldolgozás alapján átfogó képet kapunk azokról a mikro-és makrokörnyezeti 
vizsgálati metodikákról, amelyek elvégzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat a 
különböző változásokra, kihívásokra a megfelelő válaszlépéseket meg tudja tenni, illetve a 
piacon betöltött pozícióját helyesen meg tudja ítélni.  
 
A kutatásom alapjául választott vállalat - a Hidra-Tech Kft. – tevékenységének, 
működésének, érintetteinek bemutatása után az életciklus elemzés segítségével ismertetem az 
eddigi életpályájára jellemzőeket. Az ezután következő fejezetekben a Hidra-Tech Kft.-re 
vonatkozóan külön elvégzem a makro-, valamint a mikrokörnyezet elemzési módszereket. A 
makro, azaz a külső környezet a vállalat számára külső adottság, érdemben nem tudja 
befolyásolni azt. A változásokra való adaptálódásban, felkészülésben, illetve megelőzésben 
segítségre lehetnek a kutatásomban elkészített elemzési módozatok. A mikrokörnyezet a 
vállalat belső szegmensét jelenti, a különböző adottságok, erőforrások, kompetenciák helyes 
felmérésével az üzleti egység versenytársakkal szembeni erősségeire, gyengeségeire, illetve a 
külső környezetből érkező lehetőségekre és veszélyekre mutat rá.  
 
Az utolsó fejezetben, vizsgálataim által érvényességre vagy cáfolásra jutnak a felállított 
hipotéziseim is, amelyekben az alábbiakat fogalmaztam meg:  
1. A Hidra-Tech Kft. nem reagál megfelelően a környezeti hatásokra. 
2. A Hidra-Tech Kft. a belső adottságait a lehető legjobban kihasználja. 
 
Végezetül a vizsgálatok során kapott kutatási eredményeimet mutatom be, következtetéseket 
teszek, majd javaslatokat fogalmazok meg a vállalat sikeres jövőbeli működésével 
kapcsolatban.  
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AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS 
BIZTOSÍTÓ ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE 

 
Strategic analisys of the Aegon Hungary General Insurance Company 

 
Készítette:  DAJKA BOTOND , SZIE GTK, Gazdálkodási és 

menedzsment Szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető:  Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár, SZIE GTK ÜTI  
 
 
 Dolgozatom témája a magyar biztosítási piac egyik vezető pozíciót betöltő vállalata és 
annak stratégiai elemzése. Vizsgált vállalat megfelelő elemzése, részletes bemutatása világos 
képet formál a jelenlegi piaci helyzetről. A gazdasági életben fontos szerepe van a versenynek 
és a megfelelő stratégia kialakításának és fejlesztésének, így méltán bizonyítja, hogy 
optimális TDK dolgozati téma lehet. 
 

Kutatásom célja és küldetése,  hogy bebizonyítsam,  milyen jelentőségű szerepet tölt 
be hazánk egyik meghatározó biztosító társasága, az Aegon Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság. Egyetemi tanulmányaim alapján többféle modell segítségével, 
táblázatokkal és statisztikai adatokkal mutatom be a szervezet egészét, feltárva az egészen 
apró részeteket is. Véleményem szerint, egy vállalatnál nagyon fontos szerepet töltenek be a 
stratégiai döntések így fejlesztésükkel és újratervezésükkel képes lehet egy szervezet 
domináló piaci pozíciót is elérni. A témához kapcsolódó szakirodalmi tudás elsajátítása által 
fontosnak tartom a recessziós időszakot feltételezhetően követő konjunkturális változások 
elemzésének fontosságát a hazai biztosítási szektor körében. 

 
A kutatásom első részében tisztázom az elméleti hátteret és bemutatom a magyar 

biztosítás jelenlegi helyzetét. Ezután rátérek a válság hatásaira és leírom ezen tényező hatásait 
az adott iparágra levetítve. Az elméleti felvezetés után az Aegon Zrt. mikro-makro környezeti 
elemzését tárom fel, amelyből később meg tudtam határozni az aktuális piaci stratégiáját a 
vállalatnak. Számos egyéb elemzési módszert alkalmazok a dolgozat során arra, hogy 
egységes képet kaphassunk a vállalatról. Ezen módszerek segítségével megfogalmaztam a 
saját véleményemet, mely szerint a biztosítás iparágában javulás várható, de a jelenlegi 
helyzet még mindig számos recessziós folyamatot rejt. 

 
Összegzésképpen megbizonyosodhatunk arról, hogy van-e jövője a magyar biztosítási 

iparágnak és az Aegon Általános Biztosító Zrt.-nek. Megpróbáltam megfelelő értelmet 
párosítani annak, hogy vajon a jól alkalmazkodó, innovatív vállalatok a válság után is képesek 
voltak/lesznek helyes intézkedéseket hozni a szebb jövő érdekében. Végezetül remélem 
megtaláltam a megfelelő válaszokat stratégia átgondolására recessziós időszakot követően.  
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EGY MŰKÖDŐ KISVÁLLALKOZÁS ÉLETÚTJÁNAK 
ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A PISZKEI ÖKO KFT. 

BEMUTATÁSÁVAL 
 

Analysis and Valuation of a Running Small Enterprise by Introduction of 
Piszkei Öko Ltd. 

 
Készítette: FIALA KLAUDIA , SZIE GTK, Gazdálkodási- és 

menedzsment szak, BA, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Kozma Tímea adjunktus, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Kutatásom egy magyar tulajdonban lévő, biotermékeket gyártó és forgalmazó kisvállalkozás 
életútját mutatja be, születéstől napjainkig. Ahhoz, hogy kellőképpen beleláthassak az általam 
kiválasztott szervezetbe, a szakirodalom segítségével megvizsgáltam a vállalkozások 
gazdasági szerepét, fejlődését, tipizálását, kitérve a kis-és középvállalkozások létrejöttének 
fontosságára a mai gazdaságban.  
 
Betekintést nyertem, miért válnak egyre többen vállalkozókká, mi mindenre van szükség egy 
vállalkozás megalapításához, jogi követelmények teljesítéséhez. Mivel az általam kiválasztott 
vállalat családi vállalkozásként tevékenykedik, emiatt fontosnak véltem kielemezni a családi 
vállalkozások jellemzőit, rávilágítva annak előnyeire és hátrányaira, a családtagok közötti 
kapcsolatok alakulására.  
 
A különböző életciklus modellek alkalmazásával meghatároztam a vállalkozás korát, fejlődési 
szakaszait születéstől a jelenlegi állapotig, kitérve az evolúciós és revolúciós időszakok 
jellemzőire. Ezután megvizsgáltam az általam kiválasztott vállalkozás létrejöttének okát, 
tevékenységét, illetve környezetét, melyet különböző környezetelemzésre szolgáló 
módszerekkel elemeztem. Az elemzések a jó döntések meghozatalához, a további stratégia 
megalkotásához nagy segítséget nyújtottak.    
 
Kutatásomban kiemeltem az innováció fontosságát és alkalmazását az általam vizsgált 
szervezet működésében. Igyekeztem kitérni a hazai bioélelmiszerek helyzetére, 
fogyasztókörére, keresletének lassú, de biztos növekedésére. 
 
A kapott információk birtokában végül levontam a következtetéseket, és javaslatot tettem a 
vállalat gyengeségeinek kiküszöbölésére, veszélyeinek felismerésére, lehetőségeinek és 
erősségeinek kihasználására, annak érdekében, hogy a vállalkozás a lehető legjobban 
működjön és a lehető legtöbb ideig fenntartható maradjon. 
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STRATÉGIAI KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE ÉS 
LEBONYOLÍTÁSA A RAIFFEISEN BANKBAN 
 
The development and implementation of strategic relationships 

at Raiffeisen Bank 
 

Készítette: FODOR NIKOLETTA , SZIE GTK, 
Gazdálkodási és Menedzsment szak, BA, IV. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán  egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
Személyes motivációm a témaválasztással kapcsolatosan az, hogy munkakörömből adódóan a 
Raiffeisen Bank belső működésén keresztül lehettem részese a 2008-as gazdasági válságnak. 
Saját szememmel láthattam, milyen nehézségekkel kellett akkor megküzdeni a magyarországi 
bankszektornak a fennmaradás érdekében, hogyan alakultak át az ügyfelek pénzügyi szokásai, 
miként lehetett egyensúlyba hozni a kialakult piaci rések felderítésével a megváltozott 
vásárlói szokások teljes körű kielégítését, úgy hogy abból mindenki az igényeinek és 
elvárásainak megfelelően profitáljon. A pénzügyi és vásárlási szokások összhangjára lehet 
kitűnő lehetőség egy jól irányzott stratégia, melyet egy pénzügyi intézmény alakít ki. 
Dolgozatom témája is ezzel függ össze. Az irodalmi feldolgozás a stratégiai szövetségekre 
vonatkozik. Már a szakirodalom feldolgozásának kapcsán is világossá vált számomra, hogy a 
történelem során megfogalmazott szakvélemények, mondhatni a stratégiai szövetségek 
evolúciójának állomásai napjaink modern kapcsolatrendszereiben is fellelhetők.  A 
szakirodalmakon keresztül szeretnék minél teljesebb körű fogalmi magyarázattal szolgálni a 
stratégiai kapcsolatokra vonatkozóan. Mik a jellemzői, iránya, kik a téma szakértői, akiknek a 
művei a dolgozatom alapjául szolgálnak. Magyarországi viszonylatban is elemzem a 
stratégiai kapcsolatok formáit és alakulását az 1990-es évektől napjainkig. A 2008-as 
gazdasági válság nagyon fontos szerepet kap a témára vonatkozóan, ezért egy külön 
fejezetben fejtem ki az ezzel kapcsolatos gondolataimat. 
Az irodalom feldolgozás után bemutatom a Raiffeisen Bankot, majd azt, hogy a bank milyen 
stratégiai szövetségekben vesz részt. Kiemelten a OneCard debit és credit  terméket mutatom 
be, mert úgy gondolom, hogy ezen termékek igénylik a legkomplexebb stratégiai kapcsolatok 
kialakítását, így dolgozatom témája szempontjából is ez a legizgalmasabb kapcsolatrendszer. 
A kártya kialakításának folyamata, a kedvezményadó partnerekkel való szerződéskötés teszi 
ki nagy részét a dolgozatom második felének. 
Primer adatfelvételként Magyarországon lakossági bankszámlával rendelkező emberek 
körében végzett felmérést végeztem. A kérdőív arra irányul, hogy különböző 
korosztályokban, illetve különböző lakóhelyen élő emberek életére miként hatott a gazdasági 
világválság. Amit ezáltal szeretnék megtudni, hogy életük mely területét és milyen mértékben 
érintette a recesszió. Arra vonatkozóan is teszek fel kérdéseket, hogy miként próbálják 
„átvészelni” a kialakult helyzetet, hogyan próbálnak meg spórolni, illetve a Raiffeisen Bank 
OneCard termékéről is szeretném megtudni a véleményüket.   
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A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI 
TEVÉKENYSÉG KOMMUNIKÁCIÓS 

STRATÉGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA A BÁCSVÍZ ZRT. 
PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

 
Investigation of communication strategy of environmental corporate 

activity through the example of BÁCSVÍZ Ltd. 
 
Készítette: KOVÁCS VERA , SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment szak, BA, IV. 

évfolyam 
 
Témavezető: Vida Adrienn  tanársegéd, SZIE GTK ÜTI 
 
 

Dolgozatom két fogalomra épül és azok kapcsolatának kialakításáról a 
közszolgáltatást nyújtó vállalat versenyképességének növelése és az aktuális kihívásaira való 
legmagasabb szintű reagálás érdekében. E két fogalom a környezettudatosság és a 
kommunikációs stratégia, melyek együttes említése csak az utóbbi évtizedekben került 
középpontba.  

Az általam vizsgált BÁCSVÍZ Zrt. főként víz- és csatornaszolgáltatást nyújtó 
vízközmű vállalat, amelynek elemi érdeke, hogy környezettudatosan végezze tevékenységét a 
szolgáltatási területén. A környezettudatosság megítélés és profit szempontjából is fontos egy 
vállalat életében, olykor ez a két szempont közelebbi kapcsolatban áll egymáshoz, mint azt a 
vállalat gondolná. Ennek közvetítésére egy megfelelően felépített kommunikációs stratégiára 
van szükség, amivel még nem rendelkezik a BÁCSVÍZ Zrt. Célul tűztem ki, hogy kutatásaim 
segítségével hozzásegítsem a vállalatot egy stabil, megalapozott és hatékony kommunikációs 
stratégia létrehozásában. De vajon az érintett lakosság van annyira környezettudatos, hogy 
igényli a tudatos kommunikációt és annak eszközeit? Kérdőíves felméréssel kutattam a 
lakosság álláspontját, és személyes interjúval pedig a vállalat elért eredményeit, jelenlegi 
célkitűzéseit. A lakosság igényeit és a vállalat környezettudatos megítélését vizsgálva olyan 
javaslatot tudtam tenni, ami által a stratégia erőforrás-hatékony és hosszú távon működhet 
figyelembe véve az eddigi stratégiákat és jövőben terveket. 

A pályamunkám első felében a kutatásaim, eredményeim és a téma ismertetésére 
szakirodalmi feldolgozást végeztem. A főbb fogalmak tisztázásával összefüggést állítottam fel 
a két egymáshoz nem feltétlen kapcsolódó szakterület között, amit a vállalati szféra keretein 
belül ismertettem. 

A pályamunkám második fele a vállalat bemutatásáról, a fogalmak átültetéséről és a 
vizsgálatról szól. Statisztikai módszertant alkalmazva különböző megfigyelést tettem a 
lakossági környezettudatosságra, a vállalati kommunikáció hiányára és a jelenlegi igényekre. 
A hipotéziseim és az eredmények összevetésével végezetül következtetéseket tudtam levonni 
és javaslatot tettem a vízközmű kommunikációs stratégiaalkotására.  
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A 2008-AS GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A 
BUDAPESTI INGATLANPIACRA A ZÖLD & ZÖLD 

INGATLANKEZEL Ő KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 
 

The impact of financial crisis of 2008 for the real estate market in 
Budapest by way of example Zöld & Zöld Ingatlankezelő Kft. 

 
Készítette: NAGY GÁBOR DÁNIEL , SZIE GTK, Gazdálkodási és 

menedzsment szak, BA,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva egyetemi docens, SZIE GTK KJMI 
 
 
A 2008-as gazdasági válság jelentős változásokat hozott az ingatlanszektorban. 
Tapasztalataim szerint a feldolgozott kutatási terület igencsak speciális jellegű, ugyanis az 
ingatlanpiac más szektorokhoz képest különleges tulajdonságokkal és kölcsönhatásokkal 
rendelkezik, így gazdasági elemzése is sok háttérmunkát igényelt. Továbbá a hazai 
tudományos életben más területekhez képest ritkábban kerül terítékre az ingatlanpiac 
vizsgálata, így kutatásommal ezt kívánom áthidalni. A témában való elmélyülés közben egy 
külföldi szakirodalomban figyeltem fel DiPasquale-Wheaton ingatlanpiaci modelljére, mely 
érdemtelenül nem került be a hazai tudományos életbe, ezért ennek bemutatását szintén célul 
tűztem ki. 
 
Munkám során a budapesti ingatlanpiac részterületeit vizsgáltam. A kutatási célom az volt, 
hogy egy ingatlanpiaci szereplő példáján keresztül megvizsgáljam, hogy milyen változásokat 
hozott a 2008-as gazdasági válság az ingatlanszektorban, továbbá megoldási lehetőséget 
kerestem a tapasztalt problémák megoldására. Kutatásom során a Zöld & Zöld Ingatlankezelő 
Kft. által vizsgáltam a piaci folyamatokat.  
 
A vizsgálódásom során két nyomvonalon indultam el, és ezeket összekapcsolva vontam le 
következtetéseimet. Egyrészt az említett piaci szereplő bemutatása után elvégeztem a cég 
értékelését. A vállalatértékeléshez olyan módszereket alkalmaztam, mint a SWOT-, és PEST 
analízis, továbbá kérdőívezéssel mértem fel a cég megbízóinak fő ismérveit. Másrészt, hogy 
nagyobb rálátást biztosítsak a kutatási területre, és ne szűküljön be a vizsgálatom egy 
szereplőre, elemzés alá vontam az általam három legfontosabbnak tartott részpiacot: a 
lakáspiacot, az irodapiacot és az üzlethelyiségek piacát. Munkámat széleskörű primer 
adatgyűjtéssel alapoztam meg, az elemzéshez pedig főként statisztikai módszereket 
alkalmaztam. 
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A FAMILY FROST KFT. HAZAI PIACI MEGJELENÉSE 
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE 

 
Analysis of the marketing communication of the domestic market entry 

 of Family Frost Ltd. 
 

Készítette: SOVÁNY NIKOLETTA , SZIE GTK, Gazdálkodási és menedzsment szak, 
BA, IV. évfolyam 

 
Témavezető: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár, SZIE GTK ÜTI 
 Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens, SZIE GTK ÜTI 
 
 
Szakdolgozatomban egy hazai vállalat piaci megjelenésének marketing kommunikációját 
elemeztem. Témaválasztásomat az indokolja, hogy egyetemi tanulmányaim során a marketing 
témakör állt hozzám a legközelebb, valamint a közvetlen környezetemben is volt szerencsém 
betekintést nyerni annak a vállalatnak az életébe, melyet dolgozatomban is bemutatok. 
Dolgozatomban a német tőkével 1992-ben hazánkban megalapított Family Frost Kft. 
kommunikációs tevékenységét vizsgálom. Dolgozatom célja a vizsgált vállalkozás 
marketingkommunikációs rendszerének bemutatása, mind a belső mind a külső információs 
csatornák megvizsgálásával. Ahhoz, hogy mindezt megfelelően szemléltetni tudjam, 
elengedhetetlen megvizsgálni az adott iparágat, a hazai élelmiszeripari ágazatot, ezen belül az 
élelmiszerfogyasztás helyzetét, valamint a fogyasztói szokások változását, melyhez nagyban 
hozzájárult a 2008-ban bekövetkezett gazdasági világválság. Dolgozatom felépítése során 
fontosnak tartottam, hogy témám vizsgálata elsősorban a 2008-as válság utáni időszakot 
mutassa be. A területek vizsgálatához különböző módszereket alkalmaztam, többek között 
Porter 5 tényezős modelljét, a PEST elemzést, a SWOT analízist, továbbá személyes kutatást 
is végeztem. Igyekeztem összegyűjteni azokat a marketingkommunikációs elemeket, mellyel, 
bemutatom a vállalat által képviselt mozgó árusításnak a lényegi sajátosságait és az elosztási 
rendszer működését.  
Hazánkban megfigyelhető, hogy a lakosság adott körében mind a mai napig nagy 
népszerűségnek örvend a Family Frost által nyújtott szolgáltatás. Noha megjelentek a hazai 
piacon az évről évre nagyobb közönséget vonzó bevásárlóközpontok, ennek ellenére a Family 
Frost Kft. által képviselt személyes eladásnak is nőtt a vonzereje, melynek alapja a megfelelő 
célcsoport kiválasztása, megnyerése valamint az ehhez szükséges marketing hatékony 
alkalmazása. A promóciós mix elemek közül a legtöbb a „hagyományostól” eltérő formában 
jelenik meg a cég életében, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyan működnek. 

  



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 119

VIDÉK- ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG, 
SZAKTANÁCSADÁS SZEKCIÓ 

Elnök: Dr. Kozári József egyetemi docens 
  SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
 
Tagok: Dr. Kassai Zsuzsanna adjunktus 

SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
 

  Dr. Ritter Krisztián  egyetemi docens 
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
 
Székely Erika szaktanácsadási referens 

  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 
  Dr. Vér András egyetemi docens 
  Nyugat- Magyarországi Egyetem 
 
Titkár: Borsos Eszter PhD. Hallgató 
  SZIE GTK, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 
 
Helyszín: SZIE Gödöllői Campus, I. előadó terem 
 
Időpont: 2013. november 20. 



GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

 120

HEVES MEGYEI AGRÁKAMARA TANÁCSADÓI ÁLTAL 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 
The presentation of the facilities of the agrarian chamber's consultants of 

Heves county 
 

Készítette: BENCZE TIBOR  SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnöki szak, BSc, IV. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Tóth Krisztina  egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Kutatásomat Heves megyében végeztem, ahol a domborzati viszonyok miatt a magyar 
mezőgazdaságra jellemző összes ágazat megtalálható. A megyében a művelési ágak közül a 
szántóföldi növénytermesztés a legjelentősebb, vetésterülete 155.000 hektár. 
Zöldségtermesztésében a legismertebb növény a „hevesi” görög dinnye, 
gyümölcstermesztésében az alma, körte, szilva, meggy, cseresznye, kajszibarack a 
legjellemzőbb fajok. Szőlőtermesztése világhírű, kiváló borvidékek találhatók területén. 
A gyepterületekhez kötődően a juhtenyésztés és az elmúlt években a húshasznú szarvasmarha 
tenyésztés a jellemző ágazat. 
 
TDK dolgozatomban vizsgáltam a magyar szaktanácsadási rendszer felépítését, kiemelve az 
agrárkamarák által nyújtott szolgáltatásokat. Tanulmányoztam a témában jelentős hazai 
törvényeket, ismertetem az Új Kamarai törvény mezőgazdasági termelőkre vonatkozó részeit. 
Kutatásomba a Heves megyei agrárkamarát mutatom be. A kamara 3 területen tud 
szolgáltatást nyújtani, az egyik a komplex tanácsadási szolgálat (ügyfél szolgálat) a másik a 
ÚMVP képzéseknek szervezése és lebonyolítása, a harmadik a támogatott szaktanácsadási 
szolgáltatások nyújtása. 
 
A Heves Megyei Agrárkamara a megalakulását követően élt a gazdasági kamarákról szóló 
törvény biztosította lehetőséggel és a gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak 
végrehajtására létrehozta az Agro-Heves Oktató, Tanácsadó és Mezőgazdasági Szolgáltató 
Közhasznú Társaságot. A szervezet támogatott szaktanácsadási szolgáltatásokkal és képzési 
programok szervezésével segíti a Heves megyei gazdálkodók szakmai színvonalának 
növelését. 
 
Kutatásom során felmértem a tanácsadók által nyújtott szolgáltatásokat, az általuk használt 
fontosabb ismeretátadási módszereket valamint tanulmányoztam a gazdálkodókkal történő 
kapcsolattartásukat. A kérdőívekből és a személyes interjúkból kapott adatokat Microsoft 
Excel program segítségével dolgoztam fel. 
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A SZAKTANÁCSADÁS SZEREPE A 
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ SZAKMAI 

SZÍNVONALÁNAK EMELÉSÉBEN 
 

The function of consulting in the qualification of the agronomist  
 
Készítette: CSERI DALMA , SZIE GTK, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki szak, BSc,  
IV. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Tóth Krisztina  egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 

 
 
Magyarországon az agrár-szaktanácsadás az elmúlt évtizedekben rendkívül dinamikus 
fejlődési ívet futott be. Az Európai Unió a 1782/2003 EK 13. rendelet cikkében és a 
1783/2003/EK rendeletben a szaktanácsadás „Farm Advisory System”-ként nevesítve a 
tagországok számára kötelezően működtetendő szolgáltatáskánt határozta meg.  
 
A kutatásomat a Szent István Egyetem Regionális Szaktanácsadási Központjában végeztem, 
amely a közép-magyarországi régióban koordinálja a szaktanácsadási feladatokat. A Központ 
tevékenységi területe 2009-től kibővült, amikor bekerült az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program Képző Szervezetek Katalógusába. A cím elnyerése után 100%-ban támogatott 
gazdaképzéseket szervezhetett a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók számára.  
 
A vizsgálatomat az Agrár-környezetgazdálkodási jogcímet elnyert gazdák körében végeztem. 
A jogcímet azok a gazdálkodók nyerték el, aki vállalták a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlat kialakítását ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítását, 
a minőségi élelmiszer előállítását.  
 
A vizsgált célcsoportban 646 fő vett részt, az általuk kitöltött kérdőíveket feldolgoztam és a 
Microsoft Excellel egy adatbázist hoztam létre. A célcsoport nemek szerinti összetételét, 
legmagasabb iskolai végzettségét, a képzéstől való távolságukat vizsgáltam. Az adatbázisból 
leszűrtem a dolgozatom szerinti legfontosabb adatokat, amelyeket diagramokban és 
táblázatokat ábrázoltam.  
 
A kérdőív eredményeit és a szóbeli interjúk tapasztalatai alapján javaslatot tettem a képzési 
programok hatékonyabb működésére.  
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A SZIE RSZK ÚMVP KÉPZ Ő KÖZPONT ÁLTAL 
SZERVEZETT TÁMOGATOTT SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ 

KÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK BEMUTATÁSA 
 

The presentation of the supported andragogy training's experience by the 
SZIE RSZK ÚMVP Educational Center 

 
Készítette: FŰRÉSZ EDINA SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki szak, BSc, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Tóth Krisztina  egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
Kutatásomat a SZIE RSZK ÚMVP Képző Központban végeztem, ahol 2012-től 
demonstrátorként dolgozom, és ahol a szakmai gyakorlatomat is töltöttem. A Központ 2009-
ben pályázat útján bekerült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések megvalósításában részt venni szándékozó 
szervezetek közé.  
 
A 2009-2013-as időszak alatt a Központ szervezésében I. célterülethez kapcsolódóan 61 
tanfolyam jött létre. A SZIE RSZK ÚMVP Képző Központ által szervezett OKJ-s képzési 
programok hat megyében valósultak meg: Békés-, Fejér-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, 
Nógrád-, Pest- megye.  
 
TDK munkámban bemutatattam a SZIE RSZK ÚMVP Képző Központ történetét, ismertettem 
az ÚMVP-hez kapcsolódó jogszabályokat. Kutatásom kiterjedt a képzési programok 
megvalósításában közreműködő Névjegyzéki Szaktanácsadók vizsgálatára. 
 
Kutatásom célja a gazdák ÚMVP képzések iránti érdeklődésének bemutatása, motivációjuk 
megismerése. Feldolgoztam a 2009-2013-as időszakban lezárult és a folyamatban levő 
ÚMVP I. célterülethez kapcsolódó OKJ-s tanfolyamokban résztvevő mezőgazdasági termelők 
és erdőgazdálkodók adatait. 
 
Vizsgálatomat megyénként végeztem, tanulmányozva a megyékben lezajlott képzések iránti 
érdeklődésben, az ügyfelek motivációjában, életkorában, iskolai végzettségében, 
eredményeiben lévő eltéréseket.  
 
Az adatokból Microsoft Excel program segítségével táblázatokat, diagramokat készítettem, 
amelyeknél törekedtem az átláthatóságra és összehasonlíthatóságra. 
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FOGYASZTÓK MEGTÉVESZTÉSE AZ 
ÉLELMISZERIPARI, ÉS ÉLELMISZERKERESKEDELMI 

ASZEKTORBAN 
 

Consumers’ deception in the food industry and food trade sector  
 
Készítette: GÓDOR AMELITA KATA , SZIE, GTK, Nemzetközi 

gazdaság és gazdálkodás szak, MSc, II. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Káposzta József egyetemi docens, intézeti igazgató, SZIE GTK 

RGVI 
 
 
Mi fogyasztók az elmúlt években számos esetben találkozhattunk az élelmiszerpiacban 
fogyasztói megtévesztés fogalmát kimerítő esetekkel, mint pl.: nem megfelelő 
termékösszetevő a címkén, szavatossági idő, illetve eredet megjelölés feltüntetése. A 
versenyhelyzetben levő vállalkozásoktól elvárható, hogy a vevők tájékoztatása pontos, valós 
legyen. A Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság több esetben 
indított eljárást az áruházláncok, élelmiszergyártók megtévesztő jelölési gyakorlata ellen. Az 
eljárások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
rendelkező törvény elvárásain alapulnak. 
 
Dolgozatomban bemutatom röviden a Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság működését. Röviden bemutatom a többi ágazatban (gyógyszeriparban, kozmetikai 
piacon, kiskereskedelmi szektorban, pénzügyi szektorban, telekommunikációs piacon, 
légitársaságok piacán) előforduló esetek számát, büntetés kiszabását. Részletesen bemutatom, 
elemzem az élelmiszerágazatban előforduló megtévesztéses eseteket, a fogyasztók 
megtévesztését élelmiszerbiztonsági szempontból, esettanulmányok segítségével. 
 
Feltevésem szerint az élelmiszeripar erősen terhelt a fogyasztói megtévesztések tekintetében. 
Az esettanulmányok feldolgozásával azt kívánom bemutatni, hogy az élelmiszeripar egyes 
területein melyek azok a pontok, ahol a megtévesztés leginkább és leggyakrabban előfordul. 
Kutató munkám eredményeként ezekre kívánok megoldási javaslatokat megfogalmazni. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁJA 
ZÖLD KOMPONENSÉNEK VIZSGÁLATA 

 
Research of the “Greening Component”in the Common Agriculture Policy 

of the European Union 
 
Készítette: SÁNDOR BARNABÁS, SZIE GTK, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök szak, BSc, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. habil. Vasa László egyetemi docens, SZIE GTK RGVI 
 
 
A 2014-es évtől egy új programozási periódus kezdődik az Európai Unió tagállamaiban, 
amely nem hagyja érintetlenül a legfontosabb közös európai politikát sem: egy megreformált 
Közös Agrárpolitika van kialakulóban. A hosszú évek konszenzusa mentén kiérlelt reform 
egyik hangsúlyos pontja az ún. „Zöld” kifizetés, amely nagy hatással lesz minden egyes 
tagország mezőgazdaságára az elkövetkező években. 
 
Dolgozatomban ezt a „zöldítési” folyamatot vizsgálom, arra keresve választ, hogy a 
bevezetést követően mennyiben változtathatja meg a gazdálkodók gazdálkodási szokásait 
ezen támogatási forma, illetve az eredeti Európai Bizottsági javaslat mennyiben változott a 
politikai megállapodásban foglaltakhoz képest. 
 
A vizsgálat során összevetettem az eredeti Európai Bizottsági javaslatot a Zöldítésre 
vonatkozó politikai megállapodásokban foglaltakkal, arra koncentrálva, hogy a döntéshozatal 
szakmapolitikai és az eredeti szabályozási modellhez képest mennyire változtatta meg az 
eredeti szövegjavaslatot. Ezen felül az alkalmazott módszer az erre vonatkozó szabályozások, 
EU irányelvek, Bizottsági dokumentumok, a keretrendszer elemzése, illetve mélyinterjú a 
szakigazgatás hazai kulcsembereivel. 
 
A kutatás eredményei rávilágíthatnak arra, hogy az új szabályozás milyen mértékben fogja 
befolyásolni a gazdálkodók szokásait, magatartását, illetve a dolgozat gyakorlati szempontból 
segítség lehet az új szabályozásra való felkészülésben.  
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ÁRVIZEK HATÁSA A VIDÉK BIZTONSÁGÁRA   
 

The effects of flooding of the rural area’s safety 
 

Készítette: TAKÁCS JUDIT , SZIE GTK, Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnöki szak, Bsc, III. évfolyam 

 
Témavezető: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes,  

SZIE GTK RGVI  
 
 
Magyarország nem tartozik a nagy katasztrófa – veszélyeztetettségű országok közé, de 
néhány civilizációs és természeti katasztrófával azonban számolnunk kell. 
Pályamunkámban azt fogom vizsgálni, hogy az árvizek hogyan hatottak a különböző vidékek 
életére, biztonságára. Úgy gondolom, hogy ez aktuális téma, és komoly, súlyos 
következményekkel járhat, ha nincs meg a megfelelő felkészülés. 
 
Dolgozatomban az ehhez kapcsolódó problémákat fogom vizsgálni, de előtte tisztázom a 
katasztrófa fogalmát, majd az árvizet elhelyezem a megfelelő csoportba, értelmezem mint 
fogalmat, és definiálom a hozzá kapcsolódó meghatározásokat.  
 
Ezt követően Magyarország tekintetében az 1970-es évektől napjainkig besorolom az árvizet 
a katasztrófa megfelelő csoportjába eredet, kiterjedés és hely, intenzitás, tér és 
időkoordináták, időparaméter és lakosságfelkészítési szempont szerint. 
A továbbiakban elemezni fogom az adatokat, ezen belül azt, hogy milyen következményei 
voltak az árvizeknek az egyes területek gazdaságára, természeti környezetére, demográfiájára, 
valamint kitérek arra is, hogy milyen szervek vettek részt a megelőzésben, mentésben és a 
kárelhárításban. Munkámban külföldi kitekintésre is sor kerül. 
 
Következésképpen megállapítom, hogy az idők során hogyan alakultak, fejlődtek a 
felkészüléssel szembeni teendők, és a károk milyen mértékűek voltak, valamint ajánlások, 
javaslattételek is megfogalmazódnak. 
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A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Tudományos Diákköri tevékenységét támogatja 

 
• AIESEC Gödöllő 
• Agrár Management Alapítvány 
• Ameropa Training & Consulting Kkt. 
• Cercop Kft. 
• Egri Korona Borház 
• Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
• Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány 
• EMVA Kft. 
• Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola 
• Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő 
• Gödöllő Város Önkormányzata 
• Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 
• Haszon Lapkiadó Kft. 
• Innokend Kft. 
• IFS Hungary Kft. 
• K&H Biztosító Zrt. 
• Kollégiumi Kft. 
• Kontakt Alapítvány 
• Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány 
• Magyar Posta Zrt. 
• MKB Bank 
• Ökrös és Társa Kft. 
• Reál Hungária Élelmiszer Kft. 
• Szaktudás Kiadóház 
• Szent István Egyetem rektora 
• SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja 
• SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
• SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 
• TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének 

fejlesztése a Szent István Egyetemen” projekt  
• Viola Tourism Bt. Tiszabercel 
• TRACK&SURVEY Magyarország Kft. 
• Tura város Önkormányzata 
• Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 
• Zöld Utak Turisztikai és Vendéglátási Innovációs Klaszter 

 
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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THE IMPACT OF CHEMICAL DEGREASING IN THE GALVANIZIN G 
SURFACE TREATMENT  

 
A kémiai zsírtalanítás hatása az elektrokémiai felületi kezelésben 

 
Szerző:   Štefan Álló,                           Slovak Agricultural University in Nitra (SUA) 
   Dávid Kázmér ,                     Slovak Agricultural University in Nitra (SUA) 
 
Témavezetők: Dr. h.c prof. Ing. Vladimír Kro čko, CSc.  
   doc. Dr. Ing. Juraj Maga 
 
 

The material and from they produced ware are during all their lifetime treat settings 
and functional straining, whereby request stability their original attribute and appearance. The 
aim of the surface treatment is to protect the surfaces of the components from the long-term 
side effects. 
 During the galvanizing surface treatment are mostly used two steps of chemical 
degreasing, which are the most important steps before applying the coating. The galvanizing 
process is divided in to several groups. The first part is the cleaning and grease removing, 
after that takes place the galvanizing process.  

This research deals with the influence of the chemical degreasing on the quality of the 
components in the automotive industry. The influence was examined using the corrosion tests, 
in the salt-spray corrosion chamber. During the process we used 10 pieces of stabilized axis 
from axletrees in cars. On these was performed the galvanizing Zn-Ni process on the bath-
line.  

During the galvanizing process are performed two steps of chemical degreasing. 
Trough the process on 5 pieces we performed the completely galvanizing process, without 
changing. On another 5 pieces we performed the galvanizing process, but with missing the 
first chemical degreasing. Following the galvanizing process, the surface layer was measured 
with an X-Ray device, but during the measurement was no difference between the values of 
the two groups of elements. 

After the galvanizing process we put the elements in the corrosion chamber, and had 
performed the salt-spray test. The requirements on these parts were they must withstand more 
than 200 hours in the salt-spray conditions. The concentration of the salt solution is 5.5%, 
which means 5.5 kg chemical salt in100 liter water.  
 The research in the corrosion chamber showed, that the elements without the first 
chemical degrease cannot withstand 200 hours in the salt-spray test. The test period in this 
case was 186 hours, in this time was on the surfaces shown the red corrosion. The elements 
with the completely galvanizing process withstand more than 200 hours, in this case 476 
hours, which number is highly good. On the elements after 476 hours was shown the signs of 
the red corrosion.  
 After this research we can conclude, the chemical degreasing has a big influence on 
the quality on the components in the automotive industry.  
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ÉKSZÍJ KOPÁSVIZSGÁLATA 3D LÉZERSZKENNNER 
SEGÍTSÉGÉVEL 

 
V-belt wear Analysis with 3D Laser Scanning 

 
Szerző: Angyal András, Gépészmérnöki kar, BSc hallgató 
 
Témavezető: Dr. Kátai László, egyetemi docens  

Mechanikai és Géptani Intézet, Gépszerkezettan Tanszék 
Csomai-Kürtössy Roland Norbert, doktorandusz 

 Mechanikai és Géptani Intézet, Gépszerkezettan Tanszék 
 
 
 
A tudományos diákköri dolgozat témája ékszíj hajtások során kialakuló kopások 
mérése újszerű megközelítéssel. A mérések során a szíjtárcsák szöghibáiból 
adódó kopások vizsgálata és kiértékelése történt meg. 
 A dolgozatban kifejtésre kerül a szíjak felépítése és a hajtás jellemző hibái 
valamint a vizsgálati eljárás részletei. Az ékszíjhajtásnál az ékszíj felfekvő 
felületein létrejövő kopásokat tudjuk elemezni. A vizsgálatok során több azonos 
profillal rendelkező, de különböző gyártótól származó szíj került 
megvizsgálásra. 
 A szíjtárcsák a mérési sorozatokban előre meghatározott szöghibával 
kerültek beállításra valamint állandó magas fordulatszámon tartós 
üzemeltetéssel gyorsítottuk a szíjak tönkremeneteli folyamatát. 
A szíjak profiljáról térbeli lézerszkenner segítségével készítettünk geometriai 
felületmodellt, amely a vizsgálatok szempontjából megfelelő pontosságú 
mérésekre ad lehetőséget. A felületmodell parametrizálásra került, amiből a 
geometriai méreteket meghatározhatóvá váltak. A szíjakat kis szakaszokra 
osztottuk amely során a három vizsgált szakaszon megfelelő számú minta állt 
rendelkezésre a szíjak kopásának kimutatásához.  

A kutatás célja a szíj előfeszített állapotában történő kopás 
diagnosztizálás, a hajtási rendszer szétszerelése nélkül. 
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TÉRDPROTÉZIS MIN ŐSÍTÉSI MÓDSZERÉNEK  
NÉHÁNY  KÉRDÉSE 

 
Questions of knee prosthesis rating method 

 
Szerző:  Antal Viktória , Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai mérnök szak, II. évfolyam 
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Napjainkban a térdprotézis minősítése nem megoldott kérdés. Csak a gyártót és a 

méretet választhatja meg az operáló orvos. A Mechanika Tanszéken működő 
kutatócsoportban, egy protézis minősítésre szolgáló készülék kifejlesztése van folyamatban. 
Ehhez kapcsolódik a TDK dolgozatom.  

Az adott témakörben a dolgozatomban bemutatom a szakirodalom áttekintését. Ebből 
látszik, hogy kevés vagy egyáltalán nem is létezik a minősítésre szolgáló berendezés.  

A protézis minősítésének egyik mérőszáma lehet a tibia rotációs mozgásának 
mértéke. A Tanszéken fejlesztés alatt lévő készülék a térdprotézis rotáció-flexió függvényét 
méri ki. Mivel a rotáció az átlagos protéziseknél jelenleg csupán néhány fokos, a készülék 
pontossága különösen fontos kérdés, hiszen a minősítésben a rotációnak nagy szerepe van. 
Előadásomban azt a munkát mutatom be, amelyet a pontosság növelése érdekében végeztünk. 

A tervezés során nehézségek merültek fel, például nem esik egybe a protézis 
pillanatnyi forgástengelye és a tibiális befogó egység forgástengelye. Ezt különben csak 
közelítően lehet megvalósítani, mivel a térízület pillanatnyi forgástengelye normál esetben 
pillanatról pillanatra változik.  

Kutató munkám során a következőkben, a Mechanika Tanszéken rendelkezésre álló és 
beszerezni kívánt protézisek tibia rotációját írom le. 

A kutatásom célja, hogy a kutatás során felmerült problémák figyelembevételével és a 
mozgásfüggvények használatával az egyes protézisek minősítését és annak módszerének 
kidolgozását segítsem. 
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RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE 
 

Development for flexible manufacturing system 
 

Szerző: Babka Csaba, Gépészmérnöki kar, Gépészmérnök, V. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Keresztes Róbert Zsolt, egyetemi adjunktus, 
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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 gyártórendszer segítségével lehetőségem nyílik arra, hogy felépítését és 
programozási lehetőségeit tanulmányozhassam illetve a kompatibilitás érdekében célul tűztem 
ki- a marógép munkadarab megfogási lehetőségeit bővítve- egy marókészülék tervezését, ami 
lehetővé teszi tengely jellegű alkatrészek stabil és pontos megfogását és automatizált is lesz 
mert a robot termináljával programozható a nyitás és zárás, mert a robot figyeli az 
áramfelvételt, és mikor eléri a beállított érteket megáll, így a robot tudja a munkadarabot ki- 
és betenni a marógépbe. A hozzákapcsolt osztótárcsa osztási műveletek végrehajtását is 
lehetővé teszi ezzel szélesítve a megmunkálási lehetőségeket, mivel többféle pozícióban lehet 
rögzíteni a munkadarabot.  
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TENGELYKAPCSOLÓK EGYTENGELY ŰSÉGI HIBÁJÁNAK 
VIZSGÁLATA 
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 A dolgozat célja különböző konstrukciójú tengelykapcsolók egytengelyűségi hibára 
történő érzékenységének a vizsgálata. A vizsgálatok során a tengelykapcsoló egyes szerkezeti 
elemeinek a melegedését mértük, valamint a hajtó és hajtott tengelyek egytengelyűségét 
lézeres tengelybeállító műszerrel ellenőriztük.  
A vizsgálatokra kiválasztott három tengelykapcsoló típus a körmös, gumidugós, fogaskerekes 
tengelykapcsoló volt. A tengelykapcsolók hibájukból adódó motorra eső pluszterhelést, 
csapágyakon fellépő terhelést, és ezek hővé alakulását vizsgáltuk, és ezeket a hibákat 
próbáljuk kiküszöbölni azzal, hogy a lézeres beállító egységgel az egytengelyűségi hibát 
minimalizáljuk. Külön elemeztük, hogy a vizsgálatba vont három tengelykapcsoló típus 
milyen tengely beállítási hibák kiküszöbölésére alkalmas (axiális, radiális, ill. szöghiba). 
A mérési eszközök egy lézeres excenter beállító, egy kontaktos hőmérő és emellett egy hő 
kamera voltak. A méréseket erre a célra előállított mérőpadon végeztük, amelyen egy állandó 
fordulatszámú aszinkronmotorból és 2 gördülő csapággyal ágyazott meghajtott tengelyből 
állt. A 3 különböző típusú tengelykapcsolót a motor és a csapágyazott tengely közé helyeztük. 
A tengelykapcsolók rögzítését retesszel, oldottuk meg. A mérés során az így a rendszerbe vitt 
axiális és radiális hibát a motor emelésével és jobbra, balra igazításával lehetett megszüntetni 
és a beállítás helyességét a lézeres tengelybeállítóval ellenőriztük. Az így pontosan beállított 
tengelykapcsolót a motor beindításával és egy ideig való járatásával vizsgáltuk, hogy milyen 
terhelések és hol és milyen hőhatások keletkeznek. 
Az egytengelyűségi beállításokat követően előre tervezett szög vagy párhuzamossági hibát 
vittünk a rendszerbe és így a megnövekedett terhelésekkel újabb méréseket végeztünk. 
A mérések elemzésével megállapítható, hogy melyik tengelykapcsoló milyen hibát visz az 
adott hajtásláncba, mit küszöböl ki és milyen fajta hibát képes elviselni. A méréseket a 
Mérnök Informatikai Központban azon belül is az SKF laborban végeztük. 
  



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 135

CONTRIBUTIONS TO PROCESSING OF ALUMINUM ALLOYS BY 
MACHINING  
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 The existing aluminum alloys on the industrial market at the moment offers a number 
of features that lead to their selection for various industrial applications. These alloys are net 
superior to those from the past and advantageous prices 

Machining these alloys using cutting process raises specific problems regarding the 
selection of the cutting parameters, used cutting tools and the applied lubricating / cooling 
method, is the elements will give the final surface roughness. 

From the machining process results fluid airborne particulates from evaporation of the 
cutting fluid, and airborne metal particulates whose appearance is favored by the absence of 
cutting fluid. 
These micro particles that otherwise remain suspended in close proximity to the cutting 
process, have a deleterious effect on the health of the operator, in the extreme case could lead 
to the emergence of diseases. 

Paper approaches two aspects simultaneously of the aluminum alloys processing by 
cutting: 

- (1) The influence of the type of lubrication on the surface roughness 
parameters with different cutting parameters  

- (2) The present of the aluminum airborne particulates in chase of machining 
without cutting fluid for lubrication / cooling, so dry machining. 
To achieve the practical experiments the authors have been designed the necessary 

devices. 
The test results give a good quotation to use minimum quantity lubrication compared 

with dry machining and wet machining. Regarding the presence of metal micro particles 
produced in the cutting process, the results are positive, because we captured on filters 
particles from the size of a few microns to hundreds of microns.  

To complete the started research, the future studies will focus on the presence of 
airborne particulates from cutting fluid. 
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ILLESZT Ő ÁRAMKÖR TERVEZÉSE ROBOTKAR VEZÉRLÉSHEZ 
 

Szerző: Csapó Dávid Gábor, GEK, BMM, II 
 
Témavezető: Lágymányosi Attila, adjunktus, 
 SZIE GEK MEGI Gépszerkezettan Tanszék 
 
 
A robotizálás folyamata a termelési folyamatok sebességét és a termelés hatékonyságát 
jelentőse növelte az utóbbi évtizedekben. A robotok fejlődése folyamatos mérnöki 
fejlesztéseket igényel, mind magán a roboton, mind az azt vezérlő számítógépes 
alkalmazásokon. Világossá vált, hogy a gyártósorokat vezérlő áramköröket, melyek 
kapcsolatot teremtenek a robot és az irányítást végrehajtó számítógép között, is fejleszteni 
kell, hogy lépést tudjanak tartani a megnövekedett igényekkel. Ezen áramkörök ugyan olyan 
szerves részei a gyártásnak, mint a munkát végző robotok, tulajdonságaik jelentős mértékben 
befolyásolják a gyártási folyamat jellemzőit.  
 
Dolgozatomban először a fent említett fogalmak megértéséhez szükséges irodalmi 
áttekintést készítetem el a választható vezérlőkről, áramkörökről, majd néhány példán 
keresztül bemutatom felhasználásuk előnyeit, hátrányait. 
 
Szakirodalom felhasználásával célom egy olyan rendszer tervezése, megépítése, amely 
megfelelően teremt kapcsolatot a robot és a vezérlő számítógép között. 
 
A méréseket a robotkaron alap villamos műszerekkel végzem el, majd a mérési eredményeket 
felhasználva tervezem meg az eszközt. 
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DINAMIKUS TRIBOLÓGIAI ANYAGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉS 
FEJLESZTÉSE 

Development of a dynamic tribometer equipment  
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Gépipari Technológiai Intézet, Gépüzemfenntartás Tanszék 
 
 

A gépészetben alkalmazott gépek, berendezések meghibásodását és elhasználódását 
nem kizárólag azok helytelen használata okozhatja. Az alapvető üzemi körülmények 
(hőmérséklet, nyomás, rezgés, szennyeződések… stb.) és a felületek, áramló közegek 
érintkezéséből adódó súrlódás, kopás és igénybevételek valamint a felületek között 
esetlegesen alkalmazott kenőanyagok is befolyásolják. Ezek a jelenségek elkerülhetetlenek, 
ezért a gépek tervezése során figyelembe vesszük hatásukat. Ahhoz, hogy a méretezési 
számításokhoz megkapjuk a súrlódási kopási anyagjellemző számokat szükséges azok 
előzetes meghatározása.  

A gépelemek kopását, súrlódását és kenést valamint a lejátszódó jelenségeket a 
tribológia tudománya vizsgálja. A tribológiai vizsgálatok során a súrlódási tényező és kopási 
sebesség meghatározása a cél. Napjainkban ez egy rendkívül szerteágazó tudományterület. A 
vizsgálatok éppen ezért sokfélék és az azokhoz alkalmazott anyagvizsgáló berendezések is 
túlnyomóan egyedi kialakításúak. Sokszor nem is alkalmaznak külön speciális mérőműszert, 
hanem a kész szerkezetet, vagy annak a vizsgált részegységét a valóságos üzemi, esetleg 
laboratóriumi körülmények között vizsgálják. A kutatási célokból végzett vizsgálatok esetén, 
amikor az anyagok, anyagpárok, azok alakjának valamint felületminőségének hatását és a 
mozgás fajtáját vizsgálják, nem egy konkrét gépelemet, ilyenkor egy próbatestekkel végzett 
modellvizsgálatokra alkalmas anyagvizsgáló célgépet alkalmaznak. Maguknak a 
vizsgálatoknak is csak egy része szabványosított, de a szabványos tribométerek kialakítása is 
eltérő lehet a gyártóktól függően.  

A kereskedelmi forgalomban kapható tribotesztereknek több hátránya is van. 
Elsődlegesen a szabványos vizsgálattípusok közül csak pár végezhető el egy típuson, ha több 
lehetséges, akkor a vizsgálattípusok közötti váltáshoz a gép átszerelésére van szükség. 
Másodsorban ezek a gépek drágák és a szükséges kiegészítő szerelvények (pl.: hőmérséklet, 
nyomás szabályzáshoz) csak tovább növelik árukat. Ugyanakkor rendkívül kis munkaterük 
miatt korlátozott a vizsgálati kapacitásuk. Az egyedi, dinamikus vizsgálatok pedig, melyek 
nem szabványosítottak, nem is végezhetők el segítségükkel.  

Diplomamunkámban egy olyan triboteszter fejlesztését tűztem ki célul, mely képes 
felvenni a versenyt a kereskedelmi forgalomban kapható gépekkel, sőt sok tekintetben azokat 
le is hagyja. Ezen kívül az is fő szempont, hogy a gép alacsony költségből legyen 
megvalósítható, de ez ne menjen a vizsgálatok pontosságának rovására. Az egyetemen 
korábban már készült egy tribométer, viszont az csak alacsonyabb sebességű vizsgálatok 
elvégzésére alkalmas megfelelő pontossággal. Az általam fejlesztett géphez felhasználom az 
eredeti gépnek a vázszerkezetét, viszont a mozgató és terhelő rendszer teljesen lecserélem, 
annak érdekében, hogy a gép minél merevebb, stabilabb legyen és nagy sebességnél is pontos 
maradjon.  

A triboteszter méretezése és elkészülése után bemutatom a gép kalibrálásának 
folyamatát, egy vizsgálathoz szükséges előkészületeket, a vizsgálat lefolytatását és az 
eredmények begyűjtésének valamint értékelésének menetét.  



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 138
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A TDK dolgozat fő témája a személygépjárművek légellenállását és fogyasztását 
befolyásoló karosszéria részegységek vizsgálata. A vizsgálatok korszerű technológiai 
eszközökkel valósultak meg, amelyek az előzetes szakirodalmi kutatómunka alapján kerültek 
kialakításra. 

A gépjárművek légellenállási tényezőjét - amely komoly hatással van a gépjármű 
üzemanyag fogyasztására - két fő komponens határozza meg: a homlokfelület nagysága, 
valamint a karosszéria részegységeinek geometriája. Megítélésünk szerint a leggazdaságosabb 
módja az üzemanyag fogyasztás csökkentésének speciális karosszéria elemek beépítése a 
levegő akadálymentes és irányított áramlása érdekében illetve a meg lévő elemek áramlástani 
optimalizálása.A diákköri munka magában foglalta a szkennelést, 3D-s modellalkotást, 
nyomtatást és egyéb aerodinamikai vizsgálatokat. A dolgozat részletesen ismerteti a 
személygépjárművek karosszériafelületének kézi, háromdimenziós lézerszkennerrel történő 
digitalizálását 3D-s állományba, régi és új karosszériaelemek számítógépes aerodinamikai 
diagnosztikáját illetve méretarányos, háromdimenziós nyomtatott modelljének 
szélcsatornában történő vizsgálatát. 

A kutatás célja a személygépjármű légellenállásának és a gépjármű mögött kialakuló 
légörvények mennyiségének és intenzitásának csökkentése a jelenlegi vezetési követelmények 
megtartásával (úttartás, tapadás, irányíthatóság, KRESZ és egyéb biztonsági előírások) és 
ennek eredményeként az üzemanyag fogyasztás csökkentése. 
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SZEMÉLYGÉPJÁRM Ű FEDÉLZETI LENGÉSCSILLAPÍTÓ 
FELÜGYELETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

 
Developing on-board diagnostic system to monitor vehicle’s shock absorber condition 
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Napjainkban elmondható, hogy igen sok személygépjármű rója az utakat. Az emberek 
ezt a járművet kénytelenek a mindennapok során használni, de nem várható el mindenkitől, 
hogy megfelelő műszaki „vénája” legyen az üzemeltetéséhez. Az időszakos műszaki vizsga, 
segítséget nyújthat a drasztikus problémák feltárásában, de a két műszaki vizsga közötti 
időszakban a tulajdonos, „magára van hagyva”. A motorirányító egységek, a motor 
működését felügyelő és bonyolító rendszerek hibáját már elég régóta képesek jelezni. A 
gépjármű technika jelenlegi fejletsége, lehetőséget adott az olyan rendszerek felügyeletére is, 
amiket eddig nem tudtunk a fedélzeti OBD, EOBD diagnosztikai csatlakozón keresztül 
diagnosztizálni. Ennek a fejlődési lépcsőfoknak szüksége volt arra, hogy a diagnosztizálandó 
rendszerben elektromos elven működő részegységek legyenek. Ezáltal például az alapvetően 
hidraulikusan működő fékrendszer is diagnosztizálható lett. 

Nem foglalkozik viszont fedélzeti diagnosztika a lengéscsillapítók állapotával, és ezen 
részegységek igen ritkán vannak érzékelőkkel felszerelve, szabályozási körbe csatolva. A 
lengéscsillapítók feladata ugyanakkor rendkívül fontos. Ha a kerék nincsen megfelelően, -
lehetőleg folyamatosan- a talajjal kapcsolatban, az tapadásvesztést jelent. A nem tapadó kerék 
számtalan kellemetlenséget okoz, többek között jelentősen megnövekedett fékutat illetőleg a 
gépjármű stabilitásának elvesztését. 

A probléma felvetés sajnos valós, a piacvezető Monroe lengéscsillapító gyár 2005-ben 
végzett európai felméréséből kiderült, hogy az általuk tesztelt autók 47%-ának 
lengéscsillapítója alkalmatlan volt közúti használatra. Még drasztikusabb eredményt mutatnak 
a műszaki kultúrájáról híres Németországban végzett felmérések, ahol a tesztelt autók 
52,38%-ának volt használatra alkalmatlan a lengéscsillapítója. Nem hinném, hogy ezeknél az 
értékeknél jobb aránnyal találkozhatnánk Magyarországon. 

Dolgozatom célja, hogy olyan kísérleti mérőrendszert építsek ki, melynek segítségével 
figyelhető a gépjármű lengéscsillapítóinak, a különböző gerjesztésekre adott válasz 
függvénye. A vizsgálatot először szabványos gerjesztésekre adott válaszfüggvények 
eredményeinek elemzésével kezdem, ami könnyen hasonlítható a jelenleg hatályos, hatósági 
vizsgálatok lengéscsillapító minősítő eljárásához. A távlati cél, olyan mérőrendszer 
fejlesztése, amely később a gépjármű CAN-bus rendszeréhez csatlakoztatva, hibakóddal tud 
utalni az egyes lengéscsillapítók meghibásodására, így a tulajdonos hamar fel tudja keresni a 
megfelelő szakszervizt, ahol a hibát elhárítják. Ezáltal minden gépjármű használó nagyobb 
biztonságban tudhatja, utasait, önmagát és a közlekedésben résztvevő többi embert. 
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ROBOTKAR FUNKIÓ B ŐVITÉSE INTELIGENS RENDSZER 
ALKALMAZÁSÁVAL 

 
Extension of robot arm functions with smart control system 

 
Szerző: Kalcsevszki Ákos, Gépészmérnöki kar, Általános gépészmérnök, 

4. évfolyam 
 
Témavezető: Pálinkás Ivett, egyetemi tanársegéd 
 
 

A robot felújításának ötlete úgy született, hogy volt pár ipari robotkar az egyetemen, 
ami a raktárban porosodott és megpróbáltuk beindítani őket. Miután az egyiket sikerült 
beindítani felmerült a programozott vezérlés gondolata. Mivel ez nem volt kivitelezhető az 
adott eszközökkel, ezért építettük át a vezérlőegység elektronikus részének nagy részét. Az én 
feladatom a vezérlő program megírása lett. 

A robot vezérlőprogramja első nekifutásra komoly fejtörést okozott, ugyanis kellett 
egy eszköz, amivel ki tudjuk adni a feszültséget az elektronikus részre és ezáltal működtetni a 
kart. A megoldás az egyetemen működő egyik CompactRio lett, amelynek felhasználásával 
már ki tudjuk adni a vezérlőjeleket, majd erősítéssel már képes lesz meghajtani a robotot is. 

A programot, ami vezérelni fogja a robotot a National Instruments által kiadott 
LabView nevű fejlesztő rendszerrel készítem el. Ez egy grafikus programozási környezet, 
amely megkönnyíti a folyamatok kezelését és kompatibilis a CompactRio-val, valamint 
tartalmaz olyan általános tervezési technikákat, melyekkel hatékonyan programozható. 

Fontos szempont továbbá a kompatibilitás kérdése. Ezt sokféleképpen meg lehet 
oldani, de a legegyszerűbb megoldás, ha a programba írunk olyan kód részeket, amik 
alkalmassá teszik a rendszert más rendszerekkel való együttműködésre egy szerver 
alkalmazásával, ezzel megkönnyítve az összehangolásukat.  

 
 Elvárásaim a robot tudását illetően:  

• Egyenes vonalú mozgás képessége bármely két pont között, ahol képes rá 
mechanikailag. 

• Előre programozott pálya követése, ismétlése. 
• Bizonyos előre hozzárendelt feladatok elvégzése egyszerű parancsokkal. 
• Vizuális 3D-s megjelenítés a robotkarról a program szerinti elméleti helyzetéről. 
• Könnyen érthető és kezelhető kezelőfelület. 

 
Erre azért van szükség, hogy ne csak a célfeladat elvégzésére legyen alkalmas. 
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VÉKONYFALÚ CSÖVEK SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA, 
GÉPÉSZETI ALKALMAZHATÓSÁGA 

 
Buckling of thin wall tubes with inside pressure,  

mechanical engineering opportunities 
 

Szerző: Kaszanyi Gergely, GEK, Mechatronikai Mérnök, 4. 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, és utána az 
eredmények alapján jelenlegi konstrukciókkal történő összehasonlítása. 

Kimutatni, hogy pneumatikus nyomás hatására a vizsgálati tárgy stabilitásvesztésre 
vonatkozó kritikus feszültségértéke mikét változik, ez mennyire befolyásolja a tervezett 
szerkezetet tömegét. 

25 darab szívószál szakítógéppel történő vizsgálata. A befogás során ügyelve arra, 
hogy a befogott keresztmetszet ne torzuljon, ezt szilikon bázisú ragasztóval történő kitöltéssel 
oldottam meg. A mérés során először nyomás nélkül, majd fokozatosan egyre nagyobb 
nyomással terhelve vizsgáltuk. 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, szilikon 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. 

Gépészeti alkalmazhatóság: 

Megvizsgálom a szerkezeti kialakítást a használatból felmerülő hibajelenségek, 
javíthatóság, gépészeti alkalmazhatóság, karbantartási szempontokból. A gyártási, 
megmunkálási technológiákat is figyelembe véve.   
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ROBOTKAR FUNKCIÓB ŐVÍTÉSÉNEK LEHET ŐSÉGEI OPTIKAI 
ÉRZÉKEL ŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL  

 
Extension of robot arm functions with optical system 

 
Szerző:  Kovács Márk, GEK, BMM, III. évfolyam 
 
Témavezető:  Dr. Medina Viktor , egyetemi adjunktus, 
  SZIE GEK, Műszaki Gazdaságtan Tanszék 
 
 
 A robotkarok nélkülözhetetlenek az automatizálásban, így a korszerű gyártásban is. 
Mára szinte minden gyártósor mellet ipari robotok dolgoznak, fokozva a termelékenységet és 
csökkentve a költségeket. Azonban fontos, hogy az adott feladathoz megfelelő 
paraméterekkel rendelkező robotot válasszunk, hiszen az elvárásoknak nem megfelelő tudású 
robot képtelen elvégezni a neki kijelölt feladatot, a kihasználatlan többlettudás azonban 
deficitként jelenhet meg. Mindezek mellet azonban figyelembe kell venni a jelenlegi 
megatrendeket, és azok fényében érdemes elgondolkodni, hogy a használt robotot ne 
selejtezzük, hanem fejlesszük. Így kevesebb befektetéssel elérhetjük a kívánt funkció 
megvalósítását, valamint kevesebb ipari hulladékot állítunk elő.  
 Az egyetemen biztosítottak a kutatásomhoz egy Mitsubishi RV-M1-es ipari robotkart, 
ennek vizsgálom meg paramétereit, és készítek hozzá optikai érzékelőrendszet, hogy 
kibővüljön az alkalmazhatósága.  
 A szakirodalom és a rendelkezésemre álló robot gépkönyve alapján meghatároztam 
azon területeket, műveleteket, ahol ez a modell optimálisan alkalmazható. A kutatásom során 
ehhez felmérem az RV-M1 műszaki adottságait. A LabView szoftver segítségével készítek, 
hozzá egy érzékelőrendszert, mely alkalmas a környezetében előre meghatározott objektumok 
felismerésére, és kompatibilis az irányító szoftverével, illetve lehetőséget biztosít a művelet 
QR-kód alapú betáplálására is. Végül megállapítom, hogy a vizsgált robotkar milyen 
feladatok, feladatkörök elvégzésére alkalmas a műszaki és operációs rendszeri ismeretek 
alapján, és ez mennyi többletet jelent az eredeti lehetőségekhez képest. Valamint, hogy 
milyen irányban érdemes a későbbiekben fejleszteni. 
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KORUNK KÉRDÉSE AZ EMBER VAGY A GÉP 
 

QUESTION OF OUR TIME: THE MAN OR THE MACHINERY 
 

Szerző: Pusztai Zsuzsanna Mária, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnök , II. évf. 
 
Témavezető: Pap Balázs, Hegesztő mérnök, IWE/EWE 
  Csomai-Kürtössy Roland Norbert, doktorandusz 
  Mechanikai és Géptani Intézet, Gépszerkezettan Tanszék 
 
 

Jelen munkámban egy Cloos Romat 350-Rotol II. típusú hegesztő robotot szeretnék 
elemezni , ami már 5 éve családtag a Bombardier Transportation mártranováki gyárába . A 
robot a legkorszerűbb hegesztési technológiákat foglalja magában. Érdeklődésemet a gyártás 
során fellépő problémák, a karbantartás és a gyártás során a robot által termelt használható 
illetve leselejtezett darabok keltették fel . Ezeket boncolgatva felmerül bennem egy kérdés : " 
A Gép avagy  a Kézi hegesztés?” Melyik a hatékonyabb? Melyikkel éri meg jobban 
dolgoztatni? Megtérül-e a befektetett tőke és mikorra várható ez a megtérülés? Melyikkel 
sikerül egy céget hatékonyabbá tenni és ennek a hatékonyságnak mi és mennyi az ára? 
Sokféle szempontot figyelembe véve körbejárom ezt a témát és igyekszem minden 
kérdésemre megnyugtató válaszokat találni. 
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A TÉRDÍZÜLET KINEMATIKÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
KÜLÖNBÖZ Ő MOZGÁSFAJTÁK ESETÉN 

 
The comparison of knee kinematics for different motion kinds 

 
Szerző: Virághalmy Zsófia, Gépészmérnöki kar, Gépészmérnök szak, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. M. Csizmadia Béla, professor emeritus 

Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki ábrázolás tanszék 
 Katona Gábor, egyetemi adjunktus 

Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki ábrázolás tanszék 
 
 

A térdízület kinematikáját a vízszintesen tartott láb behajlítása során a Mechanika 
Tanszéken működő Biomechanikai Kutatócsoport leírta. A szakirodalom azonban még nem 
ismeri minden mozgásfajtára a térdízület mozgásviszonyait. Ez a tudás azonban 
elengedhetetlen a megfelelő mechanikai modell, és az ez alapján készülő térdprotézis 
kifejlesztéséhez.   

TDK dolgozatom azzal foglalkozik, hogy van-e jelentős különbség az egyes 
mozgásfajták során a térdízületben kialakuló mozgásviszonyokban. Ehhez – első lépésben – 
négy jellemző mozgásfajta vizsgálatát tartom szükségesnek, a guggolást, a járást, a lépcsőzést 
és a kinyújtott láb önsúly hatására történő lehajlását. Kutatásomhoz elsősorban felhasználom a 
szakirodalomban erre vonatkozóan fellelhető eredményeket, összevetve a különböző szerzők, 
különböző mozgásfajtákra meghatározott eredményeit, különösen a rotáció-flexió 
függvénykapcsolatra. Természetesen munkám kiindulásaként a Szent István Egyetem 
Biomechanikai Kutatócsoportjának eddig elért eredményeit és publikációit, Katona Gábor és 
Fekete Gusztáv doktori értekezését használom. 

Hosszútávú célom a térdízület olyan kinematikai modelljének a kialakítása, amely 
minden mozgásfajtára kielégítően alkalmazható, ezzel a térdprotézis-fejlesztéshez alapot 
nyújtva, és lehetőséget  teremtve arra, hogy jelentősen növekedjen a beépített protézis cserélés 
közötti időtartamot vagy akár megszűnjön a csere szükségessége. 
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AUTOMATIC BEER BREWING FOR HOMES OR SMALL 
BREWERIES 

 
Szerző: Juraj Baláži, Slovak Agricultural University in Nitra 
 
Témavezetők: Ing. Martin Olejár, PhD.  
  doc. Ing. Juraj Maga, Dr. 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

Beer is an alcoholic beverage that has been known from around 6th millennium BC. It 
is especially popular in Europe, where it is also the largest manufactured product. People in 
general are trying to automatize processes for a very long time, but the process of beer 
brewing it possible to fully automatize with electronics. 

The most important thing in the production of beer (assuming quality raw materials) is 
to strictly observe the technological process, especially temperature, because there are many 
chemical reactions. PLC automatisation itself is used normally, but in the big breweries 
higher rank of PLC is applied, mainly because of the potential expansion of production. There 
is also used low rank PLC with the less possibility of expanding but also reduce the final cost 
of the process in some cases even more than 50 %. From an economic point of view brewing 
is more accessible, especially for homes or small breweries. 

The actual solution is based on the usage of PLC Siemens Simatic S7 - 200 CPU 
224XP, operator panel Simatic TD200, EM 223 digital module and a web module CP 243-1 
IT. The actual program consists of a main program and several subprograms. 

The main program contains: initialization, security logic and actual execution of 
conditions and subroutines. Subroutines "Gen" generate the desired output temperature values 
at the timeby which control could be ensured. Subroutines "Rmut" are tasked with managing 
conditions, mainly temperature control with two-position controller using the temperature 
generated in the sub-programs "Gen“. One subroutine is designed for operator panel TD200, 
which can be connected to PLC via Profibus, which is displayed on the current status of the 
brewing process. Last subroutine is intended for web module that uses Java applets to 
communicate with the website and send the current values of variables, and the site is using 
Java Script processed in graphic design of site, where it is again possible to monitor the 
current progress of the brewing process. Processed is also another website where it is possible 
to closely monitor the temperature of the brewing on the temperature graph, where is also 
shown water level to the graphical analog voltmeter and steam valve also shown in the 
graphic voltmeter. With Internet module one can connect it to the LAN or WLAN and the 
whole process can be observed through PC. 

The whole control system was tested on prepared logical model, which includes 
switches instead of sensors system, LEDs to signal the functionality of individual elements, 
potentiometer to simulate level of water and voltmeter that shows openness of steam valve. 
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NYOMKÖVET Ő ROBOT 
 

Trace follower robot 
 

Szerző  Chrobák Stanislav, Slovak Agricultural University in Nitra (SUA) 
 

Témavezetők: Ing. Vladimír Cviklovi č, PhD. 
  doc.Dr.Ing. Juraj Maga 
 
 

Ezen munka célja olyan autonóm robot megalkotása, mely képes követni a fekete 
vonalat fehér alapú felületen. A fekete vonal követése infravörös fénnyel történik, amikor is 
a visszavert fényt érzékeli vagy sem. Ezen információt a mikroszámítógép kiértékeli és 
meghatározza, a robot helyzetét. A fekete színnek a fehér alapon olyannak kell lennie mely az 
IR fényt elnyeli ellentétben a fehérrel amely az IR fényt pedig nagymértékben visszaveri. 
Természetesen ilyen elven működő robotok már léteznek, de leggyakrabban fototranzisztor 
vagy fotodióda elven működnek. Ezen elvnek sok a hiányossága, mely a mérés hibáját növeli 
s így a robot navigációjának pontosságát csökkenti. A leggyakoribb hiba az infrafény 
zavarása más IR fényforrás által. E munkában a hiányosságok javítása volt a cél olyan 
szinten, hogy biztonságosan használható legyen más szofisztikált navigációs rendszerek 
segítésére. Erre LED diódák modulált infravörös fényét használtam, s fényérzékelőként pedig 
a TSOP 1736 áramkört amely általában a tévékészülékekben használatos. Ezen áramkör 
„PIN“ diódát, demodulátort és a belépő adatfiltert tartalmaz. Így az általam tervezett 
berendezés csak a leadott fényvisszaverődést érzékeli és nincs zavarás más fényforrásokból.  

Ezen rendszer használata így alkalmas lehet automatizált raktárakban 
szállítóeszközökön mint a belső navigáció kiegészítője. Ezen rendszer úgy működik, hogy 
a helyiségben (pl. raktár) ahol a robot mozogni fog kis leadókat helyeznek el amik szerint fog 
orientálódni. Ezen rendszer pontossága azonban korlátozott, s ezért itt érvényesülhet 
a vonalkövető rendszer. Előny lehet az is amikor a helyiségben egyszerre több robot mozog 
melyek egymás között kommunikálnak, hogy elkerüljék a kollíziót. Úgymond elkerülhetetlen 
az odometria használata az ilyen navigációnál. Ez valójában a robot helyzetváltoztatásának 
a matematikai kiszámítása egy bizonyos idő alatt, de a robot geometriai méreteit jól kell 
ismerni. Rövid távolságokon ez jól müködik. Mivel ezen rendszer is bizonyos hibát képez 
a hátrány az, hogy minden mozdulásnál ez a hiba fokozódik. Odometriát a gyorsulásnál és 
lassulásnál használjuk ki ezért biztosabb az áthaladás a kanyarban, továbbá megállás egy adott 
pontban stb.  
A tesztelésnél az AMTEL cégtől használtuk az ATmega 2560 tipusú mikroszámítógépet 
extern kristállyal 16 MHz frekvenciával. A jelek feldolgozása így kevesebb mint 6,25*
másodpercig tart. Az alváz Ackerman tipusú volt RC autóval. A hátsó tengely kerekei 
diferencálon keresztül egyenirányú árammal hajtott motorral  lettek meghajtva. Az első 
tengely irányító kerekeit szervo motorral mozgattuk együttműködva azon 5 érzékelővel 
(TSOP 1736) melyek a tengely alatt figyelik az adott nyomot, vagyis a fekete vonalat. 
A tesztelésnél csak ezen navigációs rendszert használtuk. Azon hibákat, melyek a nyomvonal 
határán keletkeznek szoftvérilek küszöböltem ki a vonalérzékelők jelének többszöri 
ellenőrzésével és a leggyakoribb jel kiválasztásával. A robot képes felismerni, ha letér a jelről, 
visszatolatni és folytatni az utat, de már helyes irányba. Abban az esetben, ha a vonal 
szaggatott, akkor pedig egy kis körzetben keresi a jelet. Hiba vagy értelmetlen jelek esetén 
a robot leáll. A meghajtó motor mozgásirányát „h-híd“ biztosítja 1296-os integrál 
áramkörben. A robot gyorsaságát pedig PWM jellel irányítjuk ezen áramkör enable 
(ON/OFF) belépőjéhez csatlakozva, miközben a kapcsolás maximális sebessége 2 µs. 
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CONSTRUCTIVE DESIGN OF A CENTRIFUGE DECANTER THAT 
CAN BE USED IN THE TREATMENT OF WASTEWATER  

 
Author: CURAC Carmen Mariana 

Technical University of Cluj Napoca, North University Center of Baia Mare, 
Faculty of Engineering, IV year, BsC. 

 
Coordinator: 
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A centrifuge decanter is a device that has a high speed of rotation and separates 
components of different densities. This becomes relevant in most industrial operations where 
solids and liquids are combined in a single mixture, and their separation is required. 

Areas of application of centrifugal decanters: 
- the food industry to separate fats, oils, juice solids, milk etc.  
- the petrochemical industry,  
- the treatment of industrial and domestic wastewater. 

The operation principle of a centrifugal decanter is based on the gravity separation 
accelerated by centrifugal forces that occur during its rotation.  

Components with a higher density remain at the bottom of the drum, while the lower 
density components remain above. Centrifugal decanter increases the gravity force on the 
particles and this increases the decanting speed. 

Using a centrifuge decanter, the separation is faster and we have the control over the 
separation. 

The project set-up aims to design a centrifugal decanter meant for wastewater 
treatment industry. 

In order to complete the project, I followed some design stages consisting in: 
establishing the device functions, and defining a series of operating schemes for the 
equipment, and then I chose one, which is optimal both from the constructive point of view 
and the manufacturing costs. 

I made the design of the equipment, starting from the 3D parametric model, and then I 
realized the manufacturing documentation, the assembly drawings and the part drawings. 
  



GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 

 149

TÁJÉKOZÓDÁSI STRATÉGIA ÉS IRÁNYÍTÓ ESZKÖZ 
FEJLESZTÉSE LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA  

 
Development of orientation strategy and guidance tool for visually impaired people 

 
Szerző: Erdélyi Viktor Ferenc GEK, MSc. I. 
 
Témavezető: Dr. Jánosi László, egyetemi tanár, tanszékvezető GEK, GÉTI, Mechatronika 
 
 
 
 A dolgozat célja egy olyan akusztikus elven működő módszer és eszköz kifejlesztése, 
amely a vakokat és gyengénlátókat hatékonyan segíti a térbeli tájékozódásban. 
 
 Tapasztalatból tudjuk, hogy egyes állatfajok képesek a visszaverődött hangok alapján 
akadályokat felismerni, így térben tájékozódni. Megfelelő módszer és eszköz birtokában a 
látásukban akadályozott emberek is képesek lehetnek erre az érzékelésre. A felvetés alapjául 
tengeri, de főleg repülő emlősök tájékozódása szolgál, melyek ultrahang segítségével 
tájékozódnak akár teljes sötétségben is.  
 
 Tudományosan bizonyított tény Burton (2003), hogy a vak emberek hallásért felelős 
halántéklebenyét a kihasználatlan nyakszirti (látásért felelős) lebeny is segíti. Ez az 
összefüggés a lehetséges alapja annak a gondolatnak, miszerint hang információk 
kapcsolatban lehetnek képalkotó információkkal. 
 
 A dolgozat áttekinti az ultrahangos tájékozódási formák természetben előforduló 
ismert jellemzőit és tárgyalja a leggyakoribb ipari alkalmazásokat. Ezek után bemutat egy 
lehetséges alakfelismerő módszert, mely visszavert hanghullámok egyes tulajdonságai alapján 
virtuális „kvázikép” alkotását eredményezi. 
 
 A módszer megvalósítására eszközfejlesztés történt. Alapként szolgál egy 
hanggenerátor, valamint a visszaverődő hangokat detektáló eszköz. A detektált 
nagyfrekvenciás hangokat a hallható hangtartományra transzformálva három irányú 
információt feldolgozva egy virtuális kép alakul ki a felhasználó számára. 
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NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A M ŰSZAKI ÉS 
HUMÁN BEÁLLÍTOTTSÁGÚ SZEMÉLYEKNÉL 

 
The research of non-verbal communication at the persons with technical and human 

preferences 
 

Szerző: Gódor Benjámin, GÉK, BMEN, II. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Medina Viktor , egyetemi adjunktus 
 
 
 

Dolgozatomban az emberek nem verbális kommunikációját elemzem, e téren is inkább 
a műszaki és humán beállítottságú személyekre térek ki gyakorlati szinten. Az általam 
választott témakört rendszereztem és azt a rendszerem szerint kidolgoztam. 

A testbeszéd, mint nonverbális kommunikáció egy igen összetett téma. Kapcsolatban 
áll az emberek viselkedésével, öltözködésével, szokásaival, sőt még az irodájuk 
berendezésével is. Ezért a testbeszédet két nagyobb rendszerre osztottam szét, mégpedig a 
látható és a nem látható formáira. A látható csoportba osztottam azokat a gesztusokat, melyek 
szemmel láthatóan elárulják a gesztuscsokrot alkalmazó fél mélyen rejtett érzéseit, vágyait. A 
láthatatlan csoportba a szemünk által nem látható, véleményformáló impulzusokat soroltam, 
mint például a társunk illata, vagy hangszíne. Ide tartoznak még a nem látható, de érezhető 
dominancia-jelzések, valamint a minden ember által birtokolt személyes zóna fogalma. 

A két rendszer kevés lenne az téma taglalására, ezért kitértem az általam fontosnak 
talált részletekre is. Színesítettem egy kis történelemmel a hazugságvizsgálat terén és 
kifejtettem a testbeszéd tudományának fejlődését. Kiemeltem azokat a gesztusokat, melyek 
már születésünk óta használunk, valamint antropológiai szempontból is megközelítettem a 
gesztushasználat alfajait, tehát különbséget tettem kultúrák között. Külön kiemeltem, hogy 
egynemű gesztusból nem lehet reális érzelmeket leolvasni, ahhoz az egész emberi test tartását 
és viselkedését szemügyre kell venni, gesztuscsoportokban kell gondolkozni. Kiegészítőként 
írtam még a testbeszéd közbeni tárgyhasználatról, az ülésrend fontosságáról és a szoba 
berendezésének változatairól. 

Gyakorlati szempontból kitérek különböző vizsgálatokra és kutatásokra. Egy 
állásinterjú során meg fogom figyelni a kérdező felet és megfigyelem, hogy a testbeszédéből 
megállapítható-e a munkahely színvonala. Mélyinterjút fogok készíteni egy testbeszédhez értő 
és azzal foglalkozó szakemberrel. Kérdőívet fogok előállítani gépész és GTK-s hallgatóknak a 
testbeszéddel kapcsolatban és összehasonlítom mindkét fél gondolkodásmódját e téren. 
Szekunder kutatás kapcsán leírok különböző gyakorlati példát a testbeszéddel kapcsolatban, 
mint például előadások, tárgyalások, politika, udvarlás stb. 
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A GERLE II BEREPÜLÉSI UTASÍTÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSE, A 
BEREPÜLÉS KIÉRTÉKELÉSE 

 
Flight test plan preparation and evaluation of Gerle II 

 
Szerző: Höning Alexander Buda, Gépészmérnöki kar, Gépészmérnöki szak,  
 2. évfolyam 
 
Témavezetők: dr. M. Csizmadia Béla, professor emeritus, Mechanikai és Géptani Intézet, 

Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék, 
 dr. Bánó Imre, Aeroconsult mérnökiroda, főügyvezető 
 
 
 
A repülés egy igen veszélyes üzem. Ezzel szemben a statisztikák azt mutatják, hogy távol a 
legbiztonságosabb közlekedési forma.  
 
Ezt a magasfokú biztonságot az ágazatra jellemző nagyon szigorú és konzervatív 
előírásrendszere adja. 
Többféle nemzetközi és nemzeti előírás létezik. Nemzetközi előírást az ICAO ad ki. Két 
nemzeti előírást, az EASA CS-t (European Aviation Safety Agency Certification 
Specification, Európai Únió) és a FAR-t (Federal Aviation Regulations, USA), általában 
minden más nemzet el szokta fogadni. 
Ezek az előírások megadják, hogy adott repülőgéptipusnál (pl. 14 CFR FAR Part 25 –
kategóriába tartozó repülőgépek az Amerikai előírások szerint) és adott repülőgépnél mik 
azok a követelmények amik meghatározzák a légialkalmasságot. 
 
Az alapvető módja a légi alkalmasság bizonyítására az a berepülés. A TDK munkámban a 
Gerle II légialkalmasságát fogom megvizsgálni és bebizonyítani a berepülési alapján, az 
utasítás megírásával, a berepülésen való részvételllel és a kapott eredmények kielemzésével. 
 
A berepülés során fontos a beépített műszerek, különösen a sebességmérő hitelesítése. Ezek a 
műszerek légnyomásos műszerek, amelyekkel a statikus és a dinamikus nyomást mérjük. A 
legnagyobb gondot a statikus nyomás mérése okozza annak sebességfüggősége miatt. A 
késöbbiekben egy új eljárással, egy GPS-es helymeghatározáson alapuló eljárással készítjük 
el a repülőgép sebességmérő hitelesítési diagramját. 
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SZEMCSEHALMAZ ÁRAMLÁSA AKADÁLYOK KÖRÜL 
 

Flow of granular materials around obstacles 
 

Szerző: Klung Norbert, Szent István Egyetem 
  Gépészmérnöki kar, III. évfolyam, klung.norbert@gmail.com 
 
Témavezetők: Dr. Keppler István , egyetemi docens, tanszékvezető 
  Safranyik Ferenc, doktorandusz 
 
 
 
 A mérnöki gyakorlatban gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor szemcsés 
anyagok áramlását, keveredését kell szabályoznunk. Ilyen esetek például a silóban tárolt 
szemes termények kiürítése, takarmányok keverése.  Az áramlási folyamatok pontos 
szabályozása jelenleg a gyakorlatban nem megoldott abban az értelemben, hogy a tervezési 
folyamat során minden esetben szükség van kísérleti vizsgálatokra, utólagos beállításokra. 
Ennek a szemcsehalmazok mechanikai viselkedésével kapcsolatos modellezési nehézségek az 
okai. A fenti esetekben egy szemcsehalmazt nem célszerű folytonos anyagként modellezni, a 
halmazt az egyes szemcsék mozgásegyenletének külön-külön történő megoldásán alapuló 
diszkrét elemes módszer alkalmazása mutatkozik célszerűnek.  Az 1970-es években alakultak 
ki a diszkrét elemes modellek (DEM), melyek a számítógépek fejlődésével az 1990-es évektől 
a mérnöki gyakorlatban is alkalmazhatóvá váltak.  
 TDK dolgozatom témája a szemcsés halmazok áramlási sebességviszonyainak 
vizsgálata csövekben és akadályok körüli áramlás során. A vizsgálatot az EDEM nevű 
szoftverrel végezzük, mely a diszkrét elemes modellek módszerén alapszik. A programmal az 
áramlási keresztmetszetbe helyezett akadályokat (szűkítés, terelőlapka) szimulálunk, melyek 
körül a kialakuló sebességviszonyokat, valamint az akadályra ható erőket vizsgáljuk. A 
falsúrlódás hatását is vizsgáljuk. 
 A dolgozat célja, hogy a vizsgált akadályok körül meghatározzuk a 
sebességviszonyokat, valamint az akadályra ható terhelést. Az eredményeként kapott 
adatokat, a későbbiek folyamán alkalmazni lehessen a mérnöki gyakorlatban. Ezek az 
eredmények felhasználhatóak lehetnek silók és szemcsehalmazt adagoló gépek, rendszerek 
tervezésénél.  
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A FOGSZABÁLYOZÁSBAN HASZNÁLT ELEMEK MECHANIKAI ÉS 
TRIBOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

 
Tribology and mechanical analysis of the components used in orthodontics 

 
Szerző: Markó Melinda , Gépészmérnöki kar, Mechatronikai mérnök szak, VI. 

évfolyam 
 
Témavezetők: Dr. Zsidai László, Egyetemi docens, SZIE Gépészmérnöki kar, Gépipari 

Technológiai Intézet, Gépüzemfenntartás Tanszék 
 Dr. Barta Adrienn , Egyetemi adjunktus, SOTE Fogorvostudományi Kar, 

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 
 
Társ konzulens: Dr. Szakál Zoltán, Egyetemi adjunktus, SZIE Gépészmérnöki kar, GÉTI – 

Anyag és Gépgyártástechnológia Tanszék 
 
 

A dolgozatomat egy valós probléma feltárásának érdekében készítettem el. Régóta 
foglalkoztatja a fogszabályozással foglalkozó szakembereket a szabályzó elemek mechanikai 
jellemzőinek változása, újrafelhasználhatósága valamint a közöttük fennálló súrlódási 
ellenállás, amely kihat a kezelés sikerére is.  

 
A vizsgálatokkal alátámasztott eredményeket figyelembe véve lehetővé válhatna az ív 

mechanikai jellemzőinek jobb ismerete, akár az ismételt alkalmazás lehetővé tétele és a 
csúszási jellemzők megállapításával hatékonyabb kezelés elérése is.   
 

A probléma bemutatását a fogszabályozás irodalmi áttekintésétől kezdem. Röviden 
bemutatom a csontképződés folyamatát a fogaknál. Csoportosítom a fogszabályozó 
készülékeket. Ezt követően prezentálom a napjainkban használatos fogszabályozó íveket, 
bracket típusokat. Eközben megtudhatjuk, milyen paramétereket kell a vizsgálataink során 
előtérbe helyezni. Mindezek után szakítóvizsgálattal majd az eredmények értékelésével 
folytatom a munkámat. Dolgozatom befejezéséül előre vetítem a munkám következő részét 
képező tribológiai vizsgálatokat, módszerét eszközeit.  
 

Célom, feltérképezni, hogy a vizsgálni kívánt ív”drót”, milyen mértékű igénybevételt 
visel el a használati idő és a keresztmetszet függvényében, továbbá hogy a beszéd, rágás, 
aktivizálódás során a bracket mennyire koptatja az ívet illetve mennyire akadályozza magát a 
szabályzást. 

 
Bemutatom a vizsgálataim során használt mérő eszközöket és használatukat. Valamint 

szakítóvizsgálat során kapott mérési eredményeimet diagramokkal szemléltetem, illetve 
mérési eredményeimet táblázatos formában foglalom össze. 
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NAPKOLLEKTOROS RENDSZER MATEMATIKAI MODELLEZÉSE 
 

Mathematical modelling of solar heating systems 
 
Szerzők: Nagy Judit, Szalóki Csaba, Gépészmérnöki Kar, gépészmérnök 

(gépészmérnöki), 2. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Kicsiny Richárd , egyetemi adjunktus, Gépészmérnöki Kar MINI 

Matematika Tanszék 
 
 
 

A XXI. században egyre fontosabb témává válik, vagy akár mondhatjuk, hogy már 
most az egyik legjelentősebb fogalom a fenntartható jövő, ennek vonzataival együtt. Többek 
között, az egyik ilyen a megújuló energiaforrások kiaknázása, a napenergiáé, a szélenergiáé, a 
földhőenergiáé stb. A mi munkánk a napenergiához kapcsolódik, azon belül is a 
napkollektoros rendszerekhez és az egyetemünkön üzemelő, óvodai napkollektoros 
rendszerhez. Ez egy működő rendszer, amelynek matematikai modellezésével foglalkozni 
kívánunk. Egy korábbi négydimenziós modellt továbbfejlesztve, nyolcdimenziós 
differenciálegyenlet-rendszert tervezünk megalkotni, amely a csövek hatásával is számol, 
szemben a korábbi modellel, így már például a szolár tároló visszahűlését is tudjuk 
modellezni.  

A napkollektoros rendszer a következőkből áll: szolár tároló (hőtároló), két szivattyú, 
hőcserélő, tároló-, valamint kollektorköri csőrendszer, utófűtő kazán, ill. hat sorban 
elhelyezett kollektor táblák. Munkánk során, mint már említettem, egy meglévő matematikai 
modellből indultunk ki, amelyet egyetemi kutatók dolgoztak ki. A MATLAB nevű 
matematikai szoftvert használjuk a munkánk során. A matematikai modellek célja, hogy 
megközelítsék a valóságot, le tudják írni a matematika nyelvén azt, amit látunk a mért adatok 
alapján. Az óvodai rendszer el van látva számos mérőponttal, amiből nagyon pontos képet 
kapunk arról, hogy mi zajlik a hidraulikai körökben. A mérések percenként történnek. Mérjük 
a napsugárzási intenzitást, a térfogatáramot a csövekben, a hőmérsékletet a rendszer több 
pontján, mint például a csövek elején, ill. végén, a tárolóban és a hőcserélő két oldalán. A 
mérési eredmények alapján számos időfüggvény rajzolódik ki, amelyeket megpróbálunk a 
matematika oldaláról megközelíteni. A korábbi modell nem tudja sikeresen lekövetni a 
visszahűlést, amit a tárolóban figyelhetünk meg, amikor a szivattyúk beindulásával kezdetben 
hideg víz áramlik a tárolóba a hőcserélőhöz kapcsolódó csőből. A mi nyolcdimenziós 
modellünk várhatóan sikeresen megoldja majd ezt a problémát: a tároló hőmérséklet-
grafikonját összevetve a modellünk által adott grafikonnal, ami szintén a szolár tároló 
hőmérsékletének alakulását hivatott bemutatni az idő függvényében, várhatóan a két grafikon 
jellegre helyesen, és pontosságát tekintve is, jó egyezést mutat majd.  

Összefoglalva tehát, sikeresen kívánjuk modellezni a rendszert a csövek hatását is 
figyelembe véve. Ez a korábbi matematikai modellnek nem sikerült, pl. az említett 
visszahűlést nem tudta demonstrálni, a mi nyolcdimenziós differenciálegyenlet-rendszer 
formájában megadott matematikai modellünkkel azonban sikerülhet. Ezzel a napkollektoros 
rendszerek meglehetősen általános típusához alapvetően használható matematikai 
rendszermodell készülhet, többek között egy olyan napkollektoros rendszerhez, ami a 
gyakorlatban is működik, és valóban ellátja egy intézmény fűtését, egy óvodáét. 
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SILÓÜRÍTÉS MODELLEZÉSE 
 

Modelling of silo discharge 
 

Szerző: Romhányi Botond, Gépészmérnöki kar, III. évfolyam 
  
Témavezető: Dr. Oldal István , Egyetemi tanár SZIE 
 
 
 

A szemcsés anyagoknak szinte minden iparágban nagy jelentőségük van. 
Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, műanyagok, vegyszerek, ásványi anyagok szállítása, 
kezelése, a kapcsolódó berendezések tervezése, kiválasztása során különleges figyelmet kell 
fordítani speciális tulajdonságaikra. A felmerülő problémák megoldásához és az anyagok 
valóságos viselkedésének leírásához elengedhetetlen a megfelelő anyagmodell kiválasztása, 
illetve az modellparaméterek és az anyagjellemzők, mérnöki gyakorlat számára elfogadható 
pontosságú meghatározása. Szemcsés anyagok modellezésére két eltérő módszert 
alkalmazhatunk: a kontinuum- és a diszkrét elemes modellt. A kontinuum modell a szilárd 
testek és fluidumok modellezéséhez hasonlóan folytonos testként írja le a szemcsés 
halmazokat. A diszkrét elemes modell az egyes szemcsék mozgásegyenleteivel és a köztük 
létrejövő kapcsolatok figyelembe vételével próbálja leírni a halmaz valóságos viselkedését. A 
módszer folyamatosan fejlődik, gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatos kutatások 
jelenleg is folynak. A mérnöki gyakorlatban sokszor előfordulnak a szemcsés anyagok 
tárolásával kapcsolatos problémák. A tárolók (pl.: silók) megfelelő működésének 
alapfeltétele, hogy a tárolóból ki is lehessen üríteni a betöltött anyagot. A silók ürítésekor 
jelentkező problémák komoly költségeket jelenthetnek. Ezt jelentősen lecsökkentené egy, a 
gyakorlatban alkalmazható, elfogadható pontosságú szimulációs módszer, amellyel egy-egy 
probléma modellezhető. 

A függőleges tárolóban (silóban) való tárolást épp a folyadékszerű viselkedés teszi 
lehetővé, hiszen a jól megtervezett tárolóból a szemcsés anyag minden segédberendezés 
alkalmazása nélkül kifolyik. Gravitációs ürítésű silók tervezésekor két fő problémakört kell 
figyelembe venni. A használhatóság egyik feltétele, hogy a betöltött anyag kitárolását 
biztonsággal végre lehessen hajtani. Ezt a boltozatok kialakulása tudja megakadályozni, így a 
boltozódást el kell kerülni, vagy meg kell szüntetni.  

Munkám céljaként tűztem ki, hogy a silók ürítését vibrációs módszerek bevezetésével 
tenném akadálytalanná. 
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DETECTION OF FUEL SAVING OPTIONS IN TRUCK CONSIDERI NG 
DRIVING STYLE  

 

Szerző: Mário Szabó, Slovak Agricultural University in Nitra (SUA) 
 

Témavezető: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. 
 
 

The exploitation of primary energy sources negatively affects the environment in case of 
extraction and fuel treatment, but primarily in the transformation of one type of energy into 
the other. The reducing of fuel consumption has ecological as well as economic reasons.   
There are many factors dependent on the technical condition of vehicles, but economical 
driving style might result in fuel saving between 5% and 12% - better fuel saving as obtained 
by any technical solutions. 
To detect an effect of driver on excessive consumption, we designed a device. Basic technical 
properties of device: supply voltage 5 V, operating frequency from 8 000 to 16 000 Hz, 
internal FLASH memory 128 kB, internal SRAM memory 4 kB. 
Memory card type MMC/SD (Multi Media / Secure Digital Card) was selected as memory 
medium in device conception, because of its fast communication and unlimited capacity of 
memory space (capacity over 1 GB are currently available for price within reason). Card 
readers of such type are typically integrated in notebooks, PDA devices and are available as 
external USB card readers. Selection of such type of card with logging, which is compatible 
with file system FAT/FAT32, is optimal solution for user, because all available GPS loggers 
utilize special FLASH memories, which requires special readers of software from device 
producer. 
We recommend installing car video camera into vehicle for back analysis of traffic situation. 
Car video cameras are available on domestic market for price within reason of 50 EUR. We 
recommend a camera with wide-angle objective lens of minimal 140 DEG with SD card trip 
recording. To enhance detection of traffic situation, we recommend car camera indicating 
date, time and GPS coordinates. Car video camera Evolveo CarCam F140 FullHD meets all 
selected criteria. 
Device is designed and programmed to save following data on SD card within time period of 
0.2 s: number of logging, date, time, speed, driving distance since last logging, GPS 
coordinates and brake pedal position. 
Position of brake pedal was monitored by contactless scanner installed on brake pedal. If 
brake pedal is pressed in the moment of logging, device will record value of 1 on memory 
card, value of 0 is record in opposite case. Position of brake pedal is monitored every 0.2 
second, i.e. 5 times per second.   
By means of such device, it is possible to detect, if driver drives like “racer”, drives by brake-
throttle style or drives economically. It is possible to detect driver’s acceleration and braking, 
contravention of traffic rules as well as mistakes in driving behaviour and driving style. 
Device is connected by means of USB bus from power box including 4 monocells with 
voltage of 1.5 V, placed in holder or by means of vehicle lighter socket. 
Device can be used to create driving books, to monitor speeding on roads, to control drivers 
(possible stops on suspicious places), to measure travelled distances per day, to display 
travelled trips on maps. GPS modul installed in our device will enable on-line vehicle 
monitoring, but it was not an object of our study. 
Based on device output results is possible to analyse driving behaviour of driver as well as to 
compare individual drivers. Described system enables to detect weak properties of drivers 
requiring training courses.  
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VASTAGRÉTEGŰ SZÁRÍTÓK SZEMCSEMOZGÁS VISZONYAINAK 
MODELLEZÉSE DISZKRÉT ELEMEK MÓDSZERÉVEL 

 
Szerző: Szabó Márk Gépészmérnök BSc, III. évfolyam 
   
Témavezető: Dr. Keppler István , egyetemi docens, tanszékvezető 

Varga Attila , PhD hallgató 
 
 

A termelők által betakarított termények szárítása elengedhetetlen a későbbi feldolgozás 
és tárolhatóság szempontjából. A szárítás fontosságát mi sem bizonyítja jobban mint az 
élelmiszeriparban és növénytermesztésben betöltött szerepe. A termelők által felhalmozott 
termények szárítása elengedhetetlen a későbbi feldolgozás és tárolhatóság szempontjából. 
Ennél fogva egy igen széles körben használt eljárásról van szó, melynek hátránya hogy 
energiaigénye nagyon magas, (a fejlett országok energiafelhasználásának 15-30%-a a szárítási 
folyamatokból származik.) és sok esetben káros hatással van a környezetre. Ennek 
köszönhető, hogy a mérnökök és kutatók régóta foglalkoznak ezzel a szakterülettel. A 
kutatások célja, hogy környezetbarát és kevésbé energiaigényes technológiákat hozzanak 
létre. A szemestermények szárítására számos berendezéstípust alkalmaznak az iparban. 

Az általam vizsgált szárító berendezés egy szemestermények szárítására kialakított 
vastagrétegű szárító. A termény szárítása a szárítótérben valósul meg. Egy szárítótér egy vagy 
több szárítózónából épül fel, melyeknek azonos szerkezeti kialakítással kell rendelkeznie egy 
adott berendezés esetében. Vastagrétegű szárítók esetében az anyagréteg több méter magas is 
lehet, ezért a szárítás ideje is több mint más konstrukciók esetében. A vastagrétegű 
szárítóberendezések termény tárolására is alkalmasak. 

Szárítás közben fontos, hogy a termény minden része ugyan olyan mértékben száradjon, 
ugyan olyan sebességgel. Ezért keverésre van szükség, amit függőlegesen rögzített csigákkal 
oldanak meg. A munkám témája a szemes terményben forgó csiga körül kialakult 
mozgásviszonyok és fellépő erők vizsgálata. A vizsgálatokat a diszkrét elemes modellezési 
módszer segítségével végeztem el. 

A diszkrét elemes modellek a szemcsés anyagok mechanikai viselkedését az egyes 
szemcsét viselkedésének nyomon követésével modellezik. Diszkrét elemes modell 
készítésénél a vizsgált szemcsés halmazt idealizált tulajdonságokkal rendelkező szemcsék 
halmazaként kezelik. A szemcsék egymásra gyakorolt hatását erők és nyomatékok 
segítségével modellezik. 

A dolgozatomban bemutatom a vastagrétegű szárítóberendezések működési alapelveit. 
A keverő csiga körül kialakuló áramlási viszonyok modellezését végzem el Edem diszkrét 
elemes szoftver segítségével. Bemutatom a diszkrét elemes módszer működésének 
matematikai alapjait, valamint korábbi Tdk dolgozatok eredményinek felhasználásával a 
diszkrételemes modell mikromechanikai paramétereinek egy új meghatározási módját. A 
munkám célja az optimális száradáshoz vezető megfelelő anyagkeveredést létrehozó 
keverőcsiga geometria, fordulatszám és haladási sebesség meghatározása. A témában folyó 
kutatások egyik feladata, a keveredési folyamat kísérleti vizsgálata. A Gépkísérleti intézetben 
jelenleg tervezés alatt áll az ennek megvalósítására alkalmas kísérleti berendezés.  
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TALAJ-KERÉK KAPCSOLAT VIZSGÁLATA DISZKRÉT ELEMEK 
MÓDSZERÉVEL 

 
Examination of soil-wheel interaciton with discrete element method 

 
Szerző: Szabó Richárd Zsolt, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Keppler István , egyetemi docens, tanszékvezető 
 Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék 
 Bablena Adrienn, PhD hallgató 
 Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék 
 
 
 

A mezőgazdasági gépek üzemeltetése során, a talaj és a kerék kapcsolatából adódó 
mechanikai veszteségek jelentősen megnövelik, a talajműveléstől a betakarításig terjedő 
mezőgazdasági tevékenységek költségigényét. Gyakorlat számára fontos feladat minimális 
energiafogyasztású gumiabroncsok létrehozása. Ehhez nélkülözhetetlen a talaj és a kerék 
mechanikai kapcsolatának pontos ismerete. 

A talaj-kerék kapcsolat modellezésének három fő ágát különböztethetjük meg. Az első a 
folytonos közegként modellezett, képlékeny talaj és a merev kerék kapcsolatát modellező 
analitikus módszer. A rugalmas gumiabroncs és a képlékeny talaj kapcsolatának modellezését 
végeselemmódszer segítségével szokás végezni. A rugalmas gumiabroncs és a képlékeny talaj 
modellezése mind az anyagtulajdonságok, mind a kerék és a talaj kapcsolódási felületén 
kialakuló erőviszonyok miatt - igen nagy nehézségeket vet fel. Mi egy új eljárás, a 
szemcsehalmazok diszkrét elemes modellezésének módszerével kíséreljük meg, a merev 
kerék és a talaj mint szemcsehalmaz mechanikai kölcsönhatásának vizsgálatát. 

A diszkrét elemes modellek a szemcsés anyagok mechanikai viselkedését az egyes 
szemcsét viselkedésének nyomon követésével modellezik. Diszkrét elemes modell 
készítésénél a vizsgált szemcsés halmazt idealizált tulajdonságokkal rendelkező szemcsék 
halmazaként kezelik. A szemcsék egymásra gyakorolt hatását erők és nyomatékok 
segítségével modellezik. 

TDK dolgozatomban a merev kerék-talaj kapcsolat szakirodalomban található kísérleti 
vizsgálati eredményei kívánom összehasonlítani a jelenség diszkrét elemes modelljével. 

K. Fukami et al. kísérleti eredményei a kerék mozgása következtében elmozduló 
talajrészecskék mozgásának pályagörbéjét, és sebességviszonyait írják le. Vizsgálataimat a 
Fukami által létrehozott kísérleti berendezés diszkrét elemes modelljén végzem. A diszkrét 
elemes modell lehetőséget ad arra egyrészt, hogy Fukami eredményei alapján egy jól működő 
diszkrét elemes modellt hozzak létre. A diszkrét elemes modell lehetőséget ad arra, hogy a 
kerék haladási irányára merőleges síkban lezajló szemcsemozgási folyamatokat is elemezzük. 
Erre Fukami kísérleti berendezése nem adott módot. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az 
irodalomban szereplő szemcsemozgási viszonyokat leíró matematikai összefüggések 
érvényességét a kerék haladási irányára merőleges síkban is ellenőrizhessük. 
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TRAKTOR ÉS FÜGGESZTETT MUNKAGÉP STABILITÁS 
VIZSGÁLATA 

 
Stability analysis of tractor-suspended implement system 

 
Szerző: Tóth Márton , Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki Bsc, II. évfolyam 
 
Témavezető: Prof. Dr. Kiss Péter, egyetemi tanár, tanszékvezető, Gépészmérnöki Kar, 

Folyamatmérnöki Intézet, Járműtechnika Tanszék 
 
 

 Az optimális erő- és munkagép kapcsolat létrehozása agrotechnikai, energetikai és 
biztonsági szempontok miatt is fontos feladat és gyakran nehéz döntés elé állítja a 
gazdálkodókat. Jelenleg számos traktor és munkagép kapható, a kedvező gépkapcsolás 
megválasztása komoly szakmai tudást és döntést igényel a mezőgazdasági szakemberektől. 

 TDK dolgozatomban a traktor és függesztett munkagép stabilitás vizsgálatával 
foglalkoztam. Az irodalom feldolgozásban bemutattam az univerzális traktorok 
tulajdonságait, agrotechnikai követelményeit. Elemeztem a hosszirányú stabilitási 
problémákat, azok megoldásait, a pótsúlyozás kivitelezéseinek a feltételét és a munkagépek 
csatlakoztatási lehetőségeit. Továbbá a függesztett munkagépek agrotechnikai 
követelményeit, szerkezeti felépítésüket is áttekintettem és értékeltem 

 Méréseimet az egyetem által biztosított John Deere 6600 típusú traktoron végeztem el. 
A traktor stabilitásvizsgálatát Amazone típusú függesztett munkagépekkel végeztem. 

A mérési eredményekből meghatároztam a traktor súlypontjának, valamint a traktor elejére 
elhelyezhető pótsúlyok súlypontjának koordinátáit. A függesztett munkagépek súlypont 
koordinátáit a helyi forgalmazó biztosította számomra. 

 A mérésekkel és a számításokkal az volt a célom, hogy a traktor-munkagép kapcsolat 
stabilitását ellenőrizzem. 

 A mérési eredmények felhasználásával olyan számítási folyamat dolgozható ki, 
amellyel értékelni lehet az adott traktor-munkagép stabilitását. Továbbá realizálható, hogy 
egyáltalán létrejöhet-e a kapcsolat, és ha igen akkor megfelel-e a biztonsági előírásoknak. 
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UTILIZATION OF RUNGE – KUTTA  NUMERICAL METHODS WHE N 
COMPARING THE PRECISION OF NUMERICAL INTEGRATION  

 
Szerző:  Veronika Váliková, TF SPU Nitra 
 
Témavezető: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 
 
 

Informatics and Mathematics are related disciplines and thanks to the first one we 
can easily solve problems of the second one. Information facilities are often helpful to speed 
up the calculation of difficult examples, where the solution of them without computer would 
be more time – consuming. When modelling effects from the field of science and technology, 
we often meet with a need of numerical integration. Analytical solutions are frequently 
difficult and that’s why there are numerical methods, which are more suitable.  

This contribution deals with the numerical methods Runge – Kutta – Fehlberg and 
Dormand – Prince which belong to the family of Runge – Kutta methods. These numerical 
methods are general one – step methods and they are called after their authors – C. Runge and 
W. Kutta, who deduced concrete formulas (of the third and fourth order) at the turn of the 19-
th and 20-th century.  

The goal was to create a computer application, which can numerically integrate the 
given equation. The application is created in development environment Borland Delphi 
Enterprise ver.7. Delphi is based on programming language Pascal. The first version of 
Delphi was released by software company Borland. Nowadays is Delphi owned and 
developed by company Embarcadero Technologies.  

Following the implemented numerical methods, we compared which method is more 
precise. As an application from praxis we chose a helical spring with defined parameters. 
When the spring is loaded by force F, it causes displacement of spring´s end. There is given a 
precise solution of amount of stretch and it is compared with solution given by application, 
where the Runge – Kutta – Fehlberg and Dormand – Prince numerical integration methods 
were used. According to realised results we found out, that both methods gave results similar 
to precise solution. In both cases, there was difference of 36.10 m−  in comparison with precise 
solution. Although differences between results of both methods were really small, Dormand – 
Prince method showed to be more precise and it differs from precise solution in 6,497%, 
whereas in the first method it was 6,908%.  

The paper suggests the possibilities of utilization of numerical methods for solving 
differential equations also for mathematical formulation of technical problems expressed in 
the differential form. The results and methods of this paper are usable in pedagogic process in 
teaching Elasticity and Strength such as in practice in creation of similar program systems. 
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A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákkör 

munkáját és konferenciáját támogatták 2013-ban 

 

� A Korszerű Technológiákért Alapítvány  

� ÉLBER Kft. – Szigetszentmiklós  

� Gépész Tuning Kft.  

� Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI). 

� PLASTIC CONTOUR Kft.  

� QUATROPLAST Kft.  

� SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa  

� SZIE Gépészmérnöki Kar Dékánja  

� SZIE Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata  

� SZIE Kollégium Igazgatója  

� SZIE Kosári Domokos Könyvtár és Levéltár 

� SZIE Műszaki Tudományi Doktoriskola  

� SZIE Rektora  

� VM Mezőgazdasági Gépesítési IntézetTÁMOP-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 
juttatásáig 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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SZEKCIÓK 

• Állatélettan és Takarmányozástan Szekció (6 dolgozat)  
• Állatökológia és Természetvédelmi Állattan Szekció (8 dolgozat) 
• Állattenyésztés-tudomány Szekció (12 dolgozat) 
• Erdő- és vadgazdálkodás Szekció (7 dolgozat) 
• Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (8 dolgozat) 
• Haltudományok Szekció (9 dolgozat)  
• Kertészet Szekció (10 dolgozat) 
• Környezettudomány Szekció (9 dolgozat) 
• Környezetvédelem és Környezetbiológia Szekció (9 dolgozat) 
• Növénytermesztés és Gyepgazdálkodás Szekció (10 dolgozat)  
• Növényvédelem Szekció (6 dolgozat) 
• Talajtan és Agrokémia Szekció (8 dolgozat) 
• Természetvédelem és Tájökológia Szekció (9 dolgozat) 

KARI PROGRAM  

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

• Állatélettan és Takarmányozástan Szekció (Takarmányozástani Tanszék 
Gyakorlója) 

• Állatökológia és Természetvédelmi Állattan Szekció (211. szemináriumi terem) 
• Állattenyésztés-tudomány Szekció (MK Kari Tanácsterem) 
• Erdő- és Vadgazdálkodás (Vadvilág Megőrzési Intézet, Bertóti István terem) 
• Genetika, Növénynemesítés és Biotechnológia Szekció (Növénytermesztési 

Intézet, Sipos Sándor terem) 
• Haltudományok Szekció (Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Humánstúdió) 
• Kertészet Szekció (210. szemináriumi terem) 
• Környezettudomány Szekció (Kémia és Biokémia Tanszék, Tanszéki Könyvtár) 
• Környezetvédelem és Környezetbiológia Szekció (101. szemináriumi terem) 
• Növénytermesztés és Gyepgazdálkodás Szekció (Növénytermesztési Intézet, 

Győrffy Béla terem) 
• Növényvédelem Szekció (Növényvédelmi Intézet, Integrált növényvédelmi és 

gyomszabályozási gyakorló) 
• Talajtan és Agrokémia Szekció (Talajtani és Agrokémiai Tanszékének Talajtani 

Oktató terme) 
• Természetvédelem és Tájökológia Szekció (215. szemináriumi terem) 
 

17:00 Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség (helye: SZIE Aula) 
 
18:00 Zárófogadás (helye: SZIE Aula)  
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ÁLLATÉLETTAN ÉS TAKARMÁNYOZÁSTAN 
SZEKCIÓ 

Elnök:  Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 
 
 
 
Titkár: Pelyhe Csilla PhD hallgató 
 
 
 
Tagok: 
Dr. Bárdos László professor emeritus 
Dr. Balogh Krisztián tudományos munkatárs 
Dr. Gregosits Balázs kutatás-fejlesztési igazgató 
Dr. Senánszki Csaba ügyvezető igazgató 
 
 
Helye: Takarmányozástani Tanszék Gyakorlója 
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A PARADICSOMTÖRKÖLY HATÁSA BROJLERCSIRKE EGYES 
TERMELÉSI ÉS HÚSMIN ŐSÉGI PARAMÉTEREIRE 

 
Effects of Dry Tomato Pulp on certain production and meat quality traits of 

broiler chicken 
 

Szerző:  Holbok László, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Takrmányozási 
és  takarmánybiztonsági Mérnök MSc II. évfolyam 

Témavezető: Balláné Dr. Erdélyi Márta, Egyetemi docens, Szent István Egyetem, 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Állattudományi 
Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék 

   
A paradicsomtörköly a konzervipar egyik legnagyobb mennyiségben képződő 

mellékterméke, amely döntően a paradicsom héját, magját és a gyümölcshús rostos alkotóit 
tartalmazza. Magas víztartalma ill. rosttartalma miatt mindeddig döntően kérődzők 
takarmányozásában használták fel. Baromfi takarmányozásban történő felhasználásáról és 
hatásairól azonban viszonylag keveset tudunk, habár szárított formában könnyen bekeverhető 
az abrakkeverékbe. 

 
A kisérletben Cobb 500 szexált kakas állományt (n= 156) állítottunk be. Az állatokat 6 

kezelési csoportba osztottuk, kezelésenként két ismétlésben. Két kísérleti csoport 
takarmányába paradicsomtörkölyt kevertünk 2,5 ill. 5% koncentrációban. Továbbá négy 
pozitív kontroll csoportot alakítottunk ki, melyek közül kettőben a paradicsomtörköllyel 
összevethető rosttartalmú rosthordozót kevertünk a takarmányba a két kísérleti csoporttal 
azonos (2,5 ill. 5%) koncentrációkban. A másik két pozitív kontroll csoport takarmányába a 
rosthordozó mellett kantaxantint kevertünk, amellyel a paradicsomtörköly esetleges színező 
hatásának intenzitását kívántuk összevetni. A kísérlet 6 hétig tartott. Ez idő alatt heti 
rendszerességgel mértük a testúlyt és a takarmányfogyasztást. A hatodik hét végén 
laboratóriumi vágást végeztünk, amelynek során egyes vágási és húsminőségi paramétereket 
vizsgáltunk. 

 
A termelési paraméterek tekintetében a paradicsomtörköly nem okozott lemaradást, 

sőt vágás idejére az 5%-os bekeverési arány bizonyult legkedvezőbbnek élősúly tekintetében. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy takarmányfogyasztás is e csoportban volt a legnagyobb. 

 
A vizsgált húsminőségi paraméterek közül kiemelendő a hússzín, ezen belül 

elsődlegesen a sárga szín intenzitását növelte a paradicsomtörköly, amely viszont nem 
feltétlenül kedvező a fogyasztói megítélés szempontjából. Ehhez hozzájárul az a tapasztalat is, 
hogy a hús porhanyóssága is romlik a bekeverési arány növelésével. Ugyanakkor a csepegési 
veszteség jelentős mértékben csökkent a bekevert paradicsomtörköly mennyiségének 
emelésével. 
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KAKUKKF Ű ÉS ROZMARING KIEGÉSZÍTÉSEK HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA PECSENYELUDAK TERMELÉSÉRE  

 
The effect of Thym and Rosemary supplement in goose meat production 

 
Szerző: Körözsi Virág, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar 3. évfolyam  
Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi tanársegéd, Állattenyésztés-tudományi 

Intézet 
 Balláné Dr. Erdélyi Márta, egyetemi docens, Állattudományi Alapok Intézet  
 

A gazdasági állataink közül a baromfifajok teszik ki a húsipari alapanyag legnagyobb 
részét. Közéjük tartozik a lúd is, mely faj rendkívül sok lehetőséget rejt magában. Húsa 
különböző, ám csekély mértékben tartalmaz zsiradékot, így beilleszthető a mai 
egészségorientált táplálkozásba. Napjainkban egyre fontosabb, hogy olyan élelmiszer kerüljön 
asztalunkra, ami ízletes, egészséges és kalória szegény. Eme okokból kifolyólag az emberek 
egyre tudatosabban választják ki az ételek hozzávalóit, így a húsféléket is. A húsalapanyag 
előállítása során is egyre jobban figyelembe veszik, hogy egészséges termékeket 
alkalmazzanak az termelés során. Fontos kritériummá vált a természetes adalékanyagok 
használata, így a gyógynövények felhasználása is. 

Napjainkban az élelmiszer előállítás során egyre inkább előtérbe kerül a mesterséges 
adalékok csekélyebb mértékű használata. Fontos kritériummá vált ez a takarmányok 
előállítása során is. 

Dolgozatom során megvizsgáltam, hogy a takarmányhoz adagolt antioxidáns hatású 
gyógynövények (kakukkfű és rozmaring) milyen hatással vannak a teljes értékű 
takarmánykeverék eltarthatóságára és emellett milyen befolyása van a húsminőség 
alakulására.  

A takarmányozási kísérletek során kontroll, illetve kísérleti csoportot alakítottunk ki. 
A kontroll csoport a kereskedelmi forgalomban kapható teljes értékű takarmánykeveréket 
fogyasztotta, míg a kísérleti csoport premixébe – kísérletenként eltérő mértékben – 
gyógynövény őrleményt kevertünk.  

Három hónapos időtartamú takarmány tárolási kísérletet folytattunk a beltartalom és 
az avasodást jelző mérőszámok nyomon követésével. 

A kísérletek során nyomon követtük az állatok termelési mutatóit, úgy, mint a 
takarmány fogyasztást, takarmány értékesítést és a testtömeg gyarapodást.  

A pecsenyelúd előállítása során vizsgáltuk továbbá a hús minőségi paramétereit 
(összcsíraszám, Salmonella, Campylobacter, szelén tartalom, pH, szín, csepegési veszteség, 
beltartalom, zsírsav-összetétel, konyhatechnikai veszteségek, porhanyósság, organoleptikus 
tulajdonságok). 
A vizsgálati paraméterekből kitűnik, hogy a gyógynövényes kiegészítés pozitív hatást fejtett 
ki. Azonban az első vizsgálat alkalmával a bekevert gyógynövény mennyisége csekélynek 
bizonyult és nem tudta minden tekintetben kielégítő mértékben helyettesíteni a kontroll 
takarmányban található mesterséges antioxidánsokat. Ezért a második kísérlet során a 
bekevert mennyiséget megduplázva már teljes mértékben kedvező eredményeket kaptunk. A 
kísérlet során kiderült, hogy a gyógynövénnyel dúsított takarmányt fogyasztó egyedeknek a 
takarmány-értékesítése kedvezőbben alakult, mint a kontroll csoporté. 
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KEVERÉKTAKARMÁNYOZÁSRA ALAPOZOTT PIACI 
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 Mészáros Erika, tanszéki mérnök, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
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 Magyarországon a piaci ponty halastavi előállításában még mindig a több mint száz 

éve alkalmazott abraktakarmányozásra alapozott technológia dominál. Az elmúlt években volt 
jó néhány kistavas (telelő méretű) kísérlet, ami igazolni látszik, hogy nem csak a külföldi 
intenzív rendszerekben, hanem hazánkban, a ponty előállításában is van helye a teljes érékű 
takarmánykeverékkel történő halnevelésnek. 

 
Ezt próbálta meg alátámasztani a nagytavas körülmények mellett a Szabolcsi Halászati 

Kft. 17 ha-os termelő körtöltéses halastaván beállított kísérlet is, amelyben a cél a kihelyezett 
halak növekedésének, növekedési ütemének és húsminőségének vizsgálata volt a tó 
vízbiológiai paramétereinek nyomon-követése mellett. A kísérelt alatt magasabb népesítési 
sűrűséget választottunk a hagyományos neveléshez viszonyítva. Kétféle korosztályt 
helyeztünk ki. Az egyik korosztály az előző évben ivadékról nevelt 0,12 kg-os átlagsúlyú 
csoport volt, a másik korosztályt pedig 0,44 kg-os átlagsúllyal helyeztük ki.  

 
Hipotézisünk szerint mindkét korosztálynak el kellett érni a piaci méretet a 

keveréktakarmányra alapozott technológia mellett kedvező időjárási (tartós 20 °C feletti 
vízhőmérséklet esetén) körülmények között. 

 
A kísérlet befejezésével elmondhatjuk, hogy feltevésünk helyes volt, hiszen mind a két ponty 
korosztállyal sikerült elérni a piaci méretet, úgy hogy a tóban szerves trágya felhasználás nem 
történt. Ez olyan szempontból is fontos, hogy a természetes táplálék igazán nem vett részt a 
végtermék mennyiségi és minőségi alakulásában. A nagyobb népesítési sűrűség és a 
keveréktakarmánnyal bejutatott szerves anyag nem okozott oxigénhiányos környezetet. A 
vízkémiai tulajdonságokat azonban kismértékben módosította, a vizsgált paraméterek egy 
kivételtől eltekintve a megengedett határértéken belül alakultak.  
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A SZÁRÍTOTT ALMATÖRKÖLY ETETÉS HATÁSA A NAPI 
TAKARMÁNYADAG TÁPLÁLÓANYAGAINAK 
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Hazánkban évente 350-400 ezer tonna léalma kerül feldolgozásra, melynek 25%-a, az 

almalé-gyártás során keletkezett melléktermék, a kiváló beltartalmi értékekkel és jótékony 
hatásokkal rendelkező almatörköly. Az almatörköly takarmányozási célú felhasználása a 
szakirodalmakban szegényes és csak más állatfajok takarmányozásában vizsgálták 
Magyarországon. Az almatörköly legelterjedtebb és legegyszerűbb tartósítási módja a 
szárítás. Ezért kísérletem célja az volt, hogy a szárított almatörköly etetés hatását vizsgáljam a 
lovak takarmányozásában. A cél elérése érdekében, jelzőanyagos (HCl oldhatatlan hamu) 
módszerrel, kihasználási kísérletet végeztem, hogy megállapítsam, milyen hatással van a 
szárított almatörköly a lovakkal etetett napi takarmányadagok táplálóanyagainak 
(nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, N-m.k.a.) látszólagos emészthetőségére. 

 
A kísérletet hat, lipicai fajtájú, kifejlett, közel azonos korú és súlyú, munkát nem 

végző, üres kancával végeztem. A lovakkal a táplálóanyag-szükségletüknek megfelelő, a 
gyakorlatban szokásos szénából és zabból álló napi takarmányadagokat etettünk. A kísérlet 
három szakaszból állt. Az I. szakaszban nem kaptak szárított almatörkölyt, a II. szakaszban 
0,3 kg, míg a III. szakaszban 0,6 kg szárított almatörköllyel egészítettem ki a napi adagjukat. 

 
Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy már a kisebb szinten (0,3 kg/napi 

adag) történő almatörköly etetés hatására is javult a napi takarmányadag táplálóanyagainak 
emészthetősége, amit a 0,6 kg/napi adagos mennyiség tovább javított. A vizsgálatból 
származó emésztési együtthatókkal számolva a takarmányadagok emészthető energia (DE 
MJ/kg sza.) értékei is növekedtek. 

 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 170

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
TENYÉSZLUDAK TERMELÉSÉRE 

 
Study on the effect of the herbs for the breeding goose production 

 
Szerző: Sidó Ilona, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztő 

mérnöki szak 3. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Kovács-Weber Mária egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 
  Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

környezettudományi Kar, Állattudományi Alapok Intézet 
 

Gazdasági állataink közül a baromfifajok találhatók meg világszerte a legnagyobb 
számban. A világ népesség növekedése megköveteli a baromfiállományok és a napos állat 
előállítás növelését, mindezt úgy, hogy az a szülőpár állományok takarmányozásától indulva a 
végtermék vágóra szállításáig kielégítse az egészséges táplálkozás iránti fokozódó igényeket 
és eleget tegyen az egyre szigorodó állatvédelmi szabályoknak, előírásoknak. 

A dolgozatomban két kísérlet eredményeit részleteztem. Az első kísérletnél zárt és 
félintenzív tartásmódot hasonlítottuk össze, mivel a második kísérletnél ezen a két 
tartásmódban állt rendelkezésünkre a vizsgálatot végrehajtani. A második kísérleti 
állománynál pedig már a piaci forgalomban kapható teljes értékű takarmány keverékkel 
szemben vizsgáltuk a gyógynövényes takarmányt. A kísérleti állományról elmondható, hogy 
összességében jobb eredményeket produkált, mint a kontroll állomány.  

A takarmányok eltarthatóságát tárolási vizsgálati rendszeren belül vizsgáltuk 
(Weendei-analízis, savszám, peroxidszám, hexanal, premix antioxidáns tartalma). 

Az I. osztályú napos liba előállítás alatt megvizsgáltuk a tojások mennyiségét, a 
tojástermelés intenzitását és a keltethetőséget, továbbá a keltetés alatti lámpázás eredményeit 
(termékeny-, üres-, véres- és elhalt tojások száma). 

A premixben vizsgált paramétereknél (BHT, E-vitamin, A-vitamin) megfigyelhető 
volt, hogy a gyógynövényekkel kiegészített takarmányban az adagolásnak megfelelően 
alacsonyabb eredményeket kaptunk. Így valóban vizsgálható volt a gyógynövények 
antioxidánsokat helyettesítő hatása. 

A gyógynövényes takarmány savszáma, peroxidszáma és hexanal tartalma kisebb 
mértékű növekedést produkált az eltarthatósági vizsgálat három hónapja során, mint a kontroll 
takarmányé. 

Minden vizsgált termelési paraméter esetében elmondható, hogy a gyógynövényes 
takarmánykeverék következtében ugyan eltérő mértékben, de javulás figyelhető meg. 

Az első kísérlet során, a mikor a tartásmódokat hasonlítottuk össze a zártan tartott 
állománynak mind a tojástermelése, mind a termékenysége, és nem utolsó sorban a 
keltethetősége is jobb volt, mint a félintenzíven tartott állományé. 

A második kísérletnél a kísérleti állomány tojástermelése és keltethetősége jobb volt, 
viszont a termékenysége kicsivel rosszabb, mint a kontroll állományé. 
Összességében elmondható, hogy a gyógynövények nem csak hogy helyettesíthetik a 
mesterséges antioxidánsokat, de még a termelési eredményeket is javíthatják. 
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A népesség növekedés megköveteli a sertéstermelés növelését, miközben az egészséges 
táplálkozás iránti igényeknek és az élelmiszeripari előírásoknak is meg kell felelni. A 
lipidperoxidáció (LP) során keletkező szabad gyökök a környezetükben lévő összes alapvető 
biomolekulát képesek károsítani. Az antioxidánsok (AO) megszakítják a kontrollálatlan 
láncreakciót. Egyes gyógynövények hatóanyagai is ilyen antioxidáns tulajdonsággal bírnak. 
Kísérletünkben két antioxidáns hatású gyógynövényőrlemény (rozmaring és kakukkfű) 
hatását vizsgáltuk a májban kialakuló LP folyamatokban bekövetkező változások kapcsán, 
amit az MDA (malondialdehid) tartalommal, a redukált glutation (GSH) tartalommal és a 
glutation peroxidáz (GSHPx) aktivitással követtünk nyomon. 
Az 1. kísérletben a kontroll csoport takarmányozása a kereskedelmi forgalomban kapható 
takarmánykeverékkel történt. A kísérleti csoport takarmányába hozzáadott AO-tartalmú 
premixet és szárított rozmaringot+ kakukkfüvet is kevertek. Azt vizsgáltuk, hogy a 
gyógynövények a premix antioxidánsai mellett is képesek-e számottevő hatás kifejtésére. A 
gyógynövények adagolása vélhetően fokozta az AO hatást, ami a LP szintjét jelző MDA-
szintben is megnyilvánult (nem szignifikánsan), azonban ez a GSH értékekben nem 
mutatkozott meg, a kontroll csoport értékei szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 
gyógynövényeséi (GSH: P<0,001). A GSHPx esetében is ez figyelhető meg, azonban 
statisztikailag nem igazolható mértékben. 
A 2. kísérlet annyiban különbözött az elsőtől, hogy a kísérleti takarmányban AO-mentes 
premixet használtunk gyógynövényes kiegészítéssel, csak a kontroll csoport takarmányában 
használtunk AO-kiegészített premixet. A gyógynövényekkel helyettesíthetőnek tűnnek a 
mesterséges antioxidánsok, hiszen ebben az esetben is a gyógynövényes csoport máj-
homogenizátumának MDA-tartalma volt alacsonyabb. A GSH-tartalom a két csoport esetében 
gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta, a GSHPx aktivitás viszont a gyógynövény-
kiegészítésben részesült csoport esetében szignifikánsan magasabbnak bizonyult (P<0,01). 
Eredményeink alapján elmondható, hogy a kísérletben használt gyógynövények befolyásolják 
a LP folyamatokat a sertések szervezetében, továbbá fontos eredménynek tekintjük, hogy az 
eredmények azt mutatják, hogy természetes anyagokkal akár jobb eredmények is elérhetők. 
Azonban ennek kapcsán további vizsgálatokra lenne szükség. 
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Számos, akár igen veszélyes betegség terjesztői lehetnek a szúnyogok. A 

felmelegedésnek köszönhetően számolnunk kell azzal, hogy még több fajuk Hazánkban is 
megjelenhet, mint ahogy az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) is megtelepedett már 
Európában. 

A kémiai szúnyogirtás több veszélyt hordoz magában; a hatóanyagok a szúnyogok 
mellett más ízeltlábúakra és szinte a teljes vízi ökoszisztémára is hathatnak, hosszú távú 
alkalmazásuk rezisztenciát okozhat. A fizikai védekezésben (szúnyogháló alkalmazása, 
ultrahangos készülékek, füstölő spirál) már nem a szúnyogok elpusztítása, hanem az ember és 
a kellemetlenkedő rovar találkozását próbálják megakadályozni. A lakó- és munkahelyi 
környezet pangó vizeinek felmérése és megszüntetése viszont már a szúnyogok 
állománycsökkentésére is alkalmas, bár teljes egészében nem tudja megszüntetni a 
szúnyoginváziót. Biológiai védekezés alapja, hogy az ízeltlábúakra veszélytelen Bacillus 
thuringiensis baktérium kizárólag a csípő szúnyogokra hat. Azonban a gyérítést nehezíti, 
hogy a szúnyogok tenyészőhelyét azonban sokszor nagyon nehéz felderíteni. Izraeli kutatók 
beszámoltak arról, hogy egy hátonúszó poloska faj (Notonecta maculata) jelenléte (feromon 
hatás) a szúnyogok petézési hajlandóságát gátolta. Célul tűztem ki, hogy egy hazai 
hanyattúszó-poloskafaj (N. viridis) segítségével megvizsgáljam, milyen mértékben lehet a 
házi szúnyog (Culex pipiens molestus) petézését gátolni. 

Három egymást követő kísérletet - melyet a SZIE Állattenyésztési Tanüzem területén 
folytattam le - 14 vízzel telt edénnyel (28×19×14 cm/5 l) végeztem, úgy, hogy 7 edénybe 
poloskát egy kisebb perforált oldalú műanyag edénybe zártam (feromonok átjárhatósága 
(Pp)), 7 edénybe (kontroll (Kp)) nem helyeztem poloskát. Az első fázishoz mind a 14 
edényhez ugyanazt a vizet használtuk, ami a SZIE Halgazdálákodási Tanszék udvarán lévő 
tóból származó plankton hálóval átszűrt tóvíz volt. 3 nap alatt a poloskák által kibocsájtott 
feromonok részben gátolták csak a petézésüket a házi szúnyogoknak; Pp=30,3±16,7 
petecsomó, Kp=18,3±6,2 petecsomó. 

A második fázishoz azokban az edényekben, amelyekben poloskát helyeztem el, azzal 
a vízzel töltöttem fel, mely a tanszéki poloskanevelő tárolójából származott. Az eredmény 
pozitív lett, vagyis azokban az edényekben, amelyekben poloska is volt, mindössze két 
alkalommal találtam szúnyog petecsomót a kísérlet ideje alatt; Pp=4,1±2,6 petecsomó, 
Kp=0,1±0,4 petecsomó. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ebben az esetben két faktort is 
változtattunk. A harmadik etapban megpróbáltuk megismételni a kísérletet, azonban olyan 
kevés petét raktak az edényekbe, hogy az eredményeket nem lehet biztonságosan kiértékelni. 
Munkám előkísérleti eredménnyel zárultak, ami előrevetíti a további kísérleti beállításokat, 
illetve további kutatás alapjául szolgálhatnak. 
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A szabadon élő fonálférgek a talaj mikrofaunájának legfontosabb csoportját alkotják. 

Jelenlétük és populációs változásaik nyomon követése információkat ad a talajban működő 
anyag- és energiaáramlási rendszerekről, a terresztris táplálékláncról és a területen élő flóra és 
fauna állapotáról. 

Vizsgálataink célja a talajlakó fonálféreg fauna, kiemelten a fitonematoda állomány 
időjárás változásokra és területhasználati eltérésekre adott reakcióinak vizsgálata és felmérése 
egy alföldi, arid kistérségben, különböző mikroklímájú és természetességi állapotú 
területeken.  
A talajlakó növényi nedvszívó fonálféreg fauna néhány meghatározó csoportjának reakcióit 
vizsgáltuk a nyári szárazságra egy felhagyott zártkerti szőlő kultúrában, összehasonlítva egy 
művelt kiskerttel és a Közép-Tiszai TK határában lévő ártéri terület viszonyaival. 
Ez a bevezető kutatás egyes antropogén, illetve klimatikus változások nematológiai hatásait 
igyekszik felmérni, különös figyelmet fordítva a fontos kártevőket is magába foglaló 
Longidoridae család, elsősorban a Xiphinema genus populációinak nyomon követésére. 
Vizsgálataink egy arid és a szárazodás által különösen fenyegetett kistérségben zajlanak és 
különböző mikroklímával, valamint természeti állapotokkal jellemezhető mintavételi területek 
összehasonlításán alapulnak. 
 A genus kutatása a jövőben különösen fontos lehet, mivel eredményeim szerint a 
taxon egyes fajai meglehetősen ellenállónak bizonyulnak az időjárás változásaira. A 
legnagyobb mennyiségben a felhagyott zártkerti kultúrában voltak jelen, ami arra utalhat, 
hogy a csoport tagjai elsősorban az antropogén jellegű, illetve az emberi beavatkozások alól 
kivett élőhelyeken érvényesülnek jól. 

Az egyes fajok elterjedési területének a klíma megváltozásából adódó átalakulása 
maga után vonhatja, hogy a hazai faunában új elemek jelennek meg, vagy eddig is megfigyelt 
fajok szerepe és súlya átalakul.  

Ennek következtében előfordulhat, hogy a családban a dominancia viszonyok a 
kártékony vírusvektor fajok javára változnak meg, mert ezek némelyike kifejezetten jól tűri a 
jelenlegi hazainál melegebb és szárazabb viszonyokat (pl. a Mediterráneumban nagyon 
elterjedt Xiphinema index, vagy a Balkánon domináns Xiphinema pachtaicum). 
Mivel korábbi vizsgálatok szerint a hazai agrárterületek Longidoridae fajkészlete aránylag 
limitált, emiatt is fontos a természetközelibb, például ártéri területek bevonása is az ilyen 
jellegű vizsgálatokba. 
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A vizsgálat célja a Dunában élő puhatestűek kimutatása, az eltűntnek vélt fajok 
felkutatása, és az inváziós fajok felbecsülése volt. Ezt különböző területeken végzett 
hordalékvizsgálatokon keresztül mértem fel. Három mintaterületen dolgoztam, Újpesten egy 
ártéri erdőben, Óbudán a római-parton, és a Hajógyári sziget északi csúcsánál. Azért 
választottam ezt a vizsgálati módszert, mert ez a lehető legkevesebb zavarással jár, mégis 
rengeteg információt adhat, könnyen kivitelezhető, nem igényel drága berendezéseket. Szinte 
bárhol és bármikor elvégezhető, az időjárási és áradási viszonyok függvényében. Ezen 
egyszerűen és költségtakarékosan elvégezhető eljárásnak a hatékonyságát igyekeztem 
tesztelni, egy év gyűjtéseinek eredményeit összehasonlítva a szakirodalomban az adott 
területre fellelhető fajlistákkal. 

A Dunában előforduló puhatestű élőlények maradványai, a meszes csiga- és 
kagylóhéjak az állat elpusztulása után is sokáig fennmaradnak, és előbb-utóbb a part menti 
hordalékban részévé válnak, amit „molluszkum”-nak is neveznek. A frissen elpusztult állatok 
héját könnyen meg lehet különböztetni a régebben elpusztult állatok héjától. Ez azért fontos, 
mert így különbséget lehet tenni a ma is előforduló és az egykor itt élt élőlények közt. A friss 
héjak alapján a recens faunáról tudtam biztos következtetéseket levonni, míg a régebbi héjak a 
területen korábban előfordult állatokról árulkodtak. Különlegességként megemlítendő, hogy a 
mintákban fosszilis leletek is előfordultak. Ilyen a feltehetőleg miocén korú Turitella csiga 
maradványa és a balatoni kecskeköröm néven ismert Congeria ungula caprae kagylóból 
származó bélkő. A héjakon lévő morfológiai bélyegek alapján a különböző taxonok jól 
elkülöníthetőek akkor is ha az állat már nem él. 

Az általam választott vizsgálati módszer során nem aktív életközösségeket figyeltem 
meg, hanem olyan un. „sírközösségeket”, melyek haláluk után váltak egy cönózissá. Tehát az 
együtt megtalált héjak nem feltétlenül éltek együtt térben, vagy időben, egyet lehet biztosan 
megállapítani, hogy ezek a fajok előfordultak vagy előfordulnak a Duna vízrendszerében. A 
vizsgálatok eredményei nagyjából megfelelnek az elvártnak. A szakirodalmakban invazívként 
és gyakoriként számon tartott fajok valóban tömegesen kerültek elő a mintáimból, és gyakran 
volt köztük frissen elpusztult egyedtől származó héj. Ilyen volt pl. a Theodoxus fluviatilis, 
mely a gyűjtések során talált friss héjak kb. 17%-át, vagy a Lythoglyphus naticoides, mely a 
frissen talált héjak 35%-át tette ki. A friss héjak közel felét, 41%-át a Corbicula fluminea 
fajhoz tartozó kagylóhéjak alkották. Voltak azonban eltérések is. Akadtak fajok, melyek 
szakirodalom szerint előfordulnak ugyan a Dunában, az én gyűjtéseim alapján nem lehetett 
kimutatni.  
Összességében véve úgy gondolom, a hordalékvizsgálatok alkalmasak fajok kimutatására, az 
előfordulás megállapítására, az egykori és jelenlegi fauna változásainak összevetésére, vagy 
hosszabb távú monitorozásra, akár invazív fajok nyomon követésére, de önmagában nem elég 
ahhoz, hogy reprezentatív képet adjon a recens faunáról. 
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A lápi póc a Kárpát-medence endemikus, reliktum faja, melynek állományai a lecsapolások, 
lápok kiszáradása, özönhalfajok térnyerése miatt egyre csökkennek. Szerepel az IUCN Vörös 
Listáján (VU= sebezhető faj), valamint a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv („Élőhelyvédelmi irányelv”) II. számú 
függelékében, mint közösségi jelentőségű állatfaj. Magyarországon fokozottan védett, eszmei 
értéke 250.000.- Ft. Fennmaradt élőhelyeinek védelme – elsősorban az invazív halfajok gyors 
térnyerése miatt – nem elegendő a faj fennmaradásához, ezért növekvő szerepet kell, hogy 
kapjon a lápi póc ex situ védelme is. A „Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram” a veresegyházi 
Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület indította el 2008-ban. 2009-ben a SZIE, 
MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszéke csatlakozott a programhoz saját szaporítású és 
nevelésű lápi póc, széles kárász és védett réticsík telepítésekkel az újonnan létrehozott 
élőhelyekre (1-7. sz. Illés-tavak, Szadai Mintaterület). Az idei évben Szadáról származó lápi 
pócokkal végeztünk szaporodásbiológiai kísérleteket. Egy 2 m2-es alapterületű kádban 6 ívó 
helyet kínáltam fel ívás előtt álló, betelepített 3 póc ikrásnak és 10 tejesnek, 3-3 ismétlésben: 
homok, kavics, műnövény, homok+műnövény, kavics+műnövény, szabad kád aljzat. A 
betelepített 3 ikrás mindegyike egy-egy tejessel párba állt és a kavics+műnövényes aljzatot 
választották, két pár le is ívott rá. Ez meglepő eredmény, mert a lápi póc élőhelyére egyáltalán 
nem jellemző ez az ívási aljzat jelenlét (szuperinger). Az ikrások mellől, akik a fészket őrizték 
az ikrákat kiemeltem (548 ikra), és keltető edényekben ellenőrzött körülmények között 
inkubáltam. A kikelt lárvákat 1-1 db. 15 literes belső szűrős akváriumban neveltem 1 hónapig. 
Az egy hónapos halakat visszatelepítettem a 2m2-es kádba és ott folytattam a nevelésüket. 
Saját szaporításból származó pócokból 2013. június 18.-án 330, és szeptember 16-án 66 
egyedet (+7 anyahalat) telepítettünk ki a Szadai Mintaterület egy tavába (természetvédelmi 
értéken számolva összesen 100,75 millió Ft értékben). Kavics+műnövény aljzatú mobil ívató 
fészkeket építettem, amelyeket jövőre a természetben is ki fogunk próbálni. Ennek lényege, 
hogy sikeres alkalmazás esetén nem lesz szükség az anyahalak befogására a szaporításokhoz. 
Legfontosabb célunk, hogy a lápi póc természetes állományainak fennmaradását elősegítsük, 
melyhez indukált szaporításra és új élőhelyek kialakítására (mint későbbi telepítési 
donorterületekre) egyaránt szükség van. A Szadai tó komplex élőhely monitoringját 
(vízminőség, vegetáció, gerinctelen makrofauna, halállomány) és a telepítéseket a 
továbbiakban folytatjuk. 
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Kutatásunk során a sporthorgászati szempontból fontos márványpisztráng (Salmo 
marmoratus), és a hozzá evolúciósan közel álló, gazdaságilag rendkívül jelentős sebes 
pisztráng (Salmo trutta fario) spermamélyhűtésével foglalkoztunk. A márványpisztráng 
esetében két különböző védőanyagot (metanolt és DMSO-t) hasonlítottunk össze, valamint a 
mélyhűtött sperma felolvasztása és felhasználása között eltelt idő motilitásra, és az ikrák 
kelési arányára gyakorolt hatását vizsgáltuk. A sperma mintavételét, mélyhűtését és a 
termékenyítést a Szlovéniában található Tolmini Horgász Egyesület pisztrángtelepén 
végeztük. A sebes pisztránggal folytatott kísérletek során is arra kerestük a választ, hogy a 
felolvasztás után eltelt idő befolyásolja-e a sperma motilitását illetve termékenyítő 
képességét, és ha igen, hogyan. A sperma mintavételét, mélyhűtését valamint a termékenyítést 
a Bükk hegységben található Lillafüredi Pisztrángtelepen végeztük el. 

Első vizsgálatunkhoz lefejtük 10 márványpisztráng spermáját, és frissen megmértük 
azok motilitását. Az 5 legjobb minőségű mintát mélyhűtöttük le folyékony nitrogén gőzében a 
két védőanyag jelenlétében. A műszalmák felolvasztása után 2, 10 és 60 perccel CASA 
(Computer-assisted Sperm Analysis) rendszer segítségével megmértük a minták progresszív 
motilitásának átlagát, mely minden időpontban a metanollal kezelt spermák esetében volt 
magasabb. Ezzel párhuzamosan 15-15g ikrát termékenyítettünk a minták felolvasztását 
követő 0., 10. és 60. percben, továbbá friss spermával is, az ikraminőség ellenőrzése 
érdekében. Az ikra inkubációját követően meghatároztuk a kelő lárvák százalékos arányát, és 
a kelési átlagból is az derült ki, hogy a metanol hatásosabb védőanyag. A metanol 
jelenlétében mélyhűtött sperma felolvasztás utáni azonnali felhasználásakor az ikrák 55 ± 13 
%-ából kelt ki lárva, de még egy óra várakozás után is 13 ± 16 % volt az arányuk. 

Sebes pisztráng esetében a különböző egyedektől lefejt 10 spermamintából 6-ot, a 
frissen legmagasabb motilitással bírókat mélyhűtöttük. Következő lépésként a felolvasztásuk 
után 2, 10 és 60 perccel vizsgáltuk őket: CASA segítségével megmértük a progresszív 
motilitásukat, majd kiszámoltuk azok átlagát. Mindhárom esetben 55 % körüli volt az 
eredmény, amit a tárolási idő nem befolyásolt. Emellett a mintákkal termékenyítést is 
végeztünk a felolvasztástól számított 0., 10. és 60. percben, amelyből kiderült, hogy tárolási 
időtől függetlenül az ikrák átlagosan 37 %-a jutott szempontos stádiumba. Figyelemre méltó, 
hogy a legtöbb szempontos ikrát (44 ± 22 %) az egy óra tárolás utáni termékenyítéskor 
számoltuk, mely még a kontrollnál is magasabb érték volt (34 ± 19 %)! 
Kísérleteink eredményeképpen megállapítottuk, hogy márványpisztráng esetében a metanol 
effektívebb védőanyag a DMSO-nál, és bár a kikelt halak száma némileg csökkent a tárolási 
idő növelésével, az általunk használt eljárással még 60 perc után is sikeres volt a 
termékenyülés. Sebes pisztrángok spermájának vizsgálatakor pisztrángfélékhez képest 
szokatlanul magas motilitást és termékenyülést mértünk, amit nem befolyásolt a felolvasztás 
utáni tárolás ideje. 
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Az időjárási tényezők (csapadék, hőmérséklet) és a táplálékkészlet változásának hatását 
vizsgáltuk egy Békés megyei barna rétihéja populáció reprodukciójára, a fenti tényezőkben 
markánsan eltérő két év – 2007 és 2013 – költési paramétereinek összehasonlításával. A 
reprodukció eredményességét a lerakott tojások, a kikelt és kirepült fiókák számának nyomon 
követésével, valamint az ezekből képezett hányadosok (kikelési, kirepülési és teljes 
költéssiker, melyek a költési szezon különböző szakaszainak sikerességét jelzik) segítségével 
mértük. A napi hőmérsékleti minimumok és maximumok, valamint a napi csapadék 
mennyiség mérése mellett a költési időszakban monitoroztuk az egyik legfontosabb 
zsákmánycsoport, a kisemlősök állományváltozásait is. Az időjárás, a zsákmány populációk 
egyedszámának csökkentésén keresztül, erőteljes hatást gyakorolhat a reprodukcióra. Az 
áttelelő állományra nézve a legveszélyesebb az, ha a fagypont alatti-közeli időszakot rövid 
felmelegedés követi számottevő esővel, majd újabb lehűlés következik be. Ilyenkor ugyanis a 
kisemlősök járatai beáznak, az állatok megfáznak és nagy részük vagy akár a teljes állomány 
elpusztul. 2007 időjárása ebből a szempontból igen kedvezően alakult. Február elejétől végig 
fagypont fölött volt a napi minimum hőmérséklet. Ez a szokatlanul enyhe időjárás biztosan 
hozzájárult a kisemlősök, ezen belül a mezei pocok (Microtus arvalis) sikeres átteleléséhez, 
megalapozva a faj 2007-es gradációját. Ezzel szemben 2013-ban február eleje és április első 
hete között 4-szer csökkent a hőmérséklet fagypont alá napokra, amelyeket kb. 1-1 hétig tartó 
felmelegedés (ahol a napi minimumok legmagasabb értékei 6-10 °C-ot értek el) követett. 
Ugyanakkor ezen enyhébb periódus mindegyikében volt csapadék, egyre növekvő 
mennyiségben (periódusonként összesen 12, 32, ill. 44 mm). A szinte szabályosan váltakozó, 
4-6 napos fagyos, majd azokat követő – számottevő csapadékkal kísért – kb. 1 hetes melegebb 
időszakok megpecsételték a területen élő kisemlősök sorsát: áprilisban és májusban egyetlen 
mezei pockot sem, júniusban csupán 5 példányt fogtunk az 1 hektáros mintaterületen. A 
zsákmányfajok állományváltozásai közvetlenül és azonnali, erőteljes hatást gyakorolhatnak a 
ragadozó madarak reprodukciós sikerére. 2007-ben a barna rétihéják több tojást raktak, 
azokból több fióka kelt ki, ill. a fiókák közül több repült ki mint 2013-ban, a különbségek 
mindenhol szignifikánsak. 2007-ben már a tojásrakás idején (április vége, ill. május) nagy 
számban volt jelen mezei pocok a területen (6, ill. 76 példány/ha), ezért voltak nagyobbak a 
tojásszámok, a szezonban tovább emelkedő mezei pocok létszám (92 példány/ha) miatt pedig 
2007 a kikelt fiókák, ill. a sikeresen felnevelt és kirepített fiókák számát tekintve is messze 
felülmúlta 2013-at, amikor a mezei pocok létszáma mélyponton volt (0 példány/ha április-
májusban, 5 példány/ha júniusban). A kalkulált költési siker mutatók között is jelentős 
különbségek voltak a vizsgált két évben: a kikelési és kirepülési siker 2013-ban több mint 
30%-al volt rosszabb, mint 2007-ben, míg a teljes költési siker több mint 50%-al, szignifikáns 
különbséget a kirepülési sikernél tapasztaltunk. 
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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), ezüstkárász (Carassius gibelio) 
és compó (Tinca tinca) indukált szaporítása során nyert termékenyített ikráit használtunk fel, 
3 féle módon; egy részét apró békalencse (Lemna minor) gyökerére ragadt, a másik részét 
ikrakezelésen átesett (ikraragadóság elvétele) majd érlelő edényekben keltetett, harmadik 
része pedig természetes utón letapadt ikrák képezték. 
 Az etetési kísérletet a KÁTKI-ban hajtottuk végre, 1.-3. kísérleti ciklusban 10-10, a 4.-
6. ciklusban 6-6 vadas színű magyar kacsát (Anas platyrhynchos domestica, KÁTKI génbank) 
telepítettünk egyedi kacsanevelő ketrecekbe, illetve rekeszekbe. A kísérleti ciklusokban 
kétféle etetési stratégiát alkalmaztunk: 1-5 napos embriót tartalmazó ikrákat közvetlenül a 
kacsa nyitott csőrén keresztül juttattuk be Pasteur pipettával, illetve ikraszemeket tartalmazó 
békalencsét kínáltunk fel a kacsáknak. A madarak a békelencsét minden esetben elfogadták. 
Az emésztési idő 0,5-1,5 óra volt és a hat kísérleti ciklusból 4 esetben találtunk életképes 
embriót tartalmazó ikraszemet a kacsák ürülékében. Az összegyűjtött ikraszemeket tovább 
inkubáltuk, belőlük lárvákat keltettük. Ezüst kárász esetében az egynapos embriót tartalmazó 
ikraszemek 0-2,5% haladt át a béltraktuson, az áthaladt ikrák 0-67%-ban ki is keltek. Ezüst 
kárász idősebb ikratételei már megemésztődtek (valószínűleg vékonyodik az ikrahéj), míg 
compó esetében az egynapos ikratétel is megemésztődött (kisebb ikraétmérő=vékonyabb 
ikrahéj). 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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Long-term effects of MON810 maize on the digestive system's histological 
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Napjainkban a kukorica a legnagyobb mennyiségben termesztett gabonaféle. A 
globális termőterület 35%-án olyan genetikailag módosított kukoricát (Bt-kukorica) 
termesztenek, amely a kukoricamoly kártevőt károsító fehérjét (Bt-toxin) termel. A Bt-toxin a 
kukoricamoly lárvájának bélrendszerét károsítja, ami a lárvák pusztulásához vezet. A Bt-
növényekben a Bt-toxin az összes növényi részben folyamatosan termelődik, ezért 
monokultúrás termesztés esetén a talajba folyamatosan, éveken keresztül jut be a Bt-toxin. 
Mivel a Bt-toxin lebomlási ideje rendkívül hosszú is lehet, a talajban élő állatok folyamatos 
kitettségben élnek a Bt-toxinnal. Ennek ellenére a legtöbb Bt-toxin hatásvizsgálat 
laboratóriumi körülmények között zajlott, rövidtávú hatásokat vizsgálva. 

Az ugróvillások a talajban és annak felszínén élő ízeltlábú állatok. Részt vesznek a 
talaj lebontó folyamatokban, a mikorrhizák fogyasztásával közvetetten stimulálhatják a 
növények növekedését, valamint a patogén gombafajok fogyasztásával a növényi betegségek 
terjedését is gátolhatják. Ezekből következik, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű 
jelenlétük a talajban, nem csak ökológiai, hanem mezőgazdasági szempontból is fontos. A 
Folsomia candida faj talaj ökotoxikológiai vizsgálatokban gyakran használt modellszervezet, 
mert laboratóriumi tartása egyszerű, valamint a környezetben elterjedt, így biológiailag 
releváns. 

Vizsgálatom során 6 éve MON810 kukoricafajtát fogyasztó F. candida tenyészet 
egyedeinek bélrendszerét hasonlítottam össze közel izogénes kukoricafajtát fogyasztó F. 
candida állatok bélrendszerével. Az állatok bélrendszerét fény- és elektronmikroszkópos 
felvételeken vizsgáltam. 
A vizsgálat során mind a bélszerkezet struktúrájában, mind a bélhámsejtek 
finomszerkezetében különbségeket találtam. A fénymikroszkópos vizsgálat során a Bt- 
kukoricát fogyasztó állatok bélüregét határoló bélhámsejtek alakja szabálytalanabb volt és a 
kutikuláris szegély sem volt egyenletes. Az elektronmikroszkópos felvételeken a Bt-kukoricát 
fogyasztó állatok bélhámsejtjein szabálytalan alakú apikális kitűrődések voltak, rajtuk a 
mikrovillusok finomszerkezete rendezetlen volt. A bélhámsejtekben nagyméretű 
tápláléktörmeléket tartalmazó szemcsék voltak, amik a tökéletlen emésztési folyamatokra 
utalnak. A Bt-kukoricát fogyasztó állatok bélhámsejtjeiben megváltozott a sejtmag denzitása 
is, valamint a citoplazmában nagyobb mennyiségű endoplazmatikus retikulum volt 
megfigyelhető. Ezek fokozott génexpresszióra és fehérje átíródásra utalnak, tehát a Bt-
kukoricát fogyasztó állatok bélhámsejtjeiben megváltozott anyagcsere-folyamatok zajlanak, 
amelyeknek hátterében valószínűleg a bélrendszer károsodása áll. 
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Magyarország komoly juhászati múlttal rendelkezik annak ellenére, hogy az ágazat mára 
veszített jelentőségéből. A hortobágyi és a gyimesi racka két olyan ősi fajta, mely hosszú 
ideig meghatározó volt a hazai juhászatban. Előbbivel az alföldi-, utóbbival a hegyvidéki 
legelőket hasznosították. E két fajta tenyésztési célja mára szinte kizárólag a génmegőrzést 
szolgálja. Emellett turisztikai jelentősége van, annak ellenére, hogy helye volna a modern 
árutermelésben is, főleg speciális élelmiszerek előállításában. Mivel gazdaságilag nem tartják 
fontos fajtáknak, így a róluk szerzett tudományos adatok kisszámúak. Ezt az űrt szeretnénk 
pótolni vizsgálatainkkal, melynek célja a fajta részletesebb megismerése, illetve 
gazdaságosságának elemzése. Elsőként végeztünk ultrahangos hosszú hátizom vastagság 
mérést, illetve összehasonlítottuk a fajták vérmérsékletét. A kiválasztott éves jerkéket 
többszöri mérlegeléssel és kondíciópontozással követtük nyomon. A telep gazdasági adatait 
feldolgozva keresünk választ a gazdaságosság kérdésére. 
A vizsgálatban 33 juh vett részt, 10 fehér hortobágyi, 13 fekete hortobágyi és 10 gyimesi 
racka, mind azonos legelőn, egy csoportban tartva, szabad legeltetési módszerrel.  
Az első mérést 2013. május 22-én, a második mérést 2013. július 8-án végeztük. Az első 
alkalommal súlymérést, ultrahangos hosszú hátizom vastagság mérést illetve 
kondícióbírálatot, második alkalommal, éves korban, súlymérést és vérmérséklet teszteket 
(mérleg teszt és menekülési sebesség teszt) végeztünk illetve felhasználtuk a választáskor 
mért súlyadatokat is. A telep működési és gazdasági adatainak feldolgozása is megtörtént. 
Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a gyimesi racka jerkéknek mind a választásig 
tartó súlygyarapodása, mind az éves kori súlya nagyobb volt. Továbbá megállapítottuk, hogy 
a fehér és a fekete színváltozatú hortobágyi rackák vérmérséklete között szignifikáns 
különbséget tudtunk kimutatni, a fehér színváltozatú jerkék pontszáma 1,80, míg a fekete 
színváltozatnak 3,3 pont (P<0,05). A menekülési sebességben is kimutatható a két 
színváltozat közötti különbség: fehér rackák 0,91 m/s, míg a fekete rackák 1,51 m/s 
sebességgel (P<0,05)  tették meg a teszt során kijelölt távolságot (1,7 m). 
Mérési eredményeink alapján megállapítható, hogy mind vérmérsékletben, mind 
súlygyarapodásban szignifikáns különbség van a gyimesi és magyar racka, a magyar rackán 
belül pedig a fehér és a fekete változatok között. A tapasztaltak alapján kimondhatjuk, hogy 
az épület nélküli kizárólag legelőre alapozott juhtenyésztés, megfelelő fajtaválasztás és 
odafigyelés mellett jövedelmező lehet. A gyimesi racka súlygyarapodási eredményei arra 
engednek következtetni, hogy e fajtának szerepe lehet a modern árutermelésben. 
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A 2008-as statisztikai adatokhoz képest nőtt a világ nyúlállománya. A létszám növekedéséhez 
hozzájárult a ma már széles körben alkalmazott mesterséges termékenyítés, mely több 
évtizede alkalmazott eljárás és számos előnnyel bír.   
A nyúltartó telepeken legtöbbször friss, többszörösére hígított ondómintát használnak, 
ritkábban annak mélyhűtött változatát. A veszélyeztetett fajták illetve transzgénikus 
állatmodellek ex situ genetikai anyagának megóvása érdekében génbankok hozhatók létre. 
Spermabankok használatakor biztonságos mélyhűtési technológiákat kell alkalmazni, amik 
megfelelnek előre meghatározott és elvárt követelményeknek (pl.: kórokozó mentesség). 
Fagyasztást megelőzően az ondót általában olyan oldatokkal hígítják, melyek tojássárgája 
alapúak (Mocé és mtsai, 2003). Ezen hígítók alkalmazása esetén azonban fennáll a bakteriális 
infekció veszélye. Ennek elkerülése érdekében más, aszeptikus hígító létrehozására tettem 
kísérletet, mely kereskedelmi forgalomban csíramentesített formában elérhető tejfélék 
felhasználását jelenti. E célra a tehéntej ESL és UHT 1,5% és 2,8%-os változatát, illetve ezek 
liofilizált formáját használtam föl. A létrehozott hígítók krioprotektív hatását a fagyasztott 
minták felolvasztását követően vetettem össze Kovács-Foote féle, a hímivarsejtek élő/holt és 
akroszóma integritásának állapotát kimutató fénymikroszkópos festés segítségével.  
A kísérleti mérések alapján arra a megállapításra jutottam, hogy a 1,5%-os, csökkentett 
zsírtartalmú ESL tej alapú hígító alkalmazásával elérhető a hagyományos, tojássárgáját 
tartalmazó hígítóval biztosítható eredmény, így a tojássárgája a 1,5%-os ESL tejjel 
térfogatarányosan helyettesíthető. 
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TŐGYBIMBÓ MORFOLÓGIA HATÁSA A KECSKETEJ HIGIÉNIAI 
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Effect of udder teat morphologic traits of the hygienic quality of goat’s milk 
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A kecsketej, mint az egészséges táplálkozás és életmód része számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik az emberi szervezet számára. Ahhoz viszont, hogy ezek a jótékony hatások 
érvényesüljenek mind a tej, mind pedig az abból készült tejtermékek esetében, higiéniai és 
minőségi szempontból kifogástalan alapanyag, ez esetben nyerstej előállítása szükséges. 
Vizsgálatunk célja a két tőgybimbó alakulás, valamint a nyert tej összetétele, beltartalmi 
értékei, szomatikus sejtszáma, baktériumszáma és kimutatható patogén fajok, vagyis higiéniai 
minősége közötti összefüggések megállapítása volt. A vizsgálatokban egy Valkó melletti 
tenyészetben termelő 24 alpesi, vegyes laktációjú, átlagosan laktációnként 400 liter termelésű 
anyakecske vett részt. Az állatokat mélyalmos, istállózott rendszerben tartották, az ad libitum 
lucernaszéna mellett egyedenként napi 350-450 g tejelő kecske takarmánykeverék kiegészítést 
kaptak. A tejminta-gyűjtésekre az esti fejések alkalmával a laktáció első, középső és utolsó 
szakaszában került sor, melyek során kiválogattunk 12-12 hengeres, illetve tölcséres 
tőgybimbóval rendelkező anyakecskét, melyektől egy 50 ml-es és egy 10 ml-es tégelybe 
mintákat gyűjtöttünk, az 50 ml (bronopol és natamycin tartalmazó) tejmintát tartalmazó 
tégelyből pH érték, elektromos vezetőképesség, beltartalom, szomatikus sejtszám és 
baktériumszám meghatározása, a 10 ml-es mintából baktériumfajok azonosítása történt. A 
beltartalom, szomatikus sejtszám és bakteriális tulajdonságok meghatározását az 
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft gödöllői laboratóriuma végezte, a tejminták pH-, 
valamint elektromos vezetőképesség értékeinek meghatározása saját mérések alapján történt. 
A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottuk, hogy a tőgybimbó típusának (hengeres vagy 
tölcséres) mérsékelt hatása volt a kecsketej higiéniai tulajdonságainak alakulására, így a 
hengeres tőgybimbóval rendelkező kecskék szomatikus sejtszám és baktériumszám értéke 
kedvezőbb (P>0,1). A tölcséres tőgybimbóval rendelkezők 51 százalékából, míg a hengeres 
tőgybimbójúak csupán 36 százalékából lehetett kimutatni un. minor patogén fajokat (pl. CNS, 
Corynebacterium sp.) (P<0,05) és csak a tölcséres kecskétől származó mintában volt 
tőgygyulladást okozó staphylococcus aureus és strepctococcus dysgalactiae. Emellett a 
tölcséres tőgybimbójú kecskéktől vett minták 5%-a tartalmazott 500.000 CFU feletti 
baktériumszámot, illetve kétmillió feletti szomatikus sejtszámot. Mindezek alapján a tölcséres 
tőgybimbóval rendelkező kecskék tejének bakteriális minősége kedvezőtlenebb, valamint 
ilyen állatokban nagyobb eséllyel fognak tőgyegészségügyi problémák kialakulni. 
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ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATOK A LACAUNE ANYAJUHOK 
VÉRMÉRSÉKLETE ÉS EGYES TEJTERMELÉSI TULAJDONSÁGOK 

KÖZÖTT 

 
Studies on relationship between Lacaune ewe’s temperament and certain milk 

production traits 
 

Szerző: Giczi Melinda, MKK, Állattenyésztő mérnök BSC. IV. évfolyam  
Témavezető: Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus SZIE, MKK, Állattenyésztés- 

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

Intézet 
  
 
Vizsgálatunk során 364 lacaune anyajuh vérmérséklet pontozását végeztük el Sipos Ede 
magántenyésztő Győr-Moson-Sopron megyében található mórichidai tenyészetében. 
Vizsgálatunk célja a tejelő juhok vérmérséklete és napi tejmennyisége közötti kapcsolat 
kimutatása, igazolva az állatjólét szerepének fontosságát, valamint a szelekciós tenyésztői 
munkában a vérmérséklet alkalmazhatóságát a tejtermelő juhászatok elősegítésére.  
Az első vérmérséklet értékelést 2013. május 2-án végeztük, a további három vizsgálat a havi 
befejésnek megfelelően 28 naponként volt esedékes, az utolsó mérés július 25-ére esett. A 
vérmérséklet pontozása 1-5 skálán terjedő rendszerben történt, az állatokat a fejőállásban 
mutatott viselkedésük alapján, az 1-es pontszámmal az ideges, nyugtalan, az 5-ös 
pontszámmal a nyugodt egyedeket értékeltük. A befejések napján gyűjtött tejmintákat 
megmértük aktuális savasság, illetve elektromos vezetőképesség szempontjából, a szomatikus 
sejtszám kimutatását a gödöllői ÁT Kft.-ben végeztettük el.  
A vérmérséklet megbízható értékeléséhez szükséges limitáló mérések számának 
meghatározásával igyekeztünk az állattenyésztési gyakorlat számára hasznos információval 
szolgálni. Értékeltük, hogy egyazon anyajuhnak hogyan változik a vérmérséklet pontszáma a 
laktáció során, illetve a fejőállásba történő beérkezés és az állatok vérmérséklete között van-e 
összefüggés. 
További fontos vizsgálati célunk a tej minőségének mérőszámaként vizsgált szomatikus 
sejtszám és a két fizikai tulajdonság a pH és az elektromos vezetőképesség és a vérmérséklet 
közti kapcsolat keresése, mely tulajdonságok vizsgálatával kimutatható, hogy a különböző 
vérmérsékletű juhok tejének minősége hogyan változik a mérések során. Az elektromos 
vezetőképesség vizsgálatát fontosnak ítéltük a szomatikus sejtszámmal való szoros kapcsolata 
révén. Összefüggést kerestünk a vérmérséklet és a tej minőségi értékcsökkenését jelző 
elektromos vezetőképesség, valamint a szomatikus sejtszám között. 
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ÁLLATVÉDELEM ÉS ÁLLATJÓLLÉT: ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS  
VIZSGÁLATA ELTÉR Ő TARTÁSTECHNOLÓGIÁBAN 

 
Animal protection and welfare: investigation of egg production in different 

housing systems 
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 intézet 
 dr. Végh Ákos, állategészségügyi szakmai marketing igazgató, Alpha-Vet 
 Állatgyógyászati Kft. 
 
 Az állatvédelem hosszú úton haladt végig, míg filozófiából alapelvek, alapelvekből 
pedig törvények fejlődtek, melyek kimondják, hogy az állat jóllétének biztosítása az ember 
erkölcsi kötelessége. A XXI. században ez a fejlődés tovább haladt, ma már az állatokkal való 
bánásmódot, mint a termékminőséget is befolyásoló tényezőt tartják számon. A tojás 
fogyasztói minőségét nem csak annak mennyiségi és minőségi paraméterei határozzák meg, 
de a vevőközönség egyre nagyobb figyelmet szentel azon állatok jóllétének, melyektől a 
termék származik. 
 Kutatásom célja felmérni a magyar tojótyúktartás helyzetét állatvédelmi szempontból, 
továbbá az állatvédelmi törvények helytállóságát vizsgáltam hazai környezetben. Felmérésem 
során az ország több pontján eltérő termelési technológiát alkalmazó telepeket látogattam, 
ahol az állatok megfigyelését végeztem. A telepek felszereltségét, az állatok jólléti állapotát 
két teszt elvégzésével számszerűsítettem. 
 Kutatásom alapjául a Welfare Quality System® felmérési rendszere, a tojótyúk tartást 
vizsgáló tesztje szolgált. Ez alapján felmértem a tojók egészségi állapotát, viselkedésüket és 
az őket körülvevő technológiai paramétereket (tartás, takarmányozás). 
  A másik egy kérdőíves felmérés, mely a témában hatályos jogszabályok alapján 
készült (98/58/EK irányelv, 99/74/EK irányelv, 32/1999 FVM rendelet). Ebben a nem 
Welfare Quality® releváns szempontok, továbbá a jó tartás elemei, a jó táplálás, jó egészség 
kritériumai kerülnek ellenőrzésre. 
 A felmérés során megállapítottam, hogy ezen tesztek kiegészítik egymást, a főbb 
állatvédelmi pontokat teljesen lefedik, így hazai környezetben alkalmazásuk egyidejűleg 
javasolható. A mérés eredményéből az a tanulság vonható le, hogy Magyarországon a 
tojótyúktartás területén különös figyelmet fordítanak az Európai Uniós és hazai állatvédelmi 
törvények betartására. A törvények módosulása nyomán a technológia átalakítást, vagy 
szükség esetén a technológia cserét elvégezték, a paraméterek megegyeznek az előírtakkal, 
még ha ez esetenként az állomány csökkenését is vonta maga után. Mégis a különböző, 
jogszabályoknak megfelelő telepek állatai más-más jólléti állapotot mutattak, mely azt 
sugallja, hogy a törvényben foglalt módosítások fontosak, de nem kizárólagosak. Nagy 
szerepet játszik a fajta, a környezetgazdagítás mértéke, és legfontosabb a jó gazda 
gondossága. 
 

"Minden élő szervezetnek, amely az ember teljes felügyelete alatt áll, meg kell adni annak 
lehetőségét, hogy olyan környezetben éljen, amely megfelel genetikai adottságainak és 

lehetővé teszi, hogy fizikailag és élettani értelemben is egészséges egyeddé fejlődhessék." 
(Hurnik, J. F., 1995) 
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TEJELŐ TEHENEK VISELKEDÉSE ÉS SZÍVM ŰKÖDÉSE 
HAGYOMÁNYOS ÉS ROBOTIZÁLT FEJÉSI RENDSZEREKBEN 

 

Behaviour and cardiac activity of dairy cows milked in conventional and 
automatic milking systems 
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Az automatizált fejési rendszerek bevezetése óta a fejőrobotok értékelése mind állatjólléti, 
mind termelési vonatkozását tekintve egyre hangsúlyosabb kutatási terület. A szívritmus-
variancia (heart rate variability, HRV) vegetatív idegrendszeri tónust jól tükröző paraméterei 
segítségével a szimpatikus és a paraszimpatikus tónus aktivitása egymástól elkülönítetten 
mérhető, így ezek az értékek a stressz meghatározására is alkalmasak. 
Dolgozatomban tejelő tehenek (n=18) viselkedését és HRV értékeit hasonlítottam össze 
hagyományos fejési technológiában (2×8 állásos paralel elrendezésű fejőház), illetve 
fejőrobotban (DeLaval VMS) történő fejés során, 2 hónappal az átszoktatási időszak után egy 
fél-intenzív, hazai tehenészetben Polar Equine RS 800 CX szívritmus-mérő készülékekkel. 
Célom a két fejési rendszer az állatok viselkedésére és szívműködésére kifejtett hatásainak 
összehasonlítása volt fekvés (krónikus stressz kimutatása) és fejés során (akut stressz mérése). 
Az állatok saját maguk kontrolljai voltak, így az egyedek közti szívműködésbeli és 
viselkedésbeli különbségek nem befolyásolhatták eredményeimet. 
A HRV paramétereit idő- (HR, RMSSD) és frekvenciatartományban (HF, LF/HF), ill. 
Poincaré-grafikon segítségével (SD1, SD2, SD2/SD1) határoztam meg fekvés és a fejés 
elkülönített szakaszai során mindkét fejési rendszerben. A viselkedést (lépésszám/perc a fejés 
előkészítés, ill. a fejés közben) videofelvételek alapján határoztam meg. 
Fekvés közben nagyobb paraszimpatikus aktivitás (nagyobb HF és kisebb LF/HF) volt 
tapasztalható a robotizált fejési rendszerben (0,010 és 0,009; sorrendben), azonban HR-ben 
nem volt statisztikailag igazolható a különbség (fejőház: 65,32±1,20 szívverés/perc vs. 
fejőrobot: 64,86±0,67 szívverés/perc). Az átlagos lépésszán a fejés előkészítés és a fejés során 
is szignifikánsan nagyobb volt a fejőrobotban tapasztalt értékeknél (P=0,000 mindkét 
esetben). A HR – az előkészítést és a fejés első percét kivéve – az elővárakozóban, a 
fejőházba/fejőrobotba való belépés előtt, a fő fejési időszakban, a fejés utolsó percében, a 
teljes fejést (előkészítés+fejés) és a fejőállásban/fejőrobotban töltött teljes időt tekintve is 
nagyobb volt a fejőházi fejés alatt (P=0,000; P=0,000; P=0,010; P=0,028; P=0,046, P=0,005, 
sorrendben). A szimpatikus aktivitást jelző mutatók (SD2 és SD2/SD1) a fejőkelyhek 
felhelyezését megelőző időszakokban (elővárakozó, a fejőházba/fejőrobotba való belépés 
előtt, ill. a fejés előkészítése során) nagyobbak voltak a hagyományos fejési rendszerben 
(P=0,12, ill. P=0,13; P=0.012, ill. P=0,004; P=0,033, ill. P=0,031, sorrendben). A frekvencia-
tartományban számított paraméterekben nem mutatkozott statisztikailag igazolható 
különbség. Korábbi kutatási eredményekkel ellentétben, mind a viselkedés, mind a HRV 
tekintetében nagyobb stressz-szintet találtam a fejőházi fejés során, amely az elővárakozóban, 
a fejőházba való belépés előtt és a fejés előkészítése során volt a legkifejezettebb. Ennek 
hátterében a robotfejés során alkalmazott teljesen önkéntes tehénforgalom és a fejőrobot 
önkéntes látogatása, illetve az előkészítés során az emberi tényező megléte/ill. hiánya állhat. 
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NÉMET HÚSMERINÓ KOSBÁRÁNYOK VÉRMÉRSÉKLETE ÉS 
EGYES VÉRPARAMÉTEREK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 

SAJÁTTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLAT  SORÁN 

Investigation on the relationship between temperament and particular blood 
parameters in German Mutton Merino lambs in the course of a fattening 
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Minden élőlény a környezetéhez való alkalmazkodás során egyedi viselkedésbeli és 

fiziológiai változásokat mutat. A juh faj (Ovis aries) jellegzetessége a háziállatfajok között, 
hogy az ember számára általában kevésbé feltűnő, visszafogott viselkedési mintákkal reagál, 
ezért nehezebb elbírálni, hogy egy adott stresszor a valóságban mit jelent az állat számára.  A 
fiziológiai változások azonban jól nyomonkövethetőek, objektíven jellemzik a belső 
válaszreakciókat és könnyen mérhetők. Ha a juhok számára erős stresszorral- jelen esetben 
izolációval- látható és elbírálható viselkedésbeli válaszreakciót indukálunk, akkor, 
összefüggéseket keresve a párhuzamos élettani folyamatokkal, feltérképezhetjük az állatok 
vérmérsékletét és annak következményeit. Az állati termék- előállítás során meghatározó az 
anyagcserefolyamatok hatékonysága, irányultsága (anabolikus vagy katabolikus), intenzitása 
és egyensúlya. Mindezen folyamatok szabályozásában az a neuroendokrin rendszeren alapuló, 
pszichológiai és fiziológiai konstitúció vesz részt, amelyet vérmérsékletnek nevezünk; amely 
jól öröklődik és egyedi váltzatosságot mutat, tehát szelektálható.  
Jelen munkámban ezen szakterület kutatásainak eredményét igyekeztem összefoglalni, 
értelmezni és összehasonlítani saját kísérleti eredményeinkkel. Vizsgálatunk során német 
húsmerinó kosbárányok (n=20) teljesítményét értékeltük a vérmérsékletük és egyes 
vérparamétereik változásának ismeretében. A 38 napos STV alatt háromszori vérvétellel és 
viselkedési teszttel követtünk nyomon 10 nyugodt és 10 ideges alaptermészetű, azonos 
körülmények között tartott, hasonló korú kosbárány teljesítményét. A vérmintákat a SZIE 
Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék laboratóriumában vizsgáltuk a következő 
vérparaméterekre: haematokrit, vérglükóz, albumin, összfehérje, szérum fruktózamin, 
kreatinin, karbamid, kalcium, triglicerid, összkoleszterin, AST; valamint a SZIE Állatorvos-
tudományi Karon vizsgáltattuk meg a vérminták kortizol- szintjét. A különböző vérmérsékleti 
adottságú bárányok különböző mértékű stresszreakciót mutattak a mérlegteszt során (izolációs 
stressz, valamint idegen környezet) amely tükrözi a vizsgálat során mért teljesítményüket. 
Röviden elmondható, hogy azok a vérparaméterek mutattak növekedést, amelyek 
összefüggésben vannak a stressz okozta katabolikus folyamatokkal. A kísérlet során jól 
látszott, hogy az ideges temperamentumú bárányok teljesítménye elmaradt a nyugodt 
társaikétól és ezt az anyagcsererét jellemző, megvizsgált vérparaméterek is alátámasztották. 
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A SALMONELLA FERTŐZÖTTSÉG ÉS TERJEDÉS SZEMPONTJÁBÓL 
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Examination of Salmonella infection and spread in the aspect of critical points 
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A Salmonella baktériumok fertőzése során kialakuló salmonellosis napjainkban 

Európa-szerte problémákat okoz az állategészségügyben és a közegészségügyben egyaránt. A 
salmonellák a legváltozatosabb és a legszélesebb gazdakötődéssel bíró baktériumok, több 
mint 2000 szerotípusuk ismert, ezért a fertőzés kialakulásának és terjedésének megelőzése 
csak összetett és korrekt munkával lehetséges. Hazánkban az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásunk után az unió irányelveit követve 2002-ben létrejött a 49/2002. (V. 24.) FVM 
rendelet, amely kimondja, hogy a S. Enteritidis és S. Typhimurium okozta salmonellosis és a 
baromfitífusz ellen az állattartó telepnek védekeznie kötelező, és a mentesség fenntartására 
kell törekedni. 

Kutatásunk során egy 60 kérdésből álló kérdőívet állítottunk össze állattartó telepek 
számára. A nyomtatványon az általános információkon kívül a minőségirányítási rendszer 
ismeretére, az állatállományra, a takarmány és vízhasználatra, a telep takarítására, a személyi 
higiéniára és a szállításra vonatkozó kérdéseket fogalmaztunk meg, tehát átvilágítottuk a 
fertőzöttség és terjedés szempontjából kritikus pontokat.  

Felmérésünk célja az volt, hogy reális képet kapjunk arról, hogy a felmérésben részt 
vevő telepek mennyire tájékozottak azt illetően, hogy milyen óvintézkedéseket kell 
megtenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a Salmonella baktériumok által okozott 
fertőzéseket és visszaszorítsák a kórokozók számát. 

Az eredmény alapvetően pozitívnak mondható. A kérdőívekben adott válaszokból 
kiderül, hogy a telepek kiemelkedő figyelmet fordítanak a fertőzés kialakulásának 
megelőzésére és az állomány Salmonella mentességének fenntartására. 

Azonban hiányosságok mutatkoznak a minőségirányítási rendszer ismeretével, illetve 
helyes használatával kapcsolatban. Az ivóvíz minőségének ellenőrzésére és az itató 
berendezések higiéniai karbantartására néhány telepen nem fordítanak elegendő figyelmet. 
További problémákat okoz a takarítás nem minden területre kiterjedő alapossága. A személyi 
higiéniával kapcsolatos kérdésekre sem kaptunk teljesen kielégítő válaszokat, feltehetően ezt 
a pontot a legkörülményesebb ellenőrizni és itt a szabályok, előírások betartatása is 
problémákba ütközhet. A többi kritikus pontot tekintve általában egységes, kielégítő, 
megnyugtató válaszokat kaptunk. 

Precízebb, körültekintőbb munkával és az ismeretek bővítésével a fentebb említett 
hiányosságok is kiküszöbölhetőek. 
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A SÁNTASÁG HATÁSA TEJEL Ő TEHENEK VISELKEDÉSÉRE, 
SZÍVRITMUSÁRA ÉS SZÍVRITMUS-VARIANCIÁJÁRA RÖVID TÁV Ú 

STRESSZ FELLÉPÉSE SORÁN 
 

Effect of lameness on behaviour, heart rate and heart rate variability of dairy 
cows during short-term stress 

 
Szerző:  Simon Áron Gergely, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Állattenyésztő mérnök Bsc. szak, IV. évfolyam 
Témavezetők:  Kovács Levente, tudományos munkatárs, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 
Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár, Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézet 

 
 Vizsgálatomban egészséges (mozgáskép pont: 1–2, N=28) és sánta (mozgáskép pont: 
3–5, N=24) tejelő holstein-fríz tehenek szívritmusát (heart rate, HR), szívritmus-variancia 
(heart rate variability, HRV) paramétereit és viselkedését (lépésszám-értékeit) értékeltem 
hagyományos fejőházi fejés és rektális vizsgálat során. Célom volt annak megállapítása, hogy 
a fejés, ill. a rektális palpáció mely szakaszában találhatóak különbségek a két csoport 
szívműködési értékei és viselkedése közben. A HRV paramétereit idő- (HR, RMSSD) és 
frekvencia-tartományban (LF, HF, LF/HF arány), illetve Poincaré-grafikon (SD1, DS2, 
SD2/SD1) segítségével számítottam ki. Fejés során: (1) előkészítési fázis, (2) fő fejési 
időszak, (3) a fejőkehely levételétől a fejőállás elhagyásáig eltelt várakozás időszaka. Négy 
perc tartamú rektális vizsgálat során: (1) a rektális vizsgálat előtti pihenés, (2) a rektális 
vizsgálat első 2 perce, (3) a rektális vizsgálat második 2 perce, (4) teljes rektális vizsgálat, ill. 
a vizsgálat után eltelt 15 perces „megnyugvási időszak” 5 perces intervallumokra osztva. 
A fejés értékelése: A sánta tehenek rövid-távú HRV értékei (HR, RMSSD, SD1, SD2/SD1) 
nagyobbak voltak a fejés előkészítő szakaszában, mint az egészséges állatok ugyanezen 
mutatói (P=0,026; P=0,009; P=0,009; P=0,045, sorrendben). A fő fejési időszakban az 
SD2/SD1 paramétert leszámítva minden mutatóban (HR, RMSSD, LF, HF, LF/HF, SD1, 
SD2) érdemi elérést tapasztaltam (P=0,048; P=0,040; P=0,044; P=0,044; P=0,044; P=0,040; 
P=0,047, sorrendben). A fő fejési időszak során regisztrált lépések száma nagyobb volt a 
sánta tehenek esetében az egészségesekkel összehasonlítva (P=0,031). A fejés utáni várakozás 
szakaszában a HR, az RMSSD és az SD1 mutatók nagyobbak voltak a sánta állatok esetében 
(P=0,039; P=0,039; P=0,039, sorrendben). A fejés szakaszai során tapasztalt különbségek a 
sánta tehenek nagyobb paraszimpatikus idegrendszeri aktivitását mutatták. Eredményeim 
magyarázata a sánta teheneket az elővárakozóban ért korábbi nagyobb mértékű stressz, illetve 
az érintett állatok kisebb vegetatív idegrendszeri válaszkészsége a rövidtávú stresszre. 
A rektális vizsgálat értékelése: a lépésszámok hasonlóak voltak a két csoport esetében. A 
fejéssel ellentétben, a rektális vizsgálat során nem találtam statisztikailag igazolható 
különbséget a sánta és egészséges tehenek HRV paramétereiben. A rektális vizsgálat utáni 
első 5 percben azonban érdemi különbség adódott az rMSSD, HF, LF/HF, SD1 és az 
SD2/SD1 mutatókban (P=0,047, P=0,039, P=0,039, P=0,047 és P=0,007, sorrendben). A 
megnyugvási időszak második 5 perce során csak a HF, az LF/HF és az SD2/SD1 mutatott 
statisztikailag is igazolható különbséget a két csoport között (P=0,037, P=0,037 és P=0,048, 
sorrendben). A fejéstől eltérően a rektális vemhességvizsgálat során a sánta állatok hasonló 
viselkedési és szívműködési reakciókat mutattak, mint egészséges társaik, azonban a palpáció 
utáni 5 percben nagyobb volt paraszimpatikus idegrendszeri aktivitásuk (RMSSD↑, HF↑, 
SD2↑), párhuzamosan a lecsökkent szimpatikus tónussal (LF/HF↓ and SD2/SD1↓). 
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A SZOMATIKUS SEJTSZÁM HATÁSA A KECSKETEJ EGYES 
KÉMIAI, FIZIKAI ÉS HIGIÉNIAI TULAJDONSÁGAIRA 

 
Effect of somatic cell count in some chemical, physical and hygienic properties 

of goat milk 
 

Szerző: Sramek Ágnes, MKK, Agrármérnök mérnök MSC. , II. évfolyam  
Témavezetők: Dr. Pajor Ferenc, egyetemi adjunktus SZIE, MKK, Állattenyésztés- 

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

Intézet 
  
 

Földünk egyik legdinamikusabban fejlődő állattenyésztési ágazatává nőtte ki magát a 
kecsketenyésztés és a kecsketej-termelés. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt 40 évben a 
kétszeresére nőtt a kecsketej-termelés a világon. Jelenleg körülbelül 924 millió kecske él a 
Földön, a világ kecsketej-termelése 17,09 millió tonna (FAO, 2011).  
A magyarországi kecskeállomány a rendszerváltást követően, 2000-ben érte el a csúcspontot, 
amikor is 189 ezer volt a kecskeállomány létszáma. Ezután drasztikus csökkenés következett 
be, 2010-re csupán 58 ezer db kecskét jegyeztek fel. Azonban 2011-ben növekvő tendenciát 
mutatott az országos állomány, ugyanis 75 000-re ugrott fel a kecskelétszám (FAO, 2011).  
A kecsketej jelentőségét jól mutatja, hogy a beltartalmi mutatói közül, többek között a 
zsírsavak összetétele és mennyisége sokkal kedvezőbb. mint a tehéntejé, emiatt fogyasztása 
sok pozitívummal jár a humán egészségre nézve. 
Az állat egészségi állapota fontos szerepet játszik a termelt tej összetételében. Tőgybetegség 
esetén gyakran megváltozik a tej összetétele, különösen a tőgygyulladás okoz a tejben 
mélyreható változást. A tej biológiai alkotórészei közé tartoznak a szomatikus sejtek és a 
mikrobák. Állandóan jut a tejbe több- kevesebb sejtes elem a tőgy szöveteiből és a vérből a 
tejképződés közben. A szomatikus sejtszám mennyiségét az állat életkora, a laktáció szakasza 
(évszak), fajta és a gazdaság (tartás-, fejéstechnológia, higiéniai viszonyok), illetve az ellés 
típusai is befolyásolja. 
Vizsgálatunk célja a szomatikus sejtszám hatásának vizsgálata a kecsketej egyes kémiai, 
fizikai és higiéniai tulajdonságaira.  
A vizsgálatokat 2012 évre vonatkozóan a Kiskunfélegyházán található Alpesi 
törzstenyészetben végeztük el. A vizsgálatban 32 vegyes laktáció számú anyakecske vett 
részt. Mintavételre 3 alkalommal került sor (laktáció elején, közepén és végén), minden 
alkalomnál véletlenszerűen választottuk ki az anyákat. A minta kifejése kézzel történt.  
A kapott mintákat a gödöllői ÁT Kft., illetve az Intézet saját laboratóriumában kerültek 
feldolgozásra. A kísérlet során vizsgáltuk a tejmintákban a szomatikus sejtszámot, a 
baktériumszámot, tejfehérje-, tejzsír- és tejcukortartalmat, fagyáspontot, pH értéket és 
elektromos vezetőképességet.  
Pozitív (P<0,01) összefüggés mutatkozott a szomatikus sejtszám és a fehérjetartalom 
(r=0,56), valamint a pH érték (r=0,40) között. Negatív összefüggést mutattunk ki a 
szomatikus sejtszám és a tejcukor (r=-0,35), elektromos vezetőképesség (r=-0,40) és a 
fagyáspont (r=-0,34) között. A szomatikus sejtszám pozitív összefüggést mutatott az összes 
baktériumszámmal. (r=0,68). Eredményeink szerint a szomatikus sejtszám nagysága lényeges 
hatással van a termelt kecsketej mennyiségére, összetételére, fizikai és higiéniai 
tulajdonságaira. 
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GÉNMEGŐRZŐ MUNKA JÓSVAFŐI HUCUL MÉNESBEN 
 

Gene conservation of the Hucul stud in Jósvafő 
 

Szerző: Tóth Norina, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
természetvédelmi mérnök BSc. IV. évfolyam 

Témavezetők:  Németh Zoltán, elnök Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete, 
    Dr. S.-Falusi Eszter, egyetemi adjunktus, MKK NÖFI Növénytani Tanszék, 

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

 
Az utóbbi években nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is egyre szélesebb 

körben bontakozik ki a régi, kihalóban lévő háziállatfajták megmentésére irányuló törekvés. 
Dolgozatom célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Fővárosi Növény- és 
Állatkert közös tulajdonát képző jósvafői hucul ménes génállományának vizsgálata, mely első 
sorban az állomány beltenyészettségére irányul.  

Az őshonos lófajta fennállása óta kétszer szenvedett el palacknyak-hatást, ami azt 
jelenti, hogy legalább kétszer érte olyan hatás, mely után a létszámnövekedés egy beszűkült 
genetikai változatosságú populációból zajlott le. Ebből adódóan a tenyésztőknek törekedniük 
kell a rokon- és beltenyésztés elkerülésére és visszaszorítására, a genetikai variabilitás 
fenntartására, ami az egyes egyedek, illetve a teljes állomány genetikai szerkezetének 
ismerete nélkül lehetetlen. A fajtát Magyarországon kívül Romániában, Lengyelországban, 
Szlovákiában, Csehországban és Ausztriában tenyésztik. Az állományok nagysága az egyes 
országokban eltérő, de a tenyészállatok száma európai szintem is csupán 2000 körül mozog.  
A hazai tenyésztőszervezet - a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete - által 2011-ben 
kiadott méneskönyv adatai szerint hazánkban jelenleg 22 mén és 252 kanca vesz részt a 
fajtafenntartásban.  

Hazánk legnagyobb törzstenyészetében, a jósvafői ménesben a vizsgálat idején 186 ló 
volt, melyből ivarukat tekintve 43 mén, 125 kanca és 18 herélt. A vizsgálat a ménes genetikai 
készletének feltárására irányult, melyben az egyedek és az állomány beltenyésztettségét 
vizsgáltam. A beltenyésztettség számokkal történő kifejezésére Wright (1921) módszerét 
alkalmaztam. A Wright-féle együttható egy olyan matematikai képlet, mely a közös ősök 
számát és a generációs távolságot veszi figyelembe a beltenyésztettségi együttható 
kiszámításakor. Az együttható értékét befolyásolja a pedigré hossza és teljessége, tehát minél 
teljesebb és több nemzedékre visszavezethető a pedigré, annál pontosabb a koefficiens. A 
számítások során az egyedek 5 generációnyi ősét vizsgáltam. Az eredményeket 
csoportosítottam külön a kancacsaládok és a ménvonalak alapján is. 

Az így kapott eredmények alapján összefoglalóan elmondható, hogy a jósvafői ménes 
lovainak beltenyésztettsége nem jelentős, olyan egyedek is előfordultak, melyekre nem 
lehetett felírni a Wright-féle képletet, ami azt jelenti, hogy a felmenők között nem volt közös 
ős. Tehát a korábbi tenyésztői munka a fajtát ért palacknyak hatás ellenére a vizsgált 
szempontból eredményesnek tekinthető. 
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A GALOPPLOVAK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁI A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA ÉS AZ IDOMÍTÁS TÜKRÉBEN 

 
Behaviour problems of racehorses with a view on breeding technology and 

training 
 

Szerző: Varga Áron , SZIE-MKK KTI, Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc., 
IV. évfolyam 

Témavezető: Tóthné Dr. Maros Katalin egyetemi adjunktus, SZIE-MKK, Állattenyésztés-
tudományi Intézet 

 
Dolgozatomban a galopplovak tartástechnológiájából és idomításából adódó 

viselkedési problémák okát kutattam.   
A lóverseny Széchenyi István közreműködésével 185 éves hagyományokra tekint 

vissza Magyarországon. A galoppversenyeken induló angol telivér fajtára kifejezetten 
jellemző, hogy igen érzékeny és a versenyekből adódó hatalmas fizikai és szellemi terhelés 
miatt ezek a lovak nehezen viselik a stresszt.  

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a lovak tartási körülményei 
nagymértékben eltérnek a természetestől, amelyhez folyamatosan alkalmazkodniuk kell. A 
versenylovakat a fokozott igénybevétel és a lehető legnagyobb teljesítmény elérése érdekében 
a természetben megszokottól eltérően takarmányozzuk. A természetes táplálékfelvételre nincs 
mód, ugyanis nincsenek akkora összefüggő területek, amelyeken a szükséges mennyiségű 
szálas takarmányhoz hozzá tudnának jutni. E lovak így az abraktakarmány és a vitaminok 
mellett csak kiegészítésként kapják a szálas takarmányt. A folyamatos igénybevétel miatt  
megfelelő mennyiségű pihenésre van szükségük, ami abban az esetben, ha szabadon 
mozognának, nem valósulhatna meg. A speciális elhelyezés azt is szolgálja, hogy a lovak 
sérülésveszélyét minimalizáljuk.  

E különleges tartási körülmények ugyanakkor számos viselkedési problémát 
indukálnak, abból adódóan, hogy a lovak az ösztönös igényeiket nem tudják kielégíteni, így 
nem tudnak együtt játszani, a szociális szükségleteiknek eleget tenni.  

A dolgozatomban a hazai és külföldi szakirodalom megállapításaiból kiindulva egy 
saját kérdőív segítségével vizsgálom a Magyarországon idomításban álló galopplovak 
viselkedési sajátosságait. A kérdőívben az általános tartástechnológiai és idomítási eljárások 
jellemzésén túl, a legjellemzőbb viselkedési problémákra koncentráltam. A leggyakrabban 
előforduló viselkedési zavarok közé tartoznak a boxjárás, szitálás, karórágás-levegőnyelés és 
a nyelvöltögetés. A megvizsgált 50 egyed sajátosságait figyelembe véve arra lehet 
következtetni, hogy a galopplovak közel 30%-ánál figyelhető meg valamilyen magatartási 
zavar, vagy sztereotípia.  

A megállapításaim a kérdőíveken túl a saját tapasztalataimon is alapulnak. 2009 óta 
folyamatosan napi szinten dolgozom a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. telephelyén 
idomításban álló lovakkal. Az elmúlt években összesen mintegy ötven lóval foglalkoztam, 
aktívan részt vettem a tréningezésükben, mint munkalovas. A napi munkával, idomítással és 
lovaglással kapcsolatos megfigyeléseimet beépítettem az elemzésembe. 
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AZ ÜREGI NYÚL ÉL ŐHELYPREFERENCIÁJÁNAK ÉS 
KÖRNYEZETÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA EGY 

TELEPÍTETT ERD ŐBEN 

Study on the habitat preference and impact of European rabbits in a forest 
plantation 

Szerző: Biró Bálint, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadgazda mérnöki 
  BSc, III. 
Témavezető: Dr. Szemethy László, Egyetemi docens, MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 

Hazánk területéről az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) a XX. század folyamán 
szinte teljesen eltűnt. Napjainkban a faj újbóli, gyors állománynövekedését tapasztaljuk. E faj 
jelentős vadászati potenciállal bír, így ökológiai igényeinek és környezetére gyakorolt 
hatásainak minél alaposabb vizsgálata, megértése elengedhetetlen a fajjal történő jövőbeni 
eredményes gazdálkodás érdekében. 

Jelen vizsgálat arra keresi a választ, hogy az üregi nyúl miként befolyásolja 
környezetét, mik az ökológiai igényei, illetve, hogy milyen intézkedésekre, beavatkozásokra 
lehet szükség a jövőbeni gazdálkodás során. 

A vizsgálat helyszínéül Nyáregyháza és Csévharaszt község határán fekvő 
elsődlegesen gazdasági célú erdők szolgáltak. A faj környezetre gyakorolt hatásaiból a direkt 
hatások (táplálkozásból eredő hatások) vizsgálata történt meg. A kifejtett direkt hatások 
vizsgálatát mind a lágyszárú, mind pedig a fásszárú vegetáción elvégeztem. A nyulak 
lágyszárúakra kifejtett hatását klasszikus kizárási kísérlettel; fásszárú vegetációra kifejtett 
hatásukat (hántás) pedig rugalmas sávtranszekt módszerrel vizsgáltam. A kutatás során a faj 
által preferált élőhelyek felmérésére is sor került. Az élőhelypreferencia mértékét az 
előzetesen felvételezett várak térbeli elhelyezkedéséből számoltam, az Ivlev index 
segítségével. 

A részletes élőhelypreferencia vizsgálat adatai szerint a nyulak előnyben részesítették 
a sűrű állományú, meggy (Prunus spp.) elegyes részleteket (I=+0,9). A sűrű vegetációjú 
foltok preferenciáját az irodalmi adatok is alátámasztják, azonban, a meggy elegyedésű részek 
előnyben részesítését a meggy hántottsága nem indokolja (I=+0,2). Egyértelmű hántottsági 
preferenciát olyan fajok esetében találtam, melyek közepes mértékben hántottak, annak 
ellenére, hogy a kínálatban alacsony volt a részesedésük (pl.: tövises lepényfa (Gleditsia 
triacanthos): I=+1; egybibés galagonya (Crataegus monogyna): I=+1). Az üregi nyúl jelentős 
károsítást kizárólag a meggy hántásával okozhat; azonban ez a faj nem célállomány, ezért a 
gazdasági kár nem számottevő. A tuskósorra kihelyezett kvadrátegyüttes elkerített részében a 
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) magassága és levélszáma is szignifikáns különbséget 
mutatott (növénymagasság: df=5; Welch t=4,143; p=0,009; levélszám: df=5; Welch t=3,672; 
p=0,0144). 

A faj újbóli betelepülése - ennek a vizsgálatnak az eredményei alapján - 
egyértelműen pozitív. Lágyszárú vegetációra kifejtett hatása a "kívánatos" fajok közé sorolja, 
hiszen rágásával visszaszorítja az agresszívan terjedő, parlagfüvet. Preferált élőhelyei alapján, 
hazánk területének jelentős hányada megfelel a faj ökológiai igényeinek, így vadgazdálkodási 
hasznosítása sok vadgazdálkodási egységnek kínál kifizetődő alternatívát. 
A vizsgálatban szereplő, homoktalajon lévő, intenzíven kezelt ültetvények kitűnő élőhelyet 
kínálnak az üregi nyúlnak. Ezeken az élőhelyeken belül is a tuskósorok szerepe a 
legfontosabb. Eredményeim alapján az üregi nyúl állományt a tuskósorok létesítésével, vagy 
felszámolásával lehetne szabályozni, a gazdasági céltól függően. A vadgazdálkodó és az 
erdőgazdálkodó közötti konfrontálódásra - a várakozásokkal ellentétben - nem ad lehetőséget, 
hiszen erdészeti szempontból fontos fafajokban kártétele jelentéktelen. 
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CSERJESZINT KÍNÁLATÁNAK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA EGY 
PATÁSOKTÓL ELZÁRT REZERVÁTUM MAGTERÜLETEN 

Seasonal change of understory food supply in a fenced forest reserve core area 

Szerző: Eszes Dorottya Réka, MKK, Vadgazda mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet 
 

Az erdőrezervátum-hálózat kijelölése 1989-ben indult el hazánkban. Az erdei 
ökoszisztéma-rezervátumok (röviden erdőrezervátum) a természetes vagy természetközeli 
erdei életközösség megóvását, a természetes ökológiai és evolúciós folyamatok szabad 
érvényesülését, valamint e folyamatok kutatását szolgáló erdőterületek. Fontos szempont az 
erdők természetessége vagyis, hogy milyen mértékben hasonlít az adott területen előforduló 
erdőállomány az adott termőhelyi viszonyok mellett egykor tenyésző érintetlen őserdőkre.  

Az erdőben megtalálható életformák életképessége és kölcsönhatása a rendszer 
épségén alapul. A természet törvényei alapján működő rendszerben megtalálható minden 
elem szükséges és fontos szerepet tölt be. A természet ilyen fontos elemei a növényevő patás 
vadfajok is. Ezek a vadfajok táplálkozásukkal, viselkedésükkel hozzájárulnak az erdő 
összetételének, szerkezetének kialakulásához. 

Az általunk vizsgált terület a Gödöllői dombság területén elhelyezkedő Nagy Istrázsa-
hegy erdőrezervátum magterülete volt, mely fokozott védelmet élvez. Az emberek és patás 
vadfajaink elől kerítéssel elzárt. Az itt folytatott terepi felvételezéseink célja egyrészt a 
cserjeszint táplálékkínálatának és a rajta található vadrágásnak a felmérése volt, olyan 
környezetben, ahol elvileg nem találhatók meg a nagyvad fajok. Másrészt vizsgáltuk hogyan 
alakul a főfafaj és egyéb fásszárú fajok aránya a cserjeszintben egy olyan területen, ahol nem 
működhet a nagytestű növényevők természetes szelektáló, szabályozó hatása. Mindemellett 
felmértük, hogy észlelhető-e a növényevők jelenléte és hatása az elzárt területen. 

A felmérések folyamán kétféle módszerrel dolgoztunk azonos mintavételi pontokon és 
azonos időpontokban (szezonálisan). Az egyik adatgyűjtési forma a SZIE MKK VadVilág 
Megőrzési Intézetben kidolgozott és alkalmazott módszer, melynek célja a nagytestű 
növényevő fajok számára aktuálisan elérhető kínálat és fogyasztás felmérése (hajtásszámlálás 
és rágott hajtások számlálása). A másik az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 
munkatársai által kidolgozott és használt rezervátum-felmérő módszer, ami a hazai 
erdőrezervátumok hosszú távú természetes dinamikájának vizsgálatát szolgálja (50 cm-nél 
nagyobb egyedek összes és rágott töveinek számlálása). 

Ha a tőszámokat (rezervátum-módszer) vesszük alapul, akkor tavasszal, nyáron és 
ősszel a leggyakrabban megtalált faj a mezei juhar volt, míg télen a kőrisfajokból (magas, 
virágos) felvételeztünk a legtöbbet. A VMI módszerrel mérve (hajtásszámlálás) mindig a 
mezei juhar rendelkezett a legtöbb hajtással átlagosan. A terület fő fafaját, a kocsánytalan 
tölgyet tőszámlálás esetében csak nyáron regisztráltuk a cserjeszintben, mivel nem voltak 50 
cm-nél magasabb egyedei. Hajtásszámlálást tekintve viszont nyáron és ősszel is. A 
rezervátum módszerrel a galagonya, a csíkos és bibircses kecskerágó rágottsága volt 
szezonálisan a legmagasabb. A VMI módszernél a legnagyobb rágottsággal minden 
évszakban más és más faj rendelkezett (vadrózsa, kőrisek, bibircses kecskerágó). Viszont 
egyik módszerrel sem találtunk rágást a kocsánytalan tölgyön.  

Eredményeink szerint a jelen levő patások szelektív rágása ilyen állománysűrűségnél 
még elkerüli a főfafajt, mindezt azonban a cserjeszint változatossága is befolyásolja. 
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A LOVAS KÖZELÍTÉS, MINT TERMÉSZETKÍMÉL Ő 
ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZER HELYZETE A HAZAI 
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State of horse logging, a sustainable timber transportation method in hungarian 

forests 
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Témavezető: Dr. Malatinszky Ákos, egyetemi docens, Szent István Egyetem 
(Mezőgazdasági-és Környezettudományi Kar, Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék) 

Az erdészeti üzem gépesítését megelőzően (1955 előtt) a lovas közelítés megszokott 
folyamat volt az erdőgazdálkodás során, napjainkra azonban szinte feledésbe merült. 
Erdőjáróként, lótartóként vagy a hagyományos gazdálkodás iránt érdeklődőként egyaránt alig 
találkozni a lovas/fogatos közelítés fogalmával.  

Adataimat terepen gyűjtöttem a lovas közelítést alkalmazó erdőgazdálkodókkal készített 
félig strukturált interjúk segítségével. Őket az összes hazai erdészet megkeresésével kutattam 
fel. 106 erdészetet kerestem fel telefonon, amely alapján feltérképeztem a lovas közelítés 
gyakoriságát az állami erdőterületeken. Összesen 16 vállalkozónál figyeltem meg 
személyesen az állati erő hasznosítását a gyakorlatban, közülük 15-en dolgoztak 
természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületen is. A terepi megfigyelések során a 
következők célok vezéreltek: felmérni milyen szempontok alapján döntenek a ló használata 
mellett, a lovas fakitermelés milyen előnyökkel és hátrányokkal bír több nézőpontot is 
figyelembe véve, a vállalkozó tapasztalatát begyűjteni, továbbá a használt lófajtákat és 
típusokat megfigyelni. A természetkímélő gazdálkodás részeként elterjedt vasló jellemzőit 
összehasonlítottam az igazi lóéval. 

A 106 erdészet közül 28 alkalmaz olyan vállalkozót, amely a közelítést lóval hajtja 
végre. Ez az összes erdészetnek a 26,42%-a. Az erdészetek 9,43%-a elvétve, csak nagyon 
ritkán foglalkozik lovas közelítéssel. Leggyakrabban törzskiválasztó és növedékfokozó 
gyérítések esetében kapnak megbízást, mert gazdaságosabb és a lovak számára kímélőbb. A 
16 vállalkozó 37%-a sodrott lovakat használ, ezt követi a muraközi típus 29%-ban, és 
megtalálhatóak a magyar hidegvérű lovak 11%-ban. 1 ló napi átlagos teljesítménye 15,9 m3. 1 
ló átlagosan 0,81 m3 rakományt húz el. Összesen 3 erdészetnek vannak saját lovai, a 
vállalkozók tőlük bérlik a „munkaeszközüket”. Minden gazdálkodónál döntő érv a lovak 
használata mellett a hagyományőrzés és a kíméletesség.  

A lovas faanyagmozgatásnak legelterjedtebb módja a vonszolás, amely során a lóhoz 
rögzített hámfához lánccal, illetve kötéllel kapcsolják a megmozgatni kívánt faanyagot. 
Egyszer lőcsös szekérrel dolgoztak, kétszer említették, hogy erdészeti közelítő kullóval is 
szoktak közelíteni, de ezek elterjedtsége csekély.  

A módszer legfőbb előnyei a talaj, a visszamaradó fák és az újulat védelme. 
Környezetvédelmi jelentősége, hogy nincs károsanyag-kibocsátása, nincs szükség 
üzemanyagra, továbbá az általa felhasznált energia megtermelhető a gazdálkodó által is. 
Hátránya, hogy teljesítménye a gépi művelésnél kisebb, kevés a lóhoz értő ember, és a velük 
való munka speciális életformát követel meg. 
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KÁRTEV ŐGYÉRÍTÉS SORÁN KIALAKULT MÉRGEZÉSEK HATÁSA 
VÉDETT ÉS EGYÉB NEM CÉLZOTT FAJOKRA  

 
Effects of vertebrate pest management using poison-baits on protected birds and 

non-target species. 
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Az emberi faj számára kártékony ragadozók és más mezőgazdasági kártevők 

létszámának apasztása egyidős az állattartás, illetve a növénytermesztés megjelenésével.  A 
mérgezett csalétekkel történő ragadozógyérítés az egyik legelterjedtebb módszer világszerte 
annak ellenére, hogy alkalmazása sok országban illegális. Az Európai Unióban a Berni 
Egyezmény és a Madárvédelmi Irányelv szintén tiltja. De az Egyesült Államokban is egy 
1947-ben alkotott törvény alapján bíróság elé állítják azokat, akik a különböző peszticideket 
nem rendeltetésnek megfelelően használják fel, és emiatt illegális mérgezéseket okoznak. Ha 
ragadozó madár teteme található a kihelyezett csalétkek közelében, akkor a vándormadarak, a 
fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus), és a szirti sas (Aquila chrysaetos), valamint a 
veszélyeztetett fajok védelme érdekében hozott törvények, illetve számos más törvény alapján 
is felelősségre vonhatók az elkövetők. Magyarországon a körülményektől függően méreggel 
való visszaélésért, állatkínzásért, valamint természetkárosításért büntethető, amely a természet 
védelmének „legerősebb” felelősségi formája, és a büntetőjoghoz kapcsolódik. 

Az elsődleges, vagy másodlagos mérgezés a hatóanyag szervezetbe történő 
bekerülésének körülményeitől függően alakul ki. A csaliként szolgáló állati tetemeket, állati 
részeket általában nagy koncentrációjú inszekticiddel preparálják, amely lehet folyékony, 
szemcsés, vagy por konzisztenciájú. A madarak számára ezek a főleg szerves foszforsav 
észter hatóanyagú inszekticidek kis mennyiségben is végzetesek, legtöbbször a méreg 
felvételének helyén elpusztulva találnak rájuk. A mérgezések hatása a különböző ragadozó és 
dögevő fajokra és azok populációira nagyrészt ismeretlen, ezért éreztem szükségét e témában 
való kutatásnak. 

Elsődleges célkitűzéseim alapján azt vizsgáltam, hogy főként a Hortobágyi 
Madárkórházban mérgezéssel, vagy annak gyanújával kezelt fajok hol és milyen körülmények 
között mérgeződtek, milyen hatóanyag mutatható ki szervezetükből, milyen új toxinokat 
alkalmaznak, azoknak milyen hatása van az adott fajra, milyen érdekcsoportok állnak a 
hátterében, mi az indíték és melyek a célfajok, ami miatt mérgeznek, illetve milyen legális 
módszerek lehetnek alkalmasak a nem szelektív, illegális mérgezések kiváltására. Munkám 
során kiemelt figyelmet fordítottam a vadgazdálkodásnak.  

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy egy olyan problémarendszert igyekeztem 
feltérképezni, amely az indíték megszületésétől kezdve végigvezet minket egészen a védett- 
vagy fokozottan védett, illetve nem célzott fajok pusztításáig, valamint azon túlmutatva 
rávilágít azokra a humán-egészségügyi kockázatokra, amikor a mérgező közvetlenül vagy 
közvetve a saját vagy más testi épségét, életét is kockáztatja cselekményével. Ezen kívül azt 
szeretném érzékeltetni, hogy egy természeti rendszerben szorosan egymás mellett gazdálkodó 
különböző érdekcsoportok együttműködésének a hiánya, problémáinak és gazdálkodásának 
pontos ismerete nélkül milyen károkat okoznak, amikor a mérgezés mellett döntenek. 
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GÍMSZARVAS (CERVUS ELAPHUS) BIKÁK EGYES KORBECSLÉSI 
MÓDSZEREINEK ÉRTÉKELÉSE 

 
Evaluation of age-estimation methods in red deer (Cervus elaphus) stags 
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tudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet)  
 

Munkámban a gímszarvas (Cervus elaphus L., 1758) korbecslésének jelentőségét, a 
trófeabírálat jogszabályi hátterét és a különböző korbecslési módszereket, ill. azok tesztelését 
mutattam be. Dolgozatom célkitűzése volt a Gemenc Zrt. hajósi vadászterületéről származó 
18 gímbika mintáján elvégzett, zápfogak cementréteg-számlálásán alapuló saját korbecslésem 
és egyéb korbecslési adatok összehasonlítása, valamint egyes anatómiai képleteken felvehető 
méretek és az életkor változása között fennálló kapcsolat tanulmányozása. 

A cementrétegek alapján becsült korok, ill. a trófeabírálaton és a vadászok által, 
valamint a Vadvilág Megőrzési Intézetben fényképek és az M3 fog kopottsága alapján adott 
korbecslések közti kapcsolatot regresszió- és korrelációanalízissel vizsgáltam. A foghézag és 
a rágófogsor hossza, az I1 és M3 fog paraméterei, valamint a kor között szintén vizsgáltam az 
összefüggés meglétét és erősségét (korreláció-elemzés), ill. azt, hogy az életkor miként 
befolyásolja az adott méreteket (regresszió-elemzés). 

Az eredmények alapján saját cementzóna-számlálásom sem a trófeabírálat, sem a 
vadászok, sem a VMI munkatársának korbecsléseivel nem volt statisztikailag kimutatható 
kapcsolatban. Megállapítottam, hogy a foghézag és a rágófogsor hosszának mérése vagy az 
ezekből számított index nem alkalmas a korbecslési eljárásban való használatra. Az I1 fogak 
fogkorona magassága és teljes hossza, ezek aránya, ill. a két I1 fog koronáinak együttes 
szélessége a cementrétegek alapján végzett korbecsléssel statisztikailag igazolható lineáris 
kapcsolatban állt. Az M3 esetében sem az első, sem a második ív koronamagassága nem volt 
statisztikailag igazolható kapcsolatban a cementzónás korbecsléssel. Az M3-fotójáról becsült 
kor és a mért koronahosszak között szignifikáns, lineáris kapcsolat állt fenn. 

A kapott eredmények tükrében javaslatokat tettem a cementréteg-számlálásnak a 
trófeabírálati rendszerbe való beépítésének lehetőségeivel, a módszer további kutatásokban 
való vizsgálatával, a fogcsiszolat-készítés folyamatának és alkalmazott gépeinek 
fejlesztésével, valamint a becsült kor és az állkapcsokon, ill. a fogakon mért paraméterek 
összefüggéseinek további tanulmányozásával kapcsolatban. 
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A LÉBÉNYI TÖLGY-ERD Ő VEGETÁCIÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ 
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A Hanság keleti peremén, Lébény község határában fekvő Tölgy-erdő egy 109 

hektáros, 1999 óta védett terület, amely a „Natura 2000” hálózat része. Az erdőben jelenleg 
zajló folyamatok jobb megértéséhez különösen fontos a korábbi állapotok ismerete, hiszen a 
használat megváltozása, a természetközeli növényzet megváltozását, átalakulását 
eredményezi. 

A jelenlegi állapot feltárása érdekében 2013-ban megtörtént a vegetáció erdőrészlet-
szintű felmérése, amely során természetességi adatok gyűjtésére is sor került. Az erdő 
múltjának rekonstruálása irodalmi és levéltári anyagok, valamint történeti térképek és archív 
légifotók alapján vált lehetségessé. 

A korábbi irodalmi adatokat kiegészítve elkészült a terület fajlistája, amely a 2013-as 
adatokkal bővítve összesen 133 fajt tartalmaz. Mivel az erdő állapotának megítélése 
szempontjából kiemelt jelentőségű a tavaszi aszpektus lágyszárú növényzete is, a terepi 
bejárások alapján azokról elterjedési térkép készült. Az egyes erdőrészletek növényi 
összetétele közötti hasonlóság hierarchikus klaszteranalízissel került vizsgálatra, míg a 
növényzet jelenlegi állapotának, átalakulásának és az erdőhasználat időbeli változásának 
összevetése a korábbi erdészeti üzemtervek térinformatikai feldolgozásával, a legjelentősebb 
fásszárú fajok időbeli arány-változásának megjelenítésével történt. 

A gazdálkodási múltat összevetve a vegetációval és a természetességi vizsgálatok 
eredményeivel megállapítható, hogy a leginkább természetközeli erdőrészletek az erdő 
nyugati részén találhatóak. A Tölgy-erdő növényzetének szempontjából kiemelt jelentősége 
van a korábbi használatnak, míg a legjelentősebb változást a leromlott erdőállományok 
arányának növekedése és az idegenhonos, inváziós fajok megjelenése, terjedése jelenti. 
Utóbbi természetvédelmi szempontból is kiemelt kérdés, mert a korábban betelepített akác 
(Robinia pseudoacacia) és az inváziós bálványfa (Ailanthus altissima), mint átalakító fajok, 
az erdő arculatát jelentősen megváltoztatták. 
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A BÚZA (TRITICUM AESTIVUM  L) REAKCIÓJA SZIMULÁLT 
VADKÁRRA, ÉS A KÁRENYHÍTÉS LEHETSÉGES AGROTECHNIKAI  

MEGOLDÁSAI 
 

The reaction of winter wheat (Triticum aestivum L.) on simulated game damage 
and the agro-technical methods of reduction of losses 

 
Szerző: Szarka Kitti MKK KGA IV. évf  
Témavezető: Dr. Tarnawa Ákos, Egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, MKK, 

Növénytermesztési Intézet, Növénytermesztéstani Osztály  
 

Magyarország mindig híres volt apróvad állományáról. A két világháború között egyenesen 
apróvad-paradicsomként tartottak számon a világban. Az utóbbi időben az apróvad 
populációk erőteljesen csökkentek, de a jelenlegi állományra is jellemző, hogy első sorban 
mezőgazdasági területeket használnak élettérként. Ezek között van néhány tipikusan 
kultúrakövető faj. 

Ez a nagy létszámú apróvad a szántóföldeken találja meg életfeltételeit, ezt használja 
habitatként és itt is táplálkozik. A térbeli egybeesésből adódóan az apróvad és termesztett 
növény populációk szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A vadállomány részéről a 
legerősebb hatás a táplálkozásukhoz kötődik. Itt a folyamatosan jelen lévő apróvadon kívül a 
nagyvad populációk hatása is jelentős lehet bizonyos esetekben. 

A magyar mezőgazdaság egyik meghatározó növénye a búza. Minthogy szántóterületeink 
körülbelül negyedén ez a növény kultúra található, a különböző vadfajok nagy 
valószínűséggel találkoznak vele. A növényevő vadfajok a búzát táplálékként fogyasztják, 
ami adott esetben vadkárként jelentkezik. 

A vadkár megítélése kettős, mert első ránézésre, ami a növénytermesztőnek kár, az a 
vadgazdának haszon. Ebből a kettősségből adódik, hogy a jelenség megítélése nem egységes, 
attól függ, melyik csoport véleményét vesszük alapul. Az elfogyasztott növények alapján 
logikus kárról beszélni a növénytermesztés részéről, míg a másik oldalról, bizonyos elméletek 
szerint, még növekedést stimuláló hatása is lehet a búza rágásának. 

Kísérleteink során azt próbáltuk tisztázni, hogy a búzát ért károsodás milyen mértékben 
csökkenti a termés mennyiségét. Ennek érdekében meghatározott mértékű vadkárt 
szimuláltunk az állományban. A kár mértékén kívül a kárenyhítésre használható agrotechnikai 
megoldások tisztázását is célul tűztük ki. 

Eredményeinkből jól látható, hogy a szimulált vadkár egyértelmű hatással volt a búza 
termésmennyiségére, még ha nem is olyan mértékben, mint előre várható volt. Illetve arra 
vonatkozólag is értékes információkat nyertünk, hogy komoly potenciál található az 
agrotechnikai kárenyhítés tekintetében. 
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A MAGYARORSZÁGON ÉL Ő GYÚJTOVÁNYFÜVEK GENETIKAI 
VIZSGÁLATA 

 
Genetic analyses of the Hungarian Linaria species 

 
Szerző:  Bálint Jeannette, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Mezőgazdasági biotechnológia szak, II. évfolyam 
Témavezető: dr. Szőke Antal, egyetemi adjunktus, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Genetika és Biotechnológia Intézet 
 

 
A Magyarországon élő gyújtoványfüvek (Linaria nemzetség) jelentősége több 

szempontból is meghatározó, ám a sokszínűségével és megjelenési formáival ellentétben 
kevés róla az ismeret. A kutatás a nemzetség „négy” hazánkban élő fajával foglalkozik.  
Vizsgálatainkban az alábbi fajok szerepelnek: közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), 
rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifolia), keskenylevelű gyújtoványfű (Linaria 
angustissima) és a Bieberstein-gyújtoványfű (Linaria biebersteinii). Komplexitásukat két 
részről kell megközelíteni. Elsődleges szempont, hogy könnyedén kereszteződnek egymással, 
amely újabb hibrid formák létrejöttét eredményezi. Másodsorban, pedig megfigyelhető 
közöttük védett-, gyógy- és lehetséges invazív faj is.  A Linaria biebersteinii hazánkban 
védett növény 10000 Ft-os eszmei értékkel bír, azonban egyes szakirodalmi feldolgozások 
arra utalnak, hogy, mint a Linaria genistifolia és a Linaria vulgaris hibridjeként jelent meg. 
Ezek közül a Linaria vulgaris-t gyógynövényként alkalmazzák, a Linaria genistifolia pedig, 
mint lehetséges invazív faj van jelen hazánkban.  A botanikusok és taxonómusok számára is 
kérdéses még az egyes fajok azonosítása, melyet morfológiai hasonlóságuk is alátámaszt. 

A kutatás célja, hogy segítsük a rendszertani hovatartozásuk tisztázását, megfejtsük 
hibridizációs képességüket, elkülönítsük az egyes fajokat, meghatározva azok hibrid 
változatait és a populáció szintű genetikai diverzitás kimutatása. Tanulmányozásukat két 
irányból kezdtük meg, mely magába foglalja olyan genetikai markerek használatát, melyeket 
már más fajokban sikeresen alkalmaztak filogenetikai vizsgálatoknál, illetve olyan specifikus 
primerek tervezését, melyek csak az adott fajra jellemzőek. Munkánk során különböző PCR 
alapú technikákat alkalmazunk, amelyeket sejtmagi és kloroplasztisz kódoló és nem kódoló 
régiókra specifikus primerekkel végzünk el. Populációgenetikai vizsgálatokra ISSR (Inter 
Simple Sequence Repeats) markerekből kiindulva mikroszatellit primereket fejlesztünk, 
melyek a fajok elkülönítése mellett diverzitás vizsgálatokra is alkalmasak. A kapott 
fragmentumokat megszekvenáltatjuk és a szekvencia ismeretében fajspecifikus markerek 
fejlesztését célozzuk meg. Az eddig elért eredmények kimutatták, hogy nem csak a fajok 
között, hanem fajon belül is nagyfokú polimorfizmus határozható meg.  
 
A kutatást a Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet, valamint a Kutató 
Kari Kiválóság Támogatás-17586-4/TUDPOL támogatta.  
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IKER EGEREK LÉTREHOZÁSA TETRAPLOID 
KOMPLEMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL: A DONOR EMBRIÓK 

GENOTÍPUSÁNAK HATÁSA 
 

Production of twin mice by tetraploid complementation technology: effect of 
donor embryo genotype 

 
Szerző: Balogh Erna, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar, Mezőgazdasági 

Biotechnológus Msc, II. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Gócza Elen tudományos munkatárs, csoportvezető Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpont 
 Bontovics Babett Phd hallgató, Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont  
 
 Tudományos diákköri munkám során egér kiméra embriókat hoztam létre. Azt 
vizsgáltam, hogy hogyan befolyásolja a létrehozott kiméra embriók fejlődését a donor 
embrióból származó sejtek (blasztomerek) genotípusa, illetve a tenyésztő médium összetétele. 
Az egér embriók, őssejtek genetikai módosítására sokféle módszert fejlesztettek ki napjainkig. 
Az így létrehozott transzgénikus egereket mind a fejlődés biológiai vizsgálatok során, mind 
pedig az orvoskutatás területén elterjedten alkalmazzák. Két egér embriót aggregáltatva, 
kiméra embriókat lehet létrehozni. Amennyiben tetraploid gazda embriókat használunk, a 
donor embrióból származó blasztomerekből identikus kettes, vagy hármas ikreket lehet 
létrehozni. Ezt a módszert nevezik tetraploid komplementációs technológiának. 
 Kísérleteimet az MBK, Állatbiotechnológiai Intézetében végeztem, ahol a tetraploid 
komplementációs technológia alkalmazásával, identikus iker egereket szeretnének létrehozni. 
Az identikus ikrek létrehozásának jelentősége az, hogy ezek az iker egerek ugyan abból a 
gazda embrióból származnak, így genotípusuk teljesen megegyezik. A donor, illetve a gazda 
embriók eltérő genotípusú egér törzsekből származtak. Azt  az ideális  donor-gazda embrió 
genotípus kombinációt kerestük, amiből a legnagyobb arányban sikerülhet iker egereket 
létrehoznunk.  

A munkámat két periódusra lehet felosztani. Az első periódus januártól májusig tartott, 
míg a második periódus júniusban volt. A fúzionált embriók aránya (tavasz 54,3% június 
67,3%), a sikeres beültetések száma (tavasz 16,6%/ június 26,8%) és a megszületett egerek 
aránya  júniusban jóval magasabb volt, mint a munka első felében (tavasz 1,8 %/június 8,2%). 
A júniusban elért jobb eredmények részben annak is köszönhetőek, hogy nagyobb gyakorlatot 
szereztünk addigra a kiméra előállításban, de szerepet játszott az is, hogy júniusban 
optimálisabb volt az egerek reprodukciós fázisa is. CD1/EGFP donor embriókat alkalmazva 
jóval magasabb arányban sikerült kiméra egereket létrehozni, mint C57Bl/6 genotípus 
esetében (CD1/EGFP 16.7%,/ C57Bl6 3,4%). 
 Az embriódarabolás az identikus ikrek létrehozásának egy alternatív módszere lehet. 
Amennyiben sikerülne inhibitorokkal megakadályozni a primitív endoderma kifejlődését, 
ezzel párhuzamosan megnövelni az epiblaszt sejtek számát, lehetségessé válhatna embrió 
darabolással is, iker egereket létrehozni. Előzetes eredményeim azt mutatják, hogy a 2i 
médiumban tenyésztett embriók esetében az OCT4 pozitív epiblaszt sejtek aránya 
megnövekedett, így esély lehet iker egerek létrehozására ezzel a technológiával is. 
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IKER EGEREK LÉTREHOZÁSA TETRAPLOID 
KOMPLEMENTÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL: A GAZDA EMBRIÓ 

GENOTÍPUSÁNAK HATÁSA 
 

Production of twin mice by tetraploid complementation technology: effect of the 
host embryo genotype 
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Mezőgazdasági Biotechnológus Msc, II. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Gócza Elen tudományos munkatárs, csoportvezető Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpont 
 Bontovics Babett Phd hallgató, Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont  

  
 Több évtizede foglalkoztatja a kutatókat az, hogyan lehetne iker egereket létrehozni. 
Különböző kísérleti megközelítéseket dolgoztak ki. Szedercsíra, vagy hólyagcsíra állapotú 
embriókat próbáltak meg kettévágni, két-, négy-, nyolc-sejtes embriókat szedtek szét 
blasztomerekre, aggregáltattak zona pellucida nélküli embriókat, majd ezeket a fél embriókat, 
kimérákat, blasztomereket, álvemhes nőstényekbe visszaültetve próbáltak meg iker embriókat 
létrehozni, több kevesebb sikerrel. Mára az iker kutatások segítségével számos új felfedezés 
látott napvilágot. Az iker vizsgálatok hasznosságát meggyőzően támasztják alá a 
szívrendellenességek, illetve a magas koleszterin szint okozta megbetegedések vizsgálata 
terén elért új eredmények. Az iker egerek összehasonlításából kapott adatok értékes új 
információkat adhatnak mind orvosbiológiai, mind pedig az agrárkutatások területén. Iker 
egereket használva a vizsgálatokban lényegesen csökkenteni lehetne azon állatok számát, 
melyek szükségesek releváns statisztikai adatok létrehozásához. 
 Kísérleteink során aggregációs kimérákat állítottunk elő. A kiméra olyan élőlény, 
amelyet két fajhoz vagy fajtához tartozó egyed, vagy embrió szöveteiből, sejtjeiből hoznak 
létre. A vizsgálataink célja tetraploid aggregációs kimérák előállításával (tetraploid 
koplementációval) ikrek létrehozása C57Bl/6, EGFP/CD1 és C57Bl/6 albínó egértörzsek 
felhasználásával. Az így létrehozott identikus kettes vagy hármas iker egerek a sejtmag 
átültetéses klónozástól eltérően sejtmagi -és citoplazmában található mitokondriális DNS 
szinten is azonosak lesznek. 
 A tetraploid embriókat elektrofúzióval állítjuk elő. A kísérletem első felében a 
legoptimálisabb fúziós paraméterek beállítása és az erre legalkalmasabb egértörzs megtalálása 
volt a feladatom. A fuzionált tetraploid embriók aránya CD1 egerek esetében volt a 
legnagyobb (82,92%). A legjobb eredményeket akkor kaptuk, amikor az embriókat az 
elektromos cellában kétszer, 45 µs tartó, 2 kV/cm-es négyszögjel karakterisztikájú, 40V 
egyenáramú elektromos impulzus adásával kezeltük (CD1 továbbfejlődés 47,56%, C57Bl/6 
27%). 
 Ezután a tovább fejlődött négy-sejtes tetraploid CD1 és C57Bl/6 albínó egérembriókat 
aggregáltattam 4 vagy 2 (egy embrióból 4 kiméra) blasztomerrel. Vizsgálataim során a 
tetraploid gazda embrió genotípusának hatását figyeltem a megszületett kiméra embriók 
számára. Megfigyeltem, hogy különféle genotípusú gazda embriók esetében nincs nagy 
különbség a megszületett egerek %-os (3,1%CD1/4,5%C57BL/6) arányát tekintve. Mind a 
fúziós eredmények, mind a megszületett kiméra embriók aránya azt mutatja, hogy a CD1 
egértörzs alkalmas tetraploid komplementációs technológiával iker egerek létrehozására. 
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KÉT, A SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉSBEN HIBÁS MEDICAGO 
TRUNCATULA MUTÁNS GENETIKAI VIZSGÁLATA 

 

Genetic analysis of two symbiotic mutants of Medicago truncatula 
 

Szerző:  Fodor Lili , Mezőgazdasági-és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 
biotechnológus MSc. II.évf. 

Témavezető: Dr. Kaló Péter, tudományos főmunkatárs, Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont, Növénygenomikai és Növény-mikroba Interakció Csoport  

 
TDK dolgozatom témája a pillangósvirágú modellnövény, a Medicago truncatula és a 

Sinorhizobium medicae, nitrogénkötő baktérium között kialakuló szimbiotikus nitrogénkötés 
vizsgálata. Munkám során olyan növényi géneket, ill. genetikai lókuszokat vizsgáltam, 
melyek részt vesznek ebben a folyamatban.  

TDK munkám célja két, a szimbiotikus nitrogénkötésben hibát szenvedett növény 
vizsgálata, és a génazonosításhoz szükséges kezdeti lépések megtétele volt. Vizsgálataink 
egyik tárgya a NF-FN9199 (Noble Foundation–Fast Neutron) mutáns növény, ami 
nitrogénkötő gümő kialakítására képtelen, ún. nod- mutáns. Ebben a növényben a szimbiózis 
kialakulása a szimbiotikus kölcsönhatlés elején elakad. A másik szimbiotkius mutáns (NF-
FN9285) gyökerén képződtek szimbiotkus gümők, de azokban nem zajlott hatékony 
nitrogénkötés, ún. Fix- vagy ineffektív gümők keletkeztek. Munkám célja a két szimbiotikus 
lókusz genetikai térképhelyének és a NF-FN9285 mutáns szimbiotikus fenotípusának 
meghatározása volt. 

Első lépésként meghatároztuk a mutáns fenotípust eredményező genetikai lókuszok 
térképhelyzetét. Mindkét mutáns fenotípust olyan genetikai régióba térképeztük, amelyben 
már korábban azonosított szimbiotikus gének is elhelyezkednek. Ezért meg kellett 
vizsgálnunk az új és a korábbi mutánsok allélikus viszonyait. Az F1 allélteszt eredménye 
rávilágított, hogy az NF-FN9199 és a korábban azonosított nsp2 mutánsok ugyanabban a 
génben hibásak. A mutáció azonosításához elkezdtük az NSP2 gén szekvenciájának 
meghatározását az NF-FN9199 mutánsban. Az NF-FN9285 mutánssal végzett allélteszt 
eredménye azt jelezte számunkra, hogy ez a mutáns nem allélikus a dnf2 és 13U mutánsokkal, 
azaz feltehetően egy szimbiotikus mutánst azonosítottunk.  

Az NF-NF9285 mutáns fenotípusának vizsgálatához vad típusú és mutáns növényeket 
egy lacZ markergént hordozó S. meliloti törzzsel fertőztem, és β-galaktozidáz festést követően 
vizsgáltam a gümők fenotípusát. Megállapítottuk, hogy a mutáns gümő fenotípusa hasonlít a 
vad típusúéhoz, azonban a nitrogénkötő zónában kevesebb baktérium található. A mutánsban 
a hibás gén azonosítását pozicionális klónozással tervezzük meghatározni. Ehhez elkezdtük a 
mutáns lókusz helyzetének meghatározását. Időhiány miatt egyelőre 24 egyedből álló 
szegregáló F2 populáció DNS mintáit használtuk. A M. truncatula molekuláris markereinek 
vizsgálatával pontosítottuk a NF-FN9285 mutáns lókusz térképhelyzetét a 4-es kromoszómán 
(LG 4). A gén pontos helyzetének megállapításához és a gén izolálásához további munkára 
lesz szükség, melyhez először a szegregáló populáció kibővítésére van szükség. 
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MAGYAROSZÁGON ÉL Ő VÉDETT HÉRICS FAJOK 
POPULÁCIÓGENETIKAI VIZSGÁLATA 

 
Population genetics investigation of the Hungarian protected Adonis species 

 
Szerző: Mohácsi Tamás, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 

biotechnológus szak, II. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Szőke Antal egyetemi adjunktus, Mezőgazdasági- és Környezettudományi 

Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
 

Magyarországon négy hérics faj található meg, ebből kettő évelő és védett, a tavaszi 
hérics (Adonis vernalis) és az erdélyi hérics (Adonis x hybrida). A tavaszi hérics állomány a 
mezőgazdasági művelés következtében, illetve gyógynövényként való gyűjtése miatt 
megritkult. Az erdélyi héricset a kipusztulás fenyegeti, a magyar flóra egyik leginkább 
veszélyeztetett faja, hiszen a magyarországi, csorvási állományon kívül mindössze két helyről 
ismert. Morfológiai hasonlóságuk miatt megkülönböztetésük a botanikusok számára is nehéz. 
Ismereteink mindkét fajjal kapcsolatban csekély, ex-situ fenntartásuk és szaporításuk 
nehézkes, ezért a populációk megismerése fontos a fajok megőrzése érdekében. A genetikai 
variációk vizsgálata és megfigyelése segíthet megértetni a különböző biológiai jelenségek 
molekuláris alapjait a növényekben. Amíg nem sikerül a teljes növényvilágot a szekvenálási 
projektbe bevonni, addig a genetikai variációk magyarázataként, a molekuláris markerek 
fenotípusokhoz való viszonyuk segítségével nyújtanak számunkra szükséges jellemzőket, 
ismérveket adott fajról. Napjainkban a DNS alapú marker technikákat rutinszerűen 
alkalmazzák a növények ökológiai, evolúciós, taxonómiai és filogenetikai vizsgálataiban. 
 Kutatásaink célja a Magyarországon található tavaszi és erdélyi hérics populációk 
közötti genetikai diverzitás kimutatása, a fajok megkülönböztetésének és taxonómiai 
besorolásának megkönnyítése. Az ország több helyéről származó mintákat különböző PCR 
alapú módszerekkel vizsgáltuk. Az ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technikát már más 
növény fajokban is sikeresen alkalmaztak különböző genetikai vizsgálatok során. A markerek 
segítségével a különböző élőhelyekről származó növények között hosszpolimorfizmus 
mutatható ki, így a populációk közötti diverzitás vizsgálható. A kapott polimorf 
fragmentumok szekvenciája alapján mikroszatellit markereket fejlesztünk. Ezek lehetővé 
teszik a populáción belüli és populációk közötti variabilitás felmérését, amelyek 
hozzájárulhatnak a fajok eredeti élőhelyen történő megőrzéséhez. 
 
TDK dolgozatunkat Kutató Kari Kiválósági Támogatás-17586-4/2013/TUDPOL támogatta. 
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XANTHOMONAS ELLENI REZISZTENCIA ADAPTÁLÁSA ÉS 
VIZSGÁLATA ARABIDOPSIS THALIANA NÖVÉNYEKEN 

 
Adaptation and investigation of the resistance against Xanthomonas spp. on 

Arabidopsis thaliana 
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Dr. Kaló Péter, tudományos főmunkatárs, Növénygenomikai és Növény-
mikroba Interakció Csoport, MBK 
Dr. Szabó Zoltán, tudományos munkatárs, Növénygenomikai és Növény-
mikroba Interakció Csoport, MBK 

 
 
A káposzta- és burgonyafélék fenntartható és alacsony vegyszerhasználatú szabadföldi 

termesztésében a Xanthomonas patogének elleni védekezés egyetlen megoldását a rezisztens 
fajták alkalmazása jelenti. A fajtaelőállítás során az utóbbi 25 évben a nemesítők távoli rokon 
fajták és vonalak keresztezésével rasszspecifikus rezisztenciák bevitelére koncentráltak. TDK 
dolgozatom témája a paprikában (Capsicum annuum) azonosított Xanthomonas elleni 
rezisztencia adaptálása és vizsgálata volt Arabidopsis thaliana növényeken. 

Dolgozatom célja a hazai és nemzetközi tanulmányokban leírt paprikából azonosított 
recesszív, széles rasszspecifitású rezisztencia (bs5) molekuláris hátterének és 
adaptálhatóságának vizsgálata volt. Az MBK Növénygenomikai és Növény-mikroba 
Interakció Csoportjában korábban azonosítottak egy jelölt gént (Cabs5), aminek mutációja 
feltehetően rezisztenciát biztosít paprikában a Xanthomonas fertőzéssel szemben.  

Munkám során a paprika gén homológjainak szerepét vizsgáltam Arabidopsis 
thaliana-ban. A szekvencia hasonlóság alapján azonosított két Arabidopsis homológ gén 
funkciójának, és a rezisztenciában betöltött szerepének igazolásához inszerciós Arabidopsis 
vonalakat teszteltünk, melyekben a transzpozon beépülésének köszönhetően 
funkcióképtelenné váltak. Az egyszeres mutánsok keresztezését követően a megvizsgált 
Arabidopsis thaliana F2 nemzedékekben homozigóta dupla mutáns egyedeket azonosítottunk. 

Az egyszeres és dupla mutáns A. thaliana növényekben Xanthomonas campestris 
fertőzést követően festési és génexpressziós módszerekkel vizsgáltuk a különböző 
fenotípusokat, a fertőzés mértékét és időbeli kialakulását. 
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A ’PLAINSMAN V./CAPPELLE DESPREZ’ SZÁRAZSÁGT ŰRÉSI 
TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI 

 
Results of phenityping with Plainsman V./Capelle Desprez drought tolerant 

mapping population 
 

Szerző: Nagy Éva, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 
biotechnológus Msc, 2.évfolyam 

Témavezetők: Dr. Pauk János, kutatási igazgató helyettes, Gabonakutató Non-profit 
Közhasznú Kft, Biotechnológia Osztály 

 Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár, intézetigazgató Szent István Egyetem  
Genetika és Biotechnológiai Intézet  

 A szárazság és a vízhiány világszerte az egyik legfontosabb terméscsökkentő tényező. 
Magyarországon a csapadékeloszlásban évről-évre nagy különbségek mutatkoznak, a 
gabonafélék vegetációs periódusának végén tapasztalható szárazság mellett a tavaszi 
csapadékhiány is egyre gyakoribb. 

 A szárazságtűrés komplex tulajdonság, amelynek kialakításában számos gén játszik 
szerepet. Mind ettől függetlenül, a szárazságtűrést, a környezeti tényezők is alapvetően 
befolyásolják. A számos alap és alkalmazott kutatási eredmény ellenére a jelleg genetikai és 
élettani háttere még nem teljesen ismert. Egy genotípus vízhiányra adott válasza sok 
tényezőtől függ, ezért megbízhatóan toleráns genotípusok kialakítása nagy körültekintést és 
komplex megközelítést igényel. 
  Diákköri munkám során a szegedi Gabonakutató Kft. Biotchnológia Osztályán folyó 
szárazságtűrési genetikai kutatásba kapcsolódtam be.  A vizsgálatokhoz alkalmas térképezési 
populáció fenotipizálási kutatásainak egy részét végeztem el, aminek eredményeit TDK 
dolgozatomban foglaltam össze. A precíz fenotipizálás elvégzésére azért van szükség, mert a 
további kutatásokhoz (genotipizálás) nélkülözhetetlenek a fenotipusból nyert eredmények. A 
térképezési populáció az amerikai származású ’Plainsman V’ (♀), közismerten szárazságtűrő 
búzafajta, valamint a szárazságra érzékeny francia származású ’Capelle Desprez’ (♂) fajta 
keresztezésével jött létre. A hasadó F2 nemzedékből a tiszta vonalak (homozigóta) 
portoktenyészet alkalmazásával születtek. A teljes térképezési populáció több mint négyszáz 
DH (doubled haploid) törzsből állt. A fenotípus eredmények összegzése után, az első fontos 
feladatom az volt, hogy a populáció méretet lecsökkentsem, könnyen kezelhető méretre (kb. 
100-150 pop. méretre). Arra törekedtünk, hogy a populációban a szűkítés ne okozzon 
megoszlásbeli összetételben eltérést. A méret szűkítést a növénymagasság, kalászolási idő, 
termésmennyiség, ezer szem tömeg adatok alapján végeztem el, úgy hogy a tulajdonságok 
normál eloszlása, a szűkített populációban ne változzon meg. Jelenleg a szűkített térképezési 
populáció 137 DH törzsből áll. A szárazságtűrési kísérletet, kontrollált körülmények között, 
üvegházban állítottuk be. A szárazság hatását (fenotípus) a földfeletti száraztömeg, 
növénymagasság és egyedi szemtermés vízmegvonás hatására kialakult mennyiségi adatok 
depresszióján mértem. Kísérleti adataim harmadik csoportja a levágott levelek vízmegtartó 
képességének vizsgálatára irányult, amit szintén a szűkített populáción végeztem el. 
 Kísérleteimmel hozzájárultam, ahhoz, hogy a térképezési populáció méretét könnyen 
kezelhető populáció méretre csökkentsük le. Ezen túl kísérleteimben, a vízmegvonással 
előidézett szárazság és optimális öntözésből nyert fenotípus adatokkal (depresszió mértéke), 
hozzájárultam a genetikai kutatás fontos szakaszához. 
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FRAGARIA VESCA SAM-DEKARBOXILÁZ ÉS SPERMIDIN-SZINTÁ Z 
ENZIMET KÓDOLÓ GÉNEK PROMÓTEREINEK VIZSGÁLATA 

 
Study on promoters of Fragaria vesca SAM-decarboxylase and Spermidine-

synthase genes 
 
Szerző: Szentgyörgyi Anna, MKK, Mezőgazdasági mérnök Bsc, III. évfolyam 
Témavezető: Kovács László, tudományos segédmunkatárs, Genetikai és Biotechnológiai 

Intézet, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem 
  Dr Kiss Erzsébet, intézetigazgató, Genetikai és Biotechnológiai Intézet, 

Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem 
 

A poliaminok esszenciális alkotói a prokarióta és eukarióta organizmusoknak. 
Szerepet játszanak a sejtosztódásban, járulékos gyökerek és a gumók fejlődésében, virágzást 
és ontogenezist indukálnak. Nem tekinthetőek hormonnak, de a növényi metabolikus 
folyamatokban nélkülözhetetlenek, teljes hiányuk letális lenne. 

A SAM-szintáz fehérje a növényekben kulcsenzim a metionin és az ATP 
összekapcsolásában, mely folyamat során S-adenozil-L-metionin (SAM) keletkezik. A SAM 
közös prekurzora mind az etilén, mind a poliamin bioszintézisnek, de számos szubsztrátja 
lehet transzmetiláció során, többek közt DNS, foszfolipidek és fehérjék is. A SAM-ból ACC-
szintáz hatására elindul az etilén bioszintézise, mely nagy szerepet játszik a növények 
természetes öregedésében, a gyümölcsök érésében. Ha azonban a SAM dekarboxilálódik a 
SAM-dekarboxiláz hatására, akkor részt vesz a putrescin spermidinné, később sperminné 
alakításában egy-egy aminopropil csoport donoraként. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy ha 
a spermin szint megnő, akkor a növény ellenállóbbá válik az abiotikus stresszekkel szemben.  

A Genetika és Biotechnológia Intézet korábbi kutatásai során a poliamin 
bioszintézisben részt vevő feltételezhetően érés-specifikus SAM-dekarboxiláz és Spermidin-
szintáz gének promóter régióit sikerült azonosítani, mely szekvenciákon etilénhez kötődő cisz 
szabályozó elemeket találtunk. 

Ezen gének promótereinek vizsgálatával és a gének funkciójának megismerésével 
hozzájárulunk annak tisztázásához, hogy milyen hatással lehet az etilén a nem-klimaktérikus 
szamóca gyümölcs érésére.  

A promóterekben található szabályozó régiók funkcionális vizsgálata céljából 
tranziens expressziós rendszerrel dolgozunk Nicotiana benthamiana modellnövényen. Az 
sGFP riportergén felhasználásával vizsgáljuk a promóterrégiók működését illtetve 
indukálhatóságát különböző szövettípusokban és fejlettségi állapotokban, így ellenőrizve, 
hogy a promóter mely szövetekben és a növény (gyümölcs) milyen fejlődési fázisában 
működik. 

Célunk tehát ezen gének promótereinek funkcionális jellemzése és ezen keresztül a 
nem klimaktérikus Fragaria vesca érésben betöltött szerepének tisztázása. 

 
A kutatásokat az OTKA 101195 és a Kutató Kari Kiválósági Támogatás 17586-

4/2013/TUDPOL pályázatok támogatták. 
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A NÁTRIUM-FLUORID SZUBLETÁLIS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
A ZEBRADÁNIÓ ( DANIO RERIO) EMRBIÓK ÉS LÁRVÁK 

FEJLŐDÉSÉRE 

 
Studying the sublethal effects of sodium fluoride to zebrafish (Danio rerio) 

embryo and larvea 
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 Dr. Baska Ferenc, egyetemi docens, SZIE Állatorvos-Tudományi Kar, 
Patológiai Tanszék 

 
A fluorid ion élő szervezetekre gyakorolt hatása már évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. 
Ennek egyik fő oka, hogy a fluorid egy igen reaktív, erős oxidáló tulajdonságú ion, mely 
számos útón kerülhet a szervezetbe. 
A humán vonatkozású fluorid terhelés esetében az ivóvízzel és táplálékkal, valamint a 
belégzés útján felvett ion mennyisége akár igen jelentős is lehet. Emiatt több ország, egyes 
régióiban a lakosság jelentős része szenved fluorózisban, mely betegség a krónikus fluorid 
mérgezés hatására alakul ki. 
A fluorózis tanulmányozására kutatók több állat modellt is használtak az elmúlt évtizedekben. 
A halak, mint modell szervezetek alkalmazása a fluorózis tanulmányozásában csak néhány 
évre tekinthet vissza. A hal modellek bevonását a fluorid terhelés vizsgálatába indokolja az is, 
hogy a felszíni vizek különböző koncentrációban tartalmazhatnak fluoridot. Egyes vulkanikus 
területeken mennyisége a vizekben igen magas is lehet (˃ 10 mg F/l). A vizek fluorid tartalmát 
a természetes folyamatokon kívül az antropogén hatások is növelhetik. Az alumínium 
kohászat, az üveg- és téglagyártás, valamint a mezőgazdaágból származó peszticidek és 
műtrágyák a legjelentősebb szennyező források. Ezért a fluorid terhelés halakra gyakorolt 
hatásának vizsgálata ökotoxikológiai szempontból is fontos kérdés 
A zebradánió (Danio rerio) jelenleg az egyik leggyakrabban használt hal modell szervezet. 
Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, mely kiváló alanyává teszi a fejlődésbiológiai és 
genetikai, a tumorbiológiai, a viselkedésbiológiai, a toxikológiai és a farmakológiai 
vizsgálatoknak is. Az utóbbi időben mind gyakrabban alkalmazzák a fajt egyes betegségek 
állati szervezeten történő modellezésénél is. 
Vizsgálatunk elődleges célja volt a fluorid ion zebradánió lárvák porc és csontfejlődésére 
gyakorolt hatásának vizsgálata. A kísérlet során, 10 napon keresztül kezeltük az embriókat 50, 
100, 200, 300, 400, és 500 ppm-es NaF oldattal. Minden koncentráció esetében a kezelést 3 
ismétlésben végeztük, koncentrációnként 250-250 embrióval. Az 5. naptól a 10.-ig naponta 
vettünk mintákat szövettani vizsgálathoz és teljes testen történő porc-csont festéshez. 
Szövettani metszetek alapján vizsgáltuk a porc sejtek fejlődését, valamint a fiatal halak 
vázrendszerének fejlődését is, szöveti szinten. 
A teljes lárvák Alcián kékklel és Alizarin vörössel történő festésekor a legnagyobb 
koncentráció esetében több egyednél csökkent mértékű kalcifikációt tapasztaltunk. 

 
 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 217

EMBRIÓTOXICITÁS VIZSGÁLATA ÉS KÉT GENOTOXICITÁST 
VIZSGÁLÓ MÓDSZER ÖSSZEVETÉSE A 4-ETILBENZALDEHID 
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Embriotoxicity test and the comparison of two genotoxicity tests on 4-ethyl-
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Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 

 
Az ivóvíz az ember által fogyasztásra alkalmas víz. Vizsgálatok kimutatták, hogy az 

ivóvízben bizonyos nagyságrendben, a ma ismert analitikai módszerekkel vizsgálva, mintegy 
200 különböző molekula található, melyek a hagyományos szűrés és kémiai kezelést követően 
is visszamaradnak. Megvizsgálva ezen molekulák szerkezetét, közöttük több olyan vegyület is 
található, melyek karcinogén, mutagén, teratogén, neurotoxikus és immunszupresszív hatással 
rendelkeznek. A hatások tanulmányozását modellszervezetek segítségével végzik, amelyekkel 
szemben mind inkább kritérium az emlős modellek kiváltása más élőlényekkel vagy élő 
rendszerekkel. 

A hal, mint taxonómiai csoport az egyetlen kizárólag vízben élő gerinces állatfaj és 
ezért nélkülözhetetlen része az integrált toxikológiai vizsgálatoknak. A halakon belül 
elsősorban a zebradániónak (Danio rerio) van kiemelt jelentősége a laboratóriumi vizsgálatok 
szempontjából. 

Munkánk során egy víztisztítási melléktermék vegyület, a 4-etilbenzaldehid hatását 
vizsgáltuk ezen halfaj embrióin. A munka célja az embrióteszttel nyerhető alapvető 
toxikológiai paraméterek meghatározása, valamint két genotoxicitást vizsgáló módszer, a 
Comet Assay és a RAPD PCR összevetése volt. 

Az embrió teszt során az LC50 és LC10 értékeket állapítottuk meg, valamint 72 órával a 
termékenyülés után fotókon dokumentáltuk az észlelt torzulásokat. A 24., 42., 72., 96. és 120. 
órában az LC50 értékek a következő képen alakultak: 31,45 mg/l, 30,85 mg/l, 27,52 mg/l, 
22,01 mg/l valamint 18,44 mg/l; az LC10 értékek pedig 26,91 mg/l, 25,06 mg/l, 18,81 mg/l, 
14,82 mg/l és 8,49 mg/l voltak. A mikroszkópos vizsgálat során megállapítottuk, hogy a 4-
etilbenzaldehid már az LC10 alatti koncentrációkban is perikardiális ödémát, a farok 
torzulását, göbszerű képletek kialakulását, valamint a farok szélének szabálytalan alakulását 
eredményezi. Ezen göbszerű képletek más anyagok hatására történő kialakulásáról nem 
találtunk információt az irodalomban. 
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KÜLÖNBÖZ Ő FLUORIDVEGYÜLETEK HATÁSA A ZEBRADÁNIÓ 
(DANIO RERIO) SPERMA MINŐSÉGÉRE 

 

Effects of different fluorides on the quality of zebrafish (Danio rerio) sperm 
 

Szerző: Kollár Tímea, MKK, Ökotoxikológus MSc II.  
Témavezetők: Dr. Horváth Ákos, tudományos főmunkatárs;  
 Kovács Róbert, tanszéki mérnök;  
 Bernáth Gergely, PhD-hallgató SZIE-MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék 

 
A számítógépes spermavizsgálat (Computer Assisted Sperm Analysis) gyors és 

objektív mód a sperma minőségének megállapítására: segítségével standardizálható a 
spermavizsgálat, ezáltal a különböző toxikus anyagok spermára gyakorolt hatása kvantitatív 
módon becsülhető. Vizsgálataink e standardizációs folyamat kezdeti lépései. Kísérleteink 
során két fluoridtartalmú vegyület (nátrium-fluorid (NaF), 5-fluorouracil (5-FU)) spermiumok 
motilitására kifejtett hatását teszteltük. Vizsgálatainkat zebradánió (Danio rerio) fajban 
végeztük el. Ezenkívül lépéseket tettünk a zebradánió sperma toxikológiai vizsgálatának 
optimalizálására. 

Mindkét vegyület tesztelése során 3 koncentrációt és egy kontroll csoportot 
vizsgáltunk 2 ismétlésben (5 hím/koncentráció). A NaF-ot 100, 200 és 500 mg/l 
koncentrációkban vizsgáltuk, 96 órás expozíciót alkalmazva. Az 5-FU esetében 0,01, 1 és 100 
µg/l koncentrációkat teszteltünk, valamint oldószerként dimetil-szulfoxidot használtunk a 
halak 7 hónapos kitettsége alatt. Ebben az esetben oldószeres kontroll csoport beállítása is 
történt. A kísérlet végén a halak heréit eltávolítottuk, pontyféléknél használt immobilizáló 
oldatba helyeztük (200 mmol KCl, 30 mmol Tris, pH 8), pépesítettük, majd az ivarterméket 
számítógépes spermavizsgálatnak vetettük alá. A sperma aktiválásához NaF esetében 
csapvizet, míg az 5-FU vizsgálata során pontyféléknél használt aktiváló oldatot (45 mmol 
NaCl, 5 mmol KCl, 30 mmol Tris, pH 8) használtunk. A standardizációs folyamat fontos 
lépéseként összehasonlítottunk két immobilizáló oldatot (pontyféle immobilizáló oldat, 
Hanks-féle sóoldat), továbbá három aktiváló oldatot (pontyféle aktiváló oldat, desztillált víz, 
zebradániók tartására használt rendszervíz (25oC, pH 7,0 ± 0,2, vezetőképesség 525 ± 50 µS)). 

A NaF esetében az alkalmazott koncentrációk nem voltak szignifikáns hatással a 
spermiumok progresszív motilitására (kontroll 33,04±19,89%, 100 mg/l 22,58±16,52%, 200 
mg/l 29,08±14,5%, 500 mg/l 26,41±12,73%, p=0,6707). Az 5-FU szignifikáns hatással volt a 
sejtek progresszív motilitására (p=0,0233), de a hatás nem dózisfüggő (kontroll 
35,84±12,87%, oldószeres kontroll 29,07±17,79%, 0,01 µg/l 16,41±9,19%, 1 µg/l 
24,63±18,64%, 100 µg/l 18,62±11,96%). 

Az aktiváló és immobilizáló oldatok összehasonlítása során, az első 10 másodperc 
alatt a Hanks-féle sóoldattal immobilizált mintáknál nagyobb progresszív motilitást lehetett 
mérni: aktiváló oldattal aktiválva 36,5±15,17%, desztillált vízzel 64,34±7,68%, 
rendszervízzel pedig 59,91±11,53% volt a progresszív motilitás, míg az immobilizáló oldattal 
kezelt mintáknál, az aktiváló oldatok előző sorrendjében 32,55±23,21%, 59,45±24,19%, 
valamint 54,02±21,17% motilitást mértünk. Tíz másodperc után viszont az immobilizáló oldat 
bizonyult jobbnak minden mérés alkalmával: például 60 másodpercnél pontyféle aktiválóval 
aktiválva 34,85±14,36%, desztillált vízzel 23,51±9,7%, rendszervízzel pedig 17,97±10,12% 
progresszív motilitást mértünk, míg Hanks-féle sóoldattal immobilizálva, az aktiváló oldatok 
előző sorrendjében 32,14±12,86%, 10,88±9,26%, valamint 12,57±8,37% progresszív 
motilitást tapasztaltunk. Az aktiválás során 40 másodpercig desztillált vízzel mértük a 
legnagyobb progresszív motilitást, míg 40 másodperc után a pontyféléknél használt aktiváló 
oldattal. Ezek az eredmények kulcsfontosságúak a standardizációt tekintve. 
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GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS SORÁN KELETKEZ Ő 
MELLÉKTERMÉK TOXIKOLÓGIAI TESZTELÉSE ZEBRADÁNIÓN 

(DANIO RERIO) 
 

Toxicological testing of the byproducts of fruit processing on zebrafish 
(Danio rerio) 

 
Szerző: Kövesi Judit, MKK, ökotoxikológus MSc, II. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Csenki-Bakos Zsolt, tudományos segédmunkatárs, SZIE-MKK, 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 
 Kovács Róbert, tanszéki mérnök, SZIE-MKK, Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 
 Kócsó Attila, ügyvezető, Kirsche Kft. 
 

Az emberiség egyik legrégibb törekvése, hogy élelmiszereit tartósítsa és a szűkösebb 
időkre tárolja. A gyümölcstartósításnak is többféle módja alakult ki az idők folyamán. 
A Kirsche Kft. már több, mint 20 éve dolgoz fel és állít elő saját termeléséből származó 
meggytermékeket. A Kirsche Kft. által előállított alkoholos meggy a konyakmeggy-bonbon 
alapanyaga. 

Az élelmiszeripar nem tartozik a legszennyezőbb tevékenységek közé, mégis egyes 
iparágak melléktermékei felhalmozódhatnak, és nem megfelelő kezelésük környezeti 
problémákat okozhat. Az alkoholos meggy előállítása során melléktermékként alkoholos 
meggylé képződik, amely rendelkezik a meggy minden íz, szín, aroma jellemzőjével, illetve 
az alkoholos meggyben található 24 %-os alkoholtartalommal. A korábban szesziparban 
értékesített mellékterméket jövedéki adóval terhelt termékek közé sorolták, valamint magas 
alkoholtartalma miatt veszélyes hulladéknak minősül, így szennyvízbe sem vezethető. 

Kutatásom tárgyát az alkoholos meggylé (kiindulási anyag) ártalmatlanítása és 
újrahasznosítása céljából létrehozott filmbepárló készülék hatékonyságának vizsgálata, és 
bontási kísérleteinek toxikológiai szempontú összehasonlítása képezte. 

Munkám során a kiindulási anyag és a filmbepárló készülék 3 különböző bontási 
frakcióját (világos és sötét frakció) vizsgáltam. A bontott frakciók tulajdonképpen 
alkoholmentes meggysűrítmény (sötét frakció, továbbiakban S.) és kb. 27 V/V %-os etil-
alkohol (világos frakció, továbbiakban V.). A bontási hatékonyság megállapítására a minták 
96 órás félhalálos dózisait választottuk ki (Dil TLm). 

Vizsgálataimat zebradánió (Danio rerio) fajon végeztem, amely napjaink egyik 
legkedveltebb tesztszervezete, a halak modellállata. Népszerűségét többek közt könnyű 
tartása, tenyésztése, ismert genomja, embriogenezisének ex utero fejlődése okozza. 

A zebradánió akut embrió vizsgálatokat a MSZ EN ISO 15 088 Vízminőség, szennyvíz 
akut toxicitásának meghatározása zebrahalikrával Magyar Szabvány alapján végeztem el. A 
felnőtt halak akut tesztelésénél az OECD 203 guideline előírásait alkalmaztam. 

Az eredményekből kiderül, hogy a kiindulási anyag mind az embriók (Dil TL m=663x), 
mind a felnőtt halak esetében (Dil TLm=361x) toxikusabb volt a bontási frakcióknál. A 3 
bontási kísérletből a III. bontás frakciói bizonyultak a legkevésbé toxikusnak (S. embrió Dil 
TLm=89x, V. embrió Dil TLm=5x; S. adult Dil TLm=352x, V. adult Dil TLm=34x,), bizonyítva 
a bepárló berendezés hatékonyságát. 
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A BÜKKI NEMZETI PARK PATAKJAINAK HALKÖZÖSSÉG 
MONITOROZÁSA ÉS MONITORINGFEJLESZTÉSE 

 
Monitoring and monitoring development on brookes of Bükki Natinal 

Park 
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Mezőgazdasági mérnök BSc., III. évfolyam 

Témavezetők:      Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, MKK, KTI, Halgazdálkodási 
Tsz 
Staszny Ádám, tanszéki mérnök, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tsz 
Szentes Katalin, tanszéki mérnök, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tsz 

 
A mintavételi módszerek szelektivitásának problémája régóta ismert. Az egyes víztípusokra 
alkalmazott mintavételi protokoll fejlesztése nagyban hozzájárulhat az eredmények 
pontosságához. Tanszékünk a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretén belül elnyert 
pályázat („Sustainable nature conservation on Hungarian Natura 2000  sites”) 
résztvevőjeként az alkalmazott monitoring módszerek hibáinak, hiányosságainak feltárását, a 
módszerek fejlesztését, új módszerek bevezetését, a nehezen monitorozható és ebből fakadóan 
adathiányos Natura 2000 jelölő fajok (Aspius aspius, Rhodeus sericeus (védett!), Cobitis 
elongatoides (védett!), Barbus peloponnesius petenyi (fokozottan védett!)) pontosabb 
állománybecslését vállalta a Mátra Természetvédelmi Terület területén található 
kisvízfolyásokon (Csernely patak, Zagyva, Bene patak, Tarna). Ajánlások szerint 
kisvízhozamú víztestek monitorozását nappal kell végrehajtani, azonban a Tarnában (káli 
szakasz) nappal és éjjel elektromos halászattal, pontabundancia-módszerrel is mintáztuk a 
halközösséget  nyáron és ősszel. 
A két mintavétel alapján a Csernely-patakból 6 faj, a Zagyvából 9 faj, a Bene-patakból 14 faj, 
a Tarnából 23 faj került elő. A legnagyobb Shannon-féle diverzitást a Tarna éjszakai 
mintavételei során kaptuk (1,861), míg a legalacsonyabbat a Zagyvában tapasztaltuk (1,34). A 
legmagasabb egyenletességet (Evenness) a Csernely-patak esetén tapasztaltunk (0,8379), míg 
a legalacsonyabb a Tarna nappali mintavételei alapján adódtak (0,2896). Az egyedszám-alapú 
rarefaction analízis eredményei alapján minden mintavétel reprezentatívnak tekinthető, mivel 
a görbék a telítési szakaszba érnek. A Bray-Curtis-index alapján végzett Cluster analízis 
alapján a mintavételi területek között nagyobb a különbség, mint a napszak hatása. A Tarna a 
Zagyvával képez egy csoportot, míg a Bene-patak a Csernely-patakkal tartozik egy csoportba. 
A Jaccard index alapján végzett Cluster analízis más képet mutat. Itt a Csernely-patak 
jelentősen eltér a másik három mintavételi helytől, míg a Tarna a Bene-patakhoz áll közelebb. 
A pontabundancia mintavételi módszer következetes, standardizált alkalmazásával az 
élőhelyek heterogenitása a halközösség strukturális viszonyaival jól bizonyítható. 
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MÉZGÁS ÉGER (ALNUS GLUTINOSA) TOBOZ PENÉSZEDÉSGÁTLÓ 
HATÁSÁNAK TESZTELÉSE AZ IKRAKEZELÉSBEN 

 
Testing of fungicide effect of Black alder cones (Alnus glutinosa) on egg 

incubation 
 

Szerző: Nagy Tímea Melinda, MKK, Ökotoxikológus MSc, II. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, SZIE, MKK-KTI HALT 
 Dr. Bokor Zoltán, tudományos munkatárs, SZIE, MKK-KTI HALT   
      

A keltetőházi indukált szaporítás során nyert nagymennyiségű ikrát ún. Zuger-üveges 
rendszerben gondozzák a hallárvák keléséig. Ezekben a rendszerekben a leggyakrabban 
előforduló ikrakárosítók a vízi penészgombák (Saprolegnia spp). A megjelenő penészgombák 
a nem megtermékenyült ikrákon jó táptalajt találnak, és igen gyorsan felszaporodnak. A 
kialakult gombafonalakhoz élő, megtermékenyített ikraszemek is hozzá ragadnak, és azokat is 
behálózza a penész, amely az embriók elhalásához, vagy torz keléséhez vezet. A vízi penész 
ezekkel a folyamatokkal hatalmas károkat okozhat, ezért az ikrát kezelni kell gombaölő 
szerekkel.  

A leggyakrabban alkalmazott vízi penész elleni szer a malachitzöld és formalin, 
azonban káros hatásuk miatt (halakra és vízi szervezetekre, planktonikus élőlényekre erősen 
mérgező, mutagén hatású anyagok, karcinogén hatásuk korlátozott mértékben bizonyítható) 
az Európai Unió egyértelmű törekvése ezen szerek betiltása, azonban ma még nincs olyan 
szer, ami kiválthatná használatát, így hazánkban megtűrt szerként még rendszeresen 
alkalmazzák. Ezért fontos, hogy ezen környezetkárosító anyagok kiváltására olyan 
természetes anyagot találjunk, amely megfelelő hatású, azonban nagy mennyiségben sem 
okoz természetvédelmi problémát.  

Célunk volt, hogy az akvarisztikában az akváriumi víz pH beállítására már gyakran 
használt mézgás égerfa tobozait teszteljük az ikrakezelésben. Megvizsgáltuk, hogy ha a vízbe 
áztatott tobozokból nyert oldattal kezeljük az ikrákat, akkor megakadályozható-e a 
penészesedésük a keltetés során. Vízcserés és vízcsere nélküli Petri-csészés kísérleti 
rendszerben különböző koncentrációjú égertobozos oldatokkal kezeltem két halfaj ikráit 
(ponty, ezüstkárász) és hasonlítottam össze a gyakorlatban használt szerekkel szemben.   
Ezenkívül vizsgáltam az égertobozok pH csökkentő hatását és a különböző földrajzi helyekről 
(Dunaújváros, Gödöllő, Hannover (Németország)) gyűjtött tobozok hatásbeli különbségeit is. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a 0,4 g/l-es vízcserés égertobozos kezelés esetében 
szignifikánsan igazolhatóan (Kruskal-Wallis teszt, p<0,05) jobb kelési eredményeket értünk 
el a gyakorlatban használt formalinos- és a kontroll tanninos kezelésekhez képest. Az 
égertobozos vízcsere nélküli kezelések a nagyobb koncentrációkban az ikrahéj keményedését 
okozták. Így elmondható csak vízcserés rendszerben érdemes az alkalmazásuk, mert az 
ikrahéj megkeményedése miatt nem tudnak a lárvák kikelni, így csökken a kelési százalékuk. 

 A különböző fákról gyűjtött toboznál hatásbeli különbségeket tapasztaltam, de 
mindhárom 0,4 g/l-es vízcserés égertobozos kezelések esetében jobb eredményeket 
tapasztaltam a kelési és penészesedési százalékokban a kezelés nélküli kontrollcsoportokhoz 
képest.  

További vizsgálatok szükségesek az eltérő vízkeménységben alkalmazott dózisokról, a 
gyűjtés és beáztatási protokollról, hogy üzemi körülmények között is megkezdhessük a 
mézgás éger tobozból nyert oldatok tesztelését.  
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A mintavételi módszerek szelektivitásának problémája régóta ismert. Az egyes 

víztípusokra alkalmazott mintavételi protokoll fejlesztése nagyban hozzájárulhat az 
eredmények pontosságához. Tanszékünk a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretén 
belül elnyert pályázat (Sustainable nature conservation on Hungarian Nature 200 sites) 
résztvevőjeként az alkalmazott monitoring módszerek hibáinak hiányosságainak feltárását, a 
módszerek fejlesztését, új módszerek bevezetését a nehezen monitorozható és ebből fakadóan 
adathiányos Natura 2000 jelölő fajok (Aspius aspius, Misgurnus fossilis (védett), Rhodeus 
sericeus (védett), Cobitis elongatoides (védett), Umbra krameri (fokozottan védett) pontosabb 
állománybecslését vállalta a Kiskunsági Nemzeti Park területén található kis vízfolyásokon 
(Kunsági csatorna, Kelemenszéki tápcsatorna, Dunavölgyi csatorna (DVCS), III. sz. 
övcsatorna). Ajánlások szerint a kisvízhozamú víztestek monitorozását nappal kell 
végrehajtani, azonban a DVCS esetében nappal és éjjel elektromos halászattal, 
pontabundancia- módszerrel is mintáztuk a halközösséget nyáron és ősszel.  

A két mintavétel alapján a Kiskunsági csatornából 21 faj, a Kelemenszéki 
tápcsatornából 13 faj, a III. sz. övcsatornából 12 faj, a DVCS-ből 19 faj került elő. A 
legnagyobb Shannon-féle diverzitást a Kelemenszéki tápcsatorna mintavételei során kaptuk 
(1,732), míg a legalacsonyabbat a III. Övcsatornában tapasztaltuk (0,9892). A legmagasabb 
egyenletességet (Evenness) a Kelemenszéki tápcsatorna esetén tapasztaltunk (0,435), ami még 
ebben az esetben is viszonylag alacsony, míg a legalacsonyabb a III. Övcsatorna mintavételei 
alapján adódtak (0,2241). Az egyedszám-alapú rarefaction analízis eredményei alapján a 
mintavételek reprezentatívnak tekinthető, bár a III. Övcsatorna esetén a görbe még nem érte el 
teljesen a telítési szakaszt. A Bray-Curtis-index alapján végzett Cluster analízis alapján a 
mintavételi területek között nagyobb a különbség, mint a napszak hatása. A Dunavölgyi 
csatorna a Kiskunsági csatornával képez egy csoportot, majd ehhez a két vízfolyáshoz 
csatlakozik a Kelemenszéki tápcsatorna, végül pedig a III. Övcsatorna, melynek erőteljes 
elkülönülése az igen magas lápi póc (Umbra krameri) abundanciának, illetve a szivárványos 
ökle (Rhodeus sericeus) és a bodorka (Rutilus rutilus) teljes hiányának valamint a küsz 
(Alburnus alburnus) nagyon alacsony abundanciájának köszönhető. A Jaccard index alapján 
végzett Cluster analízis kissé más képet mutat. Itt is a DVCS és a Kiskunsági csatorna 
kapcsolódik egymáshoz legszorosabban, azonban a következő kapcsolat a III. Övcsatornával 
tapasztalható és a Kelemnszéki tápcsatorna válik el leginkább. Ez pedig valószínűsíthetően 
annak köszönhető, hogy 3 faj (küsz, tarka géb Proterorhinus marmoratus, razbóra 
Pseudorasbora parva) kizárólag ebből a vízből hiányzott valamint 2 faj (törpeharcsa Ictalurus 
nebulosus, széles kárász×ezüstkárás hibrid) csak ebből a vízből került elő. 
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EGY ÚJ HALÁSZATI MÓDSZER 

 
Novel method of fishery 
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Halgazdálkodási tanszék 
 

A tengeri hálós halászat fogási technológia során fellépő mellé-vagy járulékosfogás (a 
véletlenszerűen elejtett nem célhalak, tengeri emlősök-, teknősök- és madarak elpusztítását 
jelenti) mértéke annyira nagy, hogy önmagában ezt a problémát az iparszerű halászat egyik 
legvégzetesebb környezeti hatásaként tartják számon.  
          Az európai kontinentális akvakultúrában, így a hazai tógazdaságokban a víz 
újrahasznosítása jelenti az egyik fő problémát. Egyes nevelés technológiai gyakorlatban 
(például előnevelt ivadékok lehalászata) az egész tavat le kell engedni, hogy a halakat vissza 
tudják fogni. 
         A találmány a tengeri halászat során a kistestű halak megfogása mellett a mellé-fogások 
mértékének minimalizálását - ez a tengeri emlősök, teknősök és madarak teljes megóvását 
jelenti - a tógazdaságokban a vízeresztés nélküli lehalászást hívatott megoldani. 
Elgondolásunk a bálnák által alkalmazott vadásztechnikán alapul; a bálnák kis csoportokban 
kis mélységekben levegő buborékokat fújnak ki koncentrikus, egyre szűkülő körű úszásuk 
során, amik feltörve a felszínre a kisebb halakat összetömörödésre készteti a vízszínen 
(vizuális és hanghatás miatt a halak nem merik áttörni a buborékfüggönyt), majd az 
összezsúfolódott halakra rontanak rá.  
A találmány két fő részből épül fel; 1.) hordozható kompresszor. 2.) vontatható - (tengeri 
alkalmazás), vagy húzható (tógazdaság) csővezeték, amin meghatározott távolságokban 
elhelyezett nyomásszabályzó szelepeken keresztül átáramló levegőbiztosítás buborékfüggönyt 
állít elő. A csővezeték mélységi vezetését a beáramló levegőmennyiség, a csővezeték önsúlya, 
valamint a megfelelő távolságokban elhelyezkedő súlyok szabályozzák. A csővezeték 
flexibilitása okán kistestű halrajok terelésére alkalmazható (tengeri halászat). Édesvízi 
használatkor az előnevelő tavak vízét nem szükséges leengedni, mert sérülésmentesen lehet 
vele a halakat terelni az egyik végbe felállított varsarendszer felé. 
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Attempts for propagation of European eel 
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Az angolna fajok a katadrom halak csoportjába tartoznak, amely azt jelenti, hogy egy 
hosszantartó édesvizi életszakasz után a tengerbe vándorolnak szaporodni. Az angolna 
tenyésztéséről a szó szoros értelmében nem beszélhetünk, csak felneveléséről, hiszen még 
senkinek sem sikerült lárvát mesterséges szaporítást követően felnevelni. A farmok 
ivadékszükségletüket természetes vízi fogásból nyerik. Azonban a vízszennyezés, az 
Anguillicola crassus fertőzöttség, valamint a kontinentális vizekbe bevándorló ivadék és az 
elvándorló ezüst angolnák túlhalászata miatt a világ angolna állományai csökkennek, melynek 
mértéke az európai angolna esetében oly súlyos, hogy ez a faj önerőből, segítség nélkül 
valószínűleg nem képes fennmaradni. 
Az angolna Balatonban egy különleges állományt alkot. 1961-1991 időperiódusban 
telepítették folyamatosan, jelenleg egy túlkoros, bezárt állományt alkot mely az ivarérés 
szempontjából jelentősen különbözik más édesvízi populációktól, melyeknek sósvízi 
kapcsolata is van. Életük során a magas kort elérő egyedek zsírdepóiban tavi 
csúcsragadozóként, a táplálékláncon tovahaladó sokféle vegyület halmozódhat fel, ahonnan a 
zsírlebontás fázisában egyes toxikus ágensek visszakerülnek a keringésbe és az 
életfolyamatokat, köztük az érzékeny reproduktív folyamatokat károsíthatják. A balatoni 
állományban a közel 100%-os fertőzöttségi rátát okozó invazív Anguillicoloides crassus 
úszóhólyag parazita is jelentősen rontja az ivarérési és érlelési folyamatokat. Hipotézisünk 
szerint amennyiben az idős angolnákat mentesíteni lehet a parazitózisoktól, valamint a káros 
anyagoktól in vivo, úgy ikrás halak esetében a teljes oogenezis sikeresen indukálható. Rövid 
ideig tartó gyógykezelés (Mebendazol, Levamisol) követő hosszabb ideig tartó 
méregtelenítési - (tőzeg és zeolit) és hagyományos ivarérlelési folyamat eredményeként a 
szaporodási képességet ösztönözni tudtuk és a 4 ikrásból fejt ovulált ikra jelezte, hogy sikerült 
a teljes oogenezist indukálni. 
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MIKORRHIZÁLT IPARI PARADICSOMFAJTÁK F Ő ANTIOXIDÁNS 
HATÁSÚ VEGYÜLETEINEK VIZSGÁLATA HPLC TECHNIKÁVAL 

 
Analysis of main antioxidant compounds in mycorrhizaed processing tomato 

species with HPLC technique 
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 Dr. Posta Katalin egyetemi docens, MKK. Növényvédelmi Intézet 

A növények gyökere és a talajban élő mikorrhiza gombák közötti mutualista kapcsolat 
számos előnnyel jár a növény számára, mind a tápanyagok felvételét és a szélsőségekkel 
szembeni ellenállás mértékét tekintve, így a mikorrhizás kezelések növelhetik a 
terméshozamot és a termésbiztonságot. Ez különösen fontos napjainkban, a klímaváltozás 
okozta időjárási szélsőségek időszakában. A termésbiztonság, termésmennyiség mellett a 
termés minősége sem elhanyagolható, s míg a mikorrhizás kezelés hatásait a növényre számos 
kutatómunka elemzi, viszont a termés beltartalmi értékeire gyakorolt hatásairól jelenleg még 
keveset tudunk. Vizsgálataimat éppen ezért az emberi táplálkozásban rendkívüli szerepet 
betöltő paradicsom zöldségfaj kapcsán folytattam, hiszen elsődleges forrása számunkra több 
antioxidáns hatású vegyületnek, amelyek fontos szerepet töltenek be egészségünk 
megőrzésében és betegségek megelőzésében. Munkám célja az arbuszkuláris mikorrhizával 
történő kezelés hatásainak vizsgálata a Heinz, UnoRosso, Triple Red (hagyományos bogyó-
átlagtömegű ipari hibridek) és Strombolino (cseresznye típusú ipari fajta) paradicsomfajták 
likopin, β-karotin és C-vitamin tartalmára, amelyek a paradicsomban található fő antioxidáns 
hatású vegyületek. A három vegyület koncentrációját a mintákban nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiás módszerrel (HPLC) mértem meg. A Heinz fajta esetében C-vitamin 
meghatározást nem végeztem. A mérések értékelését követően és az elvégzett 
varianciaanalízisek alapján (5%-os szignifikancia szintet tekintve) elmondható, hogy a 
likopin koncentráció a Heinz fajtánál a kezelés hatására szignifikánsan* (p=0,042) nőtt, míg a 
β-karotin koncentráció nem változott szignifikánsan. A Triple Red esetében a likopin és β-
karotin koncentráció nem változott szignifikánsan, míg a C-vitamin tartalom szignifikánsan** 
(p=0,010) nőtt. Az UnoRosso esetében a likopin és β-karotin koncentráció nem változott 
szignifikánsan, míg a C-vitamin koncentráció szintén szignifikánsan nőtt (p=0,082), de csak 
10%-os szignifikancia szintet figyelembe véve. A Strombolino esetében a likopin, a β-karotin 
és a C-vitamin koncentráció sem változott szignifikánsan. A vizsgált fajták és a mikorrhiza 
kapcsolatára végzett kéttényezős varianciaanalízis alapján a mikorrhizás kezelésnek és a 
fajtának sem volt szignifikáns hatása a likopin koncentrációváltozásában. A mikorrhizás 
kezelés hatása nem volt szignifikáns, de a fajtának szignifikáns*** (p=8,23*10-8) hatása volt a 
β-karotin koncentrációra, kölcsönhatás nem volt tapasztalható. A C-vitamin koncentrációra a 
mikorrhizás kezelés szignifikáns* (p=0,022), míg a fajta megválasztása különösen 
szignifikáns*** (p=6,15*10-5) hatást gyakorolt, valamint a C-vitamin esetében szignifikáns** 
(p=0,001) a kapcsolat a fajta és a mikorrhizás kezelés hatása között. 
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A PHYLLOSTACHYS NEMZETSÉG FENOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
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Célom az volt, hogy a Szent István Egyetem MKK Botanikus Kertjében található 
Phyllostachys nemzetséget (összesen 33 taxont) vizsgálva képet kapjak a hazai viszonyok 
között nevelt bambuszok kihajtásának idejéről (levél és szár-rügy), valamint a lombcsere 
menetéről. A két éves (2012-2013) vizsgálataim során továbbá mértem a 
levélhüvelyek/leveles hajtások hosszát, és hogy hány új levél fejlődött ki rajtuk taxononként. 
 Hogy könnyebben összehasonlíthassam a taxonokat, két csoportra bontottam őket 
hidegtűrésük szempontjából: télállókra (-25ºC-tól -20ºC-ig fagytűrők) és kevésbé télállókra (-
20ºC-ig fagytűrők). A vizsgált 33 taxon közül csak néhánynál jelentkezett mindkét évben 
levél fagykárosodás, ami befolyásolhatta a vizsgálatokat. 

A levélrügyek 2013-ban az elhúzódó fagyok miatt a 2012-es mérésekhez képest egy 
hónappal később indultak meg, de a fejlődésük változatlan maradt. Taxononként változó volt 
a két év minimum és maximum levélhüvely/leveles hajtás hossz növekedése, de a télállóbbak 
2013-ban átlagosan hosszabb levélhüvelyeket/leveles hajtásokat produkáltak, míg a kevésbé 
télállóak rövidebbet, mint 2012-ben. Minden taxon esetében jellemző volt, hogy minél 
hosszabbak voltak a levélhüvelyek/leveles hajtások, annál több levél jelent meg rajtuk. 
 A lombcserét vizsgálva bebizonyosodott, hogy az ellentmondásos irodalmi adatokkal 
szemben a levelek élettartama 1 év: már megkezdődött az új levelek kifejlődése, miközben a 
fokozatosan egymás után elszáradó tavalyi (1 éves) levelek lehullottak a növényekről. 
 Az új szárak (szárrügyek) megjelenésének megfigyelésekor 2012-ben az első hajtások 
az április 23-ai, míg 2013-ban az április 24-ei héten jelentek meg. Ebből látszik, hogy a 
levelekkel ellentétben a hajtások megjelenésében nem volt eltérés a két év között. Jellemző 
volt továbbá hogy azoknál a taxonoknál, amelyek a legtöbb új szárat hozták, a később fejlődő, 
vagy vékonyabb szárrügyek egy hossznövekedési stagnálási periódust követően elpusztultak 
akkor, amikor a korábban megjelenő szár rügyekből kifejlődött szárak első levelei 
megjelentek. 
 Összességében elmondható, hogy a vizsgált taxonok zöme sikeresen alkalmazható 
lenne, mint dísznövény Magyarországon. 
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A világon, az egyik legjelentősebb zöldségnövényünk a paradicsom. Fontosságát termesztett 
felületének aránya és gazdasági jelentőségének nagysága fejezi ki. Táplálkozás élettani 
szerepe szintén lényeges, mivel a benne lévő antioxidánsok egészségmegőrző hatásuk 
pozitívan befolyásolják az emberi szervezetet. 
Kutatási témám az ipari cseresznyeparadicsom. Ez a típus külalakban és beltartalmi 
értékeiben is nagyban eltér a megszokott nagybogyójú paradicsom fajtáktól. Az ipari 
cseresznyeparadicsom az étkezési paradicsomhoz képest magasabb Brix˚ értéket produkál, 
ami magas cukortartalmat, illetve magas antioxidáns tartalmat jelent. 
Kísérletemet 2012 nyarán végeztem a Szent István Egyetem, GAK Kht. Kertészeti 
Tanüzemének területén. Célom, az öntözés és az Arbuszkuláris mikorrhiza hatásának a 
megállapítása volt az ipari cseresznyeparadicsom termésének minőségi és mennyiségi 
paramétereire nézve. A kísérlet kontroll állományból és 2 kezelésből: 1 öntözött, és 1 
öntözött, mikorrhizával kezelt állományból állt. Véletlen blokk elrendezésben, 4 ismétlést 
tartalmazott. A kontroll a kísérlet időtartama alatt nem kapott öntözővizet, míg a kezelések 
csepegtető berendezéssel jutottak vízhez. Ezen kívül, a kiültetésekor Arbuszkuláris 
mikorrhizát juttattunk ki az egyik kezelés palántái alá. A betakarítás folyamán, a leszedett 
termés tömegét és darabszámát, érett, repedt és zöld kategóriákban, ismétlésenként 
rögzítettük. 
A 2012-es évben, a tenyészidőszak ideje alatt 219,4 mm csapadék hullott le, így a 
körülmények ideálisak voltak az öntözési kísérlet végrehajtásához. Megállapítottuk, hogy az 
öntözésnek szignifikáns hatása van mind a bogyónövekedés során, mind a betakarított 
termésmennyiség értékében. Az öntözött állományban nagyobb és több érett bogyót 
takarítottunk be, ezzel szemben kontroll állománynál az ellenkezőjét figyeltük meg. A 
mikorrhizált kezelés szintén magasabb eredményt produkált a kontrollhoz képest, ám az 
öntözöttet nem haladta meg szignifikánsan. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a gomba 
és a 100%-os öntözés együttesen már nem fejt ki lényegesen nagyobb hatás, mintha kevesebb 
öntözővíz mellett használnánk a mikorrhizát. 
A július végi nagyobb mennyiségű csapadék negatív hatással volt a termésmennyiség 
alakulására. Mivel a cseresznyeparadicsom termése érés közben is növekszik, a csapadék még 
jobban rásegített erre, így az érett bogyókon hosszirányú repedések jelentek meg, amik a 
minőségi értéküket csökkentették. Következtetésként, a csapadék mennyiségét és idejét 
figyelembe véve kell meghatározni a betakarítás időpontját. 
A termésmennyiségre készült összefüggés vizsgálatokból azt a következtetést vontuk le, hogy 
a bogyók átlagtömege nagyobb arányban befolyásolja a termésmennyiség alakulását, mint a 
darabszámuk. A beltartalmi eredmények összehasonlítása kimutatta, hogy a kontroll 
magasabb Brix értékkel rendelkezik a kezelésekhez képest. 
A fajta összehasonlítás során egy ipari paradicsomot hasonlítottunk össze a kísérletben 
használt fajtával, amelynek eredményeként elmondható, hogy beltartalmi értékeiben 
lényegesen jobb a cseresznyeparadicsom fajta, mint a nagybogyójú ipari paradicsom.  
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AZ IPARI PARADICSOM VÍZOLDHATÓ SZÁRAZANYAG-, LIKOPI N-
, ÉS POLIFENOL-TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA LÁTHATÓ 

ÉS KÖZELI INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIÁVAL 

 
Determination of soluble solids, lycopene and polyphenol content in 

processing tomato using visible and near-infrared reflectance spectroscopy 

Szerző: Szántó Csongor, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Kertészmérnök BSc, III. évfolyam 

Témavezetők: Dr. Pék Zoltán, Egyetemi Docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Kertészeti Technológiai Intézet 

 Szuvandzsiev Péter, PhD hallgató, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Kertészeti Technológiai Intézet 

A paradicsom az emberiség élelmiszer-ellátásban jelentős szerepet játszik. A világ 
paradicsomtermelése 2011-ben több mint 159 millió tonna volt, ebből 37,6 millió tonna volt 
ipari paradicsom, ezzel a 11. legnagyobb mennyiségben előállított mezőgazdasági termék a 
Földön. A magyarországi termelés 2012-ben 107 ezer tonna volt, amiből 15 ezer tonna volt 
ipari paradicsom.  
Táplálkozás-élettani jelentőségét az bogyóban található antioxidáns vegyületek adják, melyek 
közül a legfontosabbak a likopin, polifenolok, és a C-vitamin. Rendszeres fogyasztása 
csökkentheti az érrendszeri megbetegedések és a rákos elváltozások, elsősorban a prosztatarák 
kialakulásának kockázatát. Az ipari paradicsom feldolgozása során a hőkezeléses eljárással 
készített termékek C-vitamin tartalma csökken, a biológiailag hozzáférhető likopin és az 
antioxidáns aktivitás növekszik, a flavonoid és fenol koncentrációban szignifikáns változás 
nem tapasztalható. Ebből kifolyólag a termés vízoldható szárazanyag-, likopin-, és polifenol-
tartalmának mérésével következtetni lehet a feldolgozott termék minőségére, beltartalmi 
értékére. 
A kísérlet során a látható és közeli infravörös tartományban mérő, hordozható 
spektroradiométer felhasználhatóságát vizsgáltuk, mellyel kiváltható a karotinoidok és más 
antioxidáns vegyületek idő- és munkaigényes, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával 
(HPLC) végzett analízise. A méréshez ASDFieldSpec HandHeld 2™ Portable 
Spectroradiometert használtunk, melynek mérési tartománya 325-1075nm-ig terjed, 1nm-es 
felbontással. Négy ipari paradicsomfajta (Uno Rosso F1, Heinz 9663 F1, Triple Red F1, Ug 
Red F1) püréjének reflektanciáját mértük. A minták analitikai elemzése után a vizsgált 
beltartalmi mutatók és a spektrális reflektancia közötti összefüggést kerestük, amihez a 
részleges legkisebb négyzetek modellszámítási módszert (PLSR) alkalmaztuk. A kalibrációs 
modellt a korrelációs koefficienssel és a kalibráció standard hibájával értékeltük. A 
korrelációs koefficiens R2= 0,96; 0,96; 0,95 volt vízoldható szárazanyag-, likopin-, és 
pofinenol-tartalomra. A standard hiba 0,20; 0,86 és 3,23 volt, sorrendben, ami átlagos likopin 
és polifenol tartalom mellett 1% alatti hibát jelent. A módszer – további tökéletesítés 
követően – gyors, egyszerű, munkaerő-hatékony megoldást jelenthet az ipari paradicsom 
roncsolásmentes beltartalmi vizsgálatára, ami széleskörű felhasználhatóságot eredményezhet 
a jövőben. 
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A TERHELÉS HATÁSA A FURMINT SZ ŐLŐFAJTA VEGETATÍV- ÉS 
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BSc, III.      évfolyam 
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Tokaj-hegyalján mintegy négy évszázada folyik hagyományos módon a borkészítés, 

amely a legismertebb borvidékké tette a világon. A termesztett fajták köre igen szűk, ezért az 
évjáratnak és a fitotechnikának jelentős hatása van a kialakult minőségre. 

Kísérletemben a terhelés hatásának kimutatását tűztem ki célul, a tőke vegetatív- és 
generatív jellemzőire, valamint a termés mennyiségi- és néhány minőségi paraméterére. Az 
alkalmazott kezelések, a nyugalmi időszakban végzett fás metszéskor meghagyott világos 
rügyek, illetve a virágzáskor és zsendüléskor végzett fürtválogatással kerültek beállításra. Az 
így kialakított kezeléskombinációk a következők voltak: 4, 6 és 12 világos rügyre metszett 
tőkék, ezeken kívül, a 6 világos rügyre metszett tőkéken virágzáskori és zsendüléskori 
fürtválogatást végeztem összesen 9 fürtre. A kontroll állomány pedig 8 világosrügyre 
visszametszett tőkékből állt, melyek a helyi átlagos terhelésnek feleltek meg. 

A tőke növekedési jellemzőit, a Csepregi-féle tőkefelvételezés mutatóinak segítségével, 
élettani sajátosságait pedig a levelek SPAD, hiperspektrális illetve a fluoreszcencia 
felvételeiből nyertük. 

A kezelések kevésbé mutattak különbséget a terhelések, mint a szezonális változás 
hatására a levél jellemzők szempontjából. 

Az eredményekből nemcsak a tőke számára optimális mennyiségi paraméterekre lehet 
következtetni, hanem az emberi fogyasztás szempontjából hasznos beltartalmi értékek 
kedvezőbb mennyiségére is. 
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Determination of important phytonutrients in processing strawberry using 
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   Magyarországon és a világon egyaránt fontos szezonális gyümölcs a szamóca. A legkorábbi 
hazai gyümölcsként szakítja meg a téli választék egyhangúságát. A világon a 
termésmennyisége 2011-ben 4,3 millió tonna volt, amiből a legnagyobb mennyiséget az 
Amerikai Egyesült Államok termeli. Magyarországon évjárattól függően, megközelítőleg 
3500 tonna termést takarítanak be a szamócából. 
   Magas antioxidáns tartalma a táplálkozásban betöltött szerepét, megkérdőjelezhetetlenné 
teszi. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, valamint nagy mennyiségben fellelhetők 
benne fenol vegyületek, amelyek táplálkozás élettani szempontból pozitív hatást fejtenek ki az 
emberi szervezetre. Továbbá tartalmaz folsavat, ami a sejt osztódásban játszik fontos szerepet. 
Megtaláljuk benne a szalicilsavat is aminek már régóta köztudott a láz- és gyulladáscsökkentő 
hatása.  
   A genotípus, a termesztéstechnológia és a környezeti feltételek nagyban befolyásolják a 
szamóca termésének beltartalmi értékeit. Gyakran takarítják be 3/4-ed érett (rózsaszín), vagy 
akár fél érett állapotban annak érdekében, hogy a postharvest veszteségeket minél 
alacsonyabb szintre szorítsák. Ez azonban nagymértékben csökkentheti a termés beltartalmi- 
és az élvezeti értékét. A szamóca esetében is, mint sok más termésben, a sav és a cukor aránya 
nagymértékben befolyásolja az ízt, amely szoros összefüggést mutat a Brix, vagy más néven 
összes vízoldható szárazanyag tartalommal. 
   A refraktometriás mérést elkerülendő gyors és akár abszolút roncsolásmentes módszerek 
lehetnek a spektroszkópiás mérések. Kísérletünk során a látható és közeli infravörös 
tartományban mérő, hordozható spektroradiométer felhasználhatóságát vizsgáltuk 
szamócafajtákon. A méréshez ASD FieldSpec HandHeld 2™ Portable Spectroradiométert 
használtunk, melynek mérési tartománya 325-1075nm-ig terjed, 1nm-es felbontással. A 
minták refraktometriás elemzése után a vizsgált beltartalmi mutató és a spektrális reflektancia 
közötti összefüggést kerestük, amihez a részleges legkisebb négyzetek modellszámítási 
módszert (PLSR) alkalmaztuk. Szoros összefüggést sikerült kimutatni az összes vízoldható 
szárazanyag tartalom és a reflektancia között a látható és az infravörös tartomány bizonyos 
szakaszaiban.  A módszer, további tökéletesítés követően, gyors, egyszerű, munkaerő-
hatékony megoldást jelenthet a szamóca roncsolásmentes beltartalmi vizsgálatára, ami 
széleskörű felhasználhatóságot eredményezhet akár a minőségellenőrzés terén is. 
  



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 232

LEVENDULAFAJTÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
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Témavezetők: Dr. Koczka Noémi egyetemi adjunktus,  
 Dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens MKK Kertészeti Technológiai Intézet 
  
 

Dolgozatom célja két levendulafaj (Lavandula angustifolia Mill. – valódi levendula, 
Lavandula x intermedia Emeric – hibrid levendula) 10 külföldi fajtájának (6 valódi levendula- 
és 4 hibrid levendulafajta) összehasonlító produkció-biológiai vizsgálata. 

A levendulafajok drogjait (szárított virág és a friss virágból kinyert illóolaj) 
napjainkban is széleskörűen felhasználják a gyógyászatban, a kozmetika- és illatszer-iparban. 
Jelenleg hazánkban a két levendulafajnak csak 1-1 államilag elismert fajtája van. A 
termesztők részéről felmerült az igény, hogy külföldi fajtákról – a hazai viszonyok között is – 
megbízható tájékoztatást kapjanak 

A több évre tervezett kísérlet helyszíne a Balaton-felvidéken található Dörgicsei 
Levendula Major Kft. A fajták vizsgálata során a morfológiai tulajdonságok mellett (levél- és 
virágszín, virágzat hosszúsága, levélméret stb.) két alkalommal mértem fajtánként 5-5 
egyeden a növekedési erélyt (növénymagasság, tőátmérő, tövenkénti virágzati szárak száma), 
majd betakarításkor a friss- és drogtömeget. A hatóanyag-vizsgálatokat a BCE Gyógy- és 
Aromanövények Tanszék segítségével végeztük el. 

Az egyik fő termesztési cél, a droghozam szempontjából szignifikánsan legnagyobb 
hozamú fajták: L. x intermedia 'Dwarf Blue' (6,81 g/tő) és 'Edelweiss' (8,31g/tő), L. 
angustifolia 'Essence Purple' (11,34g/tő). A virágdrog illóolajtartalma minden fajtánál elérte 
a Ph. Hg. VIII. által előírt 13ml/kg értéket. Az illóolaj összetétele alapján a vizsgálat 
körülményei között a –a magas linalil-acetát-tartalom miatt– szintén a Lavandula x 
intermedia ’Dwarf Blue’ (30,28%) és a Lavandula angustifolia ’Essence Purple’ (25,08%) 
lehet perspektivikus. 

A másodéves állományban végzett egyéves eredményeim tájékoztató jellegűek, a 
kísérlet folytatása feltétlenül szükséges, hiszen a levendula 3-4. évben éri el teljes 
termőképességét és az illóolaj mennyiségét, minőségét számtalan tényező befolyásolja. 

Munkámat a „BÉRES NÍVÓDÍJ  ” pályázat támogatásával végeztem el. 
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MÁLNA FAJTÁK VIRÁGZÁSÁNAK VIZSGÁLATA MOBIL 
BLOKKFÓLIÁBAN 

 
Examination of flowering of raspberry cultivars in mobil block greenhouse 

 
Szerző:  Tóth Zsófia, MKK, Kertészmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Prokaj Enikő, egyetemi adjunktus, MKK, Kertészeti Intézet 

 
Tudományos diákköri dolgozatomban magyar málnafajtákat vizsgáltam mobil 

blokkfólia alatt. A fóliás málnatermesztés Nyugat-Európában igen elterjedt, a fólia 
segítségével kiküszöbölik a kedvezőtlen időjárási tényezőket, valamint meghosszabbítják a 
szedési szezont. Dolgozatom célja, hogy a virágzásdinamikát, az érés lefutását és a 
termésmennyiséget vizsgálva megállapítsam mely fajták a legígéretesebbek a fóliás 
termesztés szempontjából. A vizsgált fajták: Eszterházai kétszertermő, Dorka (sarjon termők), 
Julcsi, Fertődi narancs (kétszertermők), Fertődi Vénusz, Fertődi zamatos (egyszer termők). A 
kísérlet a Kertészeti Technológiai Intézet szakmai irányítása alatt a GAK Nonprofit Kft. 
Kertészeti Tanüzemében folyik, KITE vándorfólia alatt (újabban mobil blokkfólia), 4 
véletlenszerűen elrendezett ismétlésben, 400 m2-en. A kísérletet 2011. november 30-án 
telepítettük, majd a kihajtást követően, folyamatosan vizsgáltuk a paramétereket: a virágok 
számát hajtásonként, a virágos hajtásokat vesszőnként, az érés lefolyását,  a 
termésmennyiségeket, a bogyók méretének alakulását. Egyelőre csak az első év eredményeit 
tudtam feldolgozni, de az már most is látszik, hogy mindegyik fajta életerős, erőteljes 
növekedésű. A 2012-es évben a Dorka és az Eszterházai kétszertermő a fagyok beálltáig 
tudott nagy mennyiségben teremni. Sajnálatos módon a Dorka részterméseire esik szét, így 
friss piacra nem alkalmas. Ez a tény az idei szezonban javulást mutatott. Az Eszterházai 
kétszertermő mutatós, nagy bogyóival tökéletes áru a friss piacra. Mivel október elején 
lekerült a fólia, így nem tudtam megfigyelni, vajon ténylegesen meddig tudnak termést hozni, 
de enyhe fagymentesítő fűtéssel, akár egy luxus terméket is tudnánk értékesíteni 
Karácsonykor. Az idei virágzás figyelés során már látszik, hogy nagy termés mennyiség 
várható. A virágzást és terméshozást tekintve a hat fajta szépen kiegészíti egymást, 
legkorábban a Fertődi Vénusz érik, majd a Fertődi narancs, követi aztán sorrendben majdnem 
egyszerre beindul a Julcsi, az Eszterházai kétszertermő (a vesszőkön, majd folyamatosan a 
sarjakon), Fertődi zamatos és végül a Dorka (a vesszőkön, majd folyamatosan a sarjakon), így 
igen hosszú szedési időt tudunk biztosítani június második dekádjától október végéig. Mivel 
csak 2 év adata áll rendelkezésre, mindenképp érdemes további megfigyeléseket végezni. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 234
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A tudományos diákköri dolgozatom célja, hogy különböző hazai málnafajtákat 
értékeljek fólia alatti termeszthetőségük szempontjából. Melyek azok a fajták, amelyek 
tudják, biztosítani az idény hosszabbítását, melyik tudd tovább teremni vagy esetleg jobb 
minőséget adni intenzív körülmények között is. A vizsgált fajták: Eszterházai kétszertermő, 
Dorka (sarjon termők), Julcsi, Fertődi narancs (kétszertermők), Fertődi Vénusz, Fertődi 
zamatos (egyszer termők). A kísérlet a SZIE MKK Kertészeti Technológiai Intézet és a GAK 
Nonprofit Kft. Kertészeti Tanüzemében folyik, KITE vándorfólia alatt (újabban mobil 
blokkfólia) a nyugati 2 hajóban, 4 randomizált ismétlésben, 400 m2-en. A kísérletet 2011. 
november 30-án telepítettük. Tavasszal, a kihajtás kezdetétől, folyamatosan vizsgáltuk a 
paramétereket, a növekedés dinamikáját, a sarjképződés ütemét és mennyiségét (mértem a 
hajtások hosszát és számát). A fóliás kísérlettel szeretnénk bebizonyítani, hogy kontrollált 
körülmények között, nagyobb mennyiséget és jobb minőséget lehet elérni (párhuzamosan 
vizsgálják a beltartalmi értékeket is). A szaporítóanyag minősége nagyon jó volt, hiszen a 
kései telepítés (enyhe idő) ellenére 240 db málnatőből pár darab nem hajtott ki (kevesebb, 
mint 5%). Az elsőéves eredmények alapján a mindegyik fajtánál elégséges sarj képződött a 
következő év megalapozásához. Első mérésnél (2012. május közepe) minden tő átlagosan 1-3 
hajtást hozott, melyek magassága fajtától függően eltérő volt. A hajtások számát további 
három alkalommal vizsgáltam egy bizonyos idő elteltével. 2013-ban ugyanezeket a 
paramétereket vizsgáltam, az adatok még értékelés alatt állnak, de már jelentős különbség 
látszik a hat fajta növekedésében és sarjtermelő képességében is. Eddigi tapasztalatom alapján 
kiválóan megfelel a fóliás termesztésre a Dorka és az Eszterházai kétszertermő fajta, hiszen 
ezek bevált metszési technikája minimálisra csökkenti a vesszőbetegségek megjelenését, és a 
növényvédő szerek használatát. A fóliában egyébként is biológiai növényvédelmet 
alkalmazunk. Érdemes lenne a kísérletet tovább folytatni, (akár MSc diplomaként is), már 
csak azért is, hogy az évek alatt, milyen problémák mutathatóak ki a málna állományban és 
azokra milyen megoldásokat találhatunk ennél a termesztéstechnológiánál. 
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A világon az egyik legjelentősebb termesztett zöldségnövényünk a paradicsom. Ez 
nem csak kellemes ízével, hanem az egészségre igen pozitív hatással lévő összetevőivel is, 
mint például a likopin (antioxidáns), vitamin C,B1-2-3, valamint különböző ásványi sók és 
rost tartalmával magyarázható. 

A kísérletemben én az ipari paradicsomot, azon belül is az Uno Rosso F1 fajtát 
vizsgáltam. Ezt a fajtát elsősorban ipari felhasználásra, püré előállításra használják. Így 
nemcsak a termésmennyiséget, hanem a termésminőséget is vizsgáltam. 

A kísérlet Gödöllőn, a Szent István Egyetem GAK Kht. Kertészeti Tanüzemében volt 
berendezve. Összesen 9 sort tartalmazott a kísérlet, amiből kettő sor kontroll volt, vagyis 
külön nem lett öntözve, kettő sor az ideális öntözővíz mennyiségének a felét kapta, kettő sor 
az ideális öntözővíz mennyiségének 75%-át, kettő sor az ideális öntözővíz mennyiségének 
100%-át, valamint egy sor az ideális öntözővíz mennyiségének 100%-át valamint 
Arbuszkuláris mikorrhizát szórtunk az ültető gödrükbe. 

A szedésre augusztus 14.-én került sor, egymenetes betakarítás formájában. A 
kontrollból és a kezelésekből 4-4 ismétlést szedtünk, igyekeztünk ismétlésenként 10-10 
növényt felszedni. A növények szárát közvetlenül a talaj felett elvágtuk, ismétlésenként külön 
rekeszekbe gyűjtöttük, majd súlyukat lemértük. Ezután rekeszenként leszedtük a bogyókat, 
majd szétválogattuk őket és megszámoltuk, valamint súlyukat is lemértük. A válogatás három 
csoportba történt: zöld, érett és beteg kategóriába. Ezen kívül még beltartalmi vizsgálatra 
adott mennyiségű bogyóból mintákat válogattunk össze, melyek laborokban kivizsgáltattunk. 

A termésmennyiség, bogyó darabszám, bogyó átlagtömeg és Brix0 tekintetében a 
100%-osan öntözött állomány produkálta a legjobb eredményeket, ezzel alátámasztva, hogy 
Magyarországon egy két igen csapadékos évtől eltekintve, öntözött körülmények mellett a 
leggazdaságosabb ipari paradicsomot termeszteni. 
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BIODÍZEL GYÁRTÁSA SORÁN KELETKEZ Ő GLICERIN 
MELLÉKTERMÉK HATÁSAI TALAJBIOLÓGIAI PARAMÉTEREKRE  

 
Investigation of soilbilogical parameters effected by biodiesel by-product  
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Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 
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Mikrobiológia és környezettoxikológiai csoport 
  

A biodízel gyártása során keletkező glicerin melléktermék semlegessé tétele, 
fertőtlenítése költséges eljárás. Ezért célkitűzéseink között szerepelt egy olyan felhasználási 
mód lehetségessé tétele, amellyel a glicerint hatékonyan fel lehet használni talajjavítás 
céljából. A biodízel gyártása során az olajnövények által felvett tápanyagok nagy része a 
glicerines fázisban koncentrálódik, ebből kifolyólag ezeket a talajból felvett tápanyagokat 
célszerű lenne visszajuttatni a talajba. 

A glicerin hatását az angolperjére, a talajra és a benne lakó mikro,- és makro faunára 
vizsgáltuk. A mikrokozmosz kísérletek 1000 cm3-s üvegedényekben lettek beállítva, 
melyekbe 500 gramm talajt tettünk. Kísérleti növényként angolperjét, kísérleti állatként pedig 
trágyagilisztát (Eisenia fetida) alkalmaztunk. A talajt 40 cm3 0,5 % C-tartalmú glicerinnel 
valamint 40 cm3 100 ppm-es nitrogénnel (1000 mg N dm-1 KNO3), valamint a kettő 
kombinációjával kezeltük és ezeken kívül készítettünk egy kontroll mintát is. Minden típusú 
kezelésből három ismétlést állítottunk be. A kísérlet inkubációs ideje a beállítástól számítva 6 
hét volt. A mikrokozmoszokat a 14.-21.-28.-ik napokon bontottuk szét. A kísérlet alatt a 
földigiliszták tömegváltozását és méretnövekedését vizsgáltuk. 

Eredményként megállapítottuk, hogy a glicerin tartalmú kezelésekben a glicerin 
csírázás gátló hatása miatt a növények növekedése lassabban indult meg, majd a kísérlet alatt 
ez a tendencia megváltozott. A glicerin tartalmú mintákban egészséges, szépen növekedő 
angolperje volt megfigyelhető, ezzel ellentétben a kontroll és a nitrogén tartalmú 
kezelésekben az angolperje pusztulásnak indult. A talaj minősége a kontroll, nitrogén és a 
nitrogén+glicerines kezelésben jelentősen leromlott, az angolperje kipusztult, gyökérzete 
eltűnt. 

A giliszták átlagos tömege a kontroll kezelésekben csökkent, a nitrogénes 
kezelésekben megfigyelhetően nem érezték jól magukat a kísérleti állatok, sok közülük 
kimászott az üvegedényből, és holtan találtunk rájuk az edények mellett. A glicerinnel kezelt 
mintákban a giliszták átlagos tömege szignifikánsan növekedett. A nitrogén+ glicerines 
kezelés a kontrollhoz képest nem mutatott jelentős eltérést, ugyanakkor a giliszták tömege 
gyarapodást mutatott. Megfigyelhetően ebben a kezelésben volt a legkevesebb hatása a 
vegyszereknek. 

A glicerin hatásait jelenleg is vizsgáljuk állattani és mikrobiológiai szempontokból, 
annak reményében, hogy ezekről az eredményekről is beszámolhatunk a későbbiekben. 
Állattani szempontból a mikrofaunára (Nematoda), mikrobiológiai nézőpontból a 
baktériumokra és talajgombákra gyakorolt hatásait vizsgáljuk a glicerines és a nitrogénes 
kezelésnek. 
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A MÁTRASZENTIMREI BÁNYA DNY-I MEDD ŐHÁNYÓJÁN ÉS 
ANNAK KÖRNYEZETÉBEN A TALAJ, ÉS NÖVÉNY RENDSZEREK 

NEHÉZFÉM KONCENTRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 

 
Heavy metal concentration measurements in soil and plant systems on a South-

West dump of a mine and its surroundings at Mátraszentimre 
 

Szerző:  Demény Tibor Lajos, MKK, Környezetmérnök MSc, II. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Mészárosné Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens, tanszékvezető, MKK 

Környezettudományi Intézet, Kémia és Biokémia Tanszék 
 
 

 
Számos szennyezőanyag veszélyezteti környezetünket, amelyek közül a nehézfémek 

okozta környezeti károk súlyosan terhelik a talaj, növény, víz, levegő rendszereket. A 
nehézfémek mindegyikéről elmondható, hogy antropogén behatások nélkül is előfordulnak a 
természetben. Azonban az emberi behatás gyakran drasztikusan megváltoztatja ezen anyagok 
mennyiségét főként az ipartelepek, bányák és a sűrűn lakott területek mentén. A természetes 
úton jelenlevő mennyiség is káros lehet bizonyos esetekben és ma már alig van a földön olyan 
hely, ahol ne lehetne kimutatni valamilyen az embertől származó szennyezést vagy feltárni 
valamely emberi tevékenység által kiváltott káros folyamatot. 

 
A fentiek miatt választottam a nehézfém-koncentráció meghatározását, mert érdekelt, 

hogy a Mátrában található mátraszentimrei bánya meddőhányójának környezetében milyen 
mennyiségben találhatóak nehézfémek, illetve hogyan hat ez a környezet a helyi növények 
nehézfémtartalmára. A bánya által kitermelt kőzet miocén korú andezit, amelyben 
hidrotermális telérek húzódnak. A leggyakoribb érc a területen a szfalerit, de előfordul még 
antimon, és a kvarc több formája is. A szfalerit a legfontosabb cinkérc ásvány és gyakran a 
galliumot, indiumot és a kadmiumot is a szfaleritből nyerik ki. 

 
A talajmintákat átlagosan 0-30 cm-es mélységből vettem. A növénymintáknál pedig 

közönséges nyírről (Betula pendula) és közönséges gyertyánról (Carpinus betulus) gyűjtöttem 
levélmintákat. A két faj azért volt indokolt, mert a meddőhányó középső, nyílt részén csak 
nyírfák, míg a külső erdősebb részén csak gyertyánok voltak elérhetőek. 

 
A mintákat Milestone 1200 mega típusú mikrohullámú roncsolóban készítettem elő a 

méréshez. A mintáim FAAS műszerrel, abszorpciós üzemmódban illetve ICP-OES műszerrel 
tudtam vizsgálni. 

 
Vizsgálatom célja, hogy összefüggést tárjak fel a talaj nehézfémtartalma és a 

növényekben található nehézfém koncentrációja között, illetve képet kapjak a meddőhányó és 
környéke nehézfém szennyezettségéről. 
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KOLONTÁRI VÖRÖSISZAPTÁROZÓ KÖRNYÉKÉNEK 
KÖRNYEZETANALITIKAI VIZSGÁLATA ÉS 

REKULTIVÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE 
 

Environmental analysis and characteristics of the recultivation of the red mud 
reservoir in Kolontár   

 
Szerző: Horváth Hedvig Borbála, MKK, Környezetmérnök, IV. 
Témavezető: Dr. Horváth Márk, tudományos munkatárs, MKK, Kémia és Biokémia 

Tanszék  
 
 

 
A Magyar Alumínium Zrt. tulajdonában lévő Ajkai timföldgyár 10-es tározójának 

északnyugati sarka 2010. október 4-én átszakadt. A nagy mennyiségű, mintegy 700 m3 
térfogatú, erősen lúgos folyadék, nagy erővel zúdult ki a tározóból, ezzel elöntve Kolontárt, 
Devecsert, Somlóvásárhelyt továbbá a Torna patakot. A 30-35 km/h-s sebességgel kiömlő 
vörösiszap Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari 
katasztrófáját okozta. A kiáradó vörösiszapban 10 ember vesztette életét, százak megsérültek, 
lakóépületek, és mezőgazdasági területek váltak használhatatlanná.   

A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke. Az eljárás során bauxitból lúggal 
kivonják az alumíniumtartalmú anyagokat, az ebből visszamaradó nátronlúgos maradék anyag 
alkotja a vörösiszapot. Jellegzetes színét a magas vas-oxid tartalma miatt kapta, ám emellett 
számos más elemet is tartalmaz, többek között alumíniumot, titánt, vanádiumot és kobaltot. A 
vörösiszap tározók létrejöttét mind a megfelelő felhasználás hiánya, mind stratégiai okok 
indokolják.  

A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézet szakemberei négy nappal a 
katasztrófát követően Devecseren és Kolontáron mintát vettek a talaj egy méter mélységű 
szelvényéből. A mintavételezés azt a célt szolgálta, hogy megállapítsák, hogy a már négy 
napja területet borító vörösiszapból szivárgott e szennyező anyag a mélyebb rétegekbe. A 
mintavételi pontok között négy iszappal elöntött, és egy épségben maradt terület volt. Ezután 
a különböző mélységű talajminták nehézfémtartalmát megmérték.  

Két és fél évvel a katasztrófa, és az MTA-TAKI mintavételezése után, elmentem a 
vörösiszap sújtotta területre és az egyszer már megvizsgált, és rekultivált területről mintákat 
vettem. A mintákat szintén öt különböző helyről vettem, ugyanonnan, ahonnan a katasztrófa 
után az MTA munkatársai vettek. Minden helyszínen 0-20, 20-40, 40-60 és 60-80 cm 
mélységből vettem mintákat, majd ezeket kiszárítottam. A már száraz mintákat átszitáltam, 
majd egy roncsolás következett, ezután meg lett mérve a nehézfémtartalmuk.  

Dolgozatom célja, hogy a katasztrófa utáni mérési eredményeket összevessem az 
általam készített mérésekkel. Szeretném megvizsgálni, hogy milyen eredményeket hoztak a 
friss vizsgálatok, valamint a különböző talajrétegekben vannak e jelen a vörösiszapra jellemző 
szennyezők. Valamint, hogy a katasztrófa után történt helyreállítások és rekultivációk 
mennyire lettek sikeresek. 
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A KÁLIUMTRÁGYÁZÁS JELENT ŐSÉGE, ÉS HATÁSA A BURGONYA 
HOZAMÁRA 

 
The importance and the effect of potassium fertilization on the yield of potato 

 
Szerző: Karcsai Dávid, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Mezőgazdasági mérnök, III. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Füleky György egyetemi tanár, MKK, Talajtani és agrokémiai tanszék 
 Gulyás Miklós doktorandusz, MKK, Talajtani és agrokémiai tanszék 

Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban az egyik legfontosabb kérdés a talajok tápanyag 
utánpótlása, s ezen tápanyagok hasznosulása a növényekben. Az egyre növekvő népesség 
élelmiszer ellátottságát folyamatosan biztosítanunk kell. Ugyanakkora területen kell nagyobb 
terméshozamot elérnünk, hogy el tudjuk látni a Föld lakosságát és állatait. Ez a nagymértékű 
termelés még a jó minőségű talajok tápanyagkészleteit is kimeríti, ezért a termesztett 
növények betakarítása után nélkülözhetetlen a talaj tápanyagkészletének pótolása. E nélkül 
tápanyag szegénnyé válna, ez által csökkenne a megtermeszthető növények 
termésmennyisége. A talaj romlásával és a termésmennyiség csökkenésével pedig 
veszélyeztetjük unokáink jövőjét.  
Ebben a témában jelenleg is sok kutatás és kísérlet folyik. Jómagam 2011-ben kapcsolódtam 
be a Nemzetközi Kálium Intézet (International Potash Institute) napjainkban is folyó 
kísérletébe, amit Albánia, Csehország, Lengyelország és Magyarország is egy időben végez.  
A dolgozatban kitértem a mikro és makro elemek jellemzőire, és hogy miért és mennyit 
igényel belőle a növény, illetve lehetnek-e egymás antagonistái. Betekintést nyújtottam a 
burgonya növény ökológiai igényeibe és termesztésébe a nagyvilágban és hazánkban. Fő 
célként a burgonya termésnövekedését vizsgáltam aszerint, hogy a különböző műtrágya 
adagok mennyivel növelték a termés mennyiségét. Az eredményeimet összevettem több 
külföldi és magyar kísérlet eredményeivel. Vizsgáltam, hogy a káliumtrágyázás tényleg 
növeli-e a termés mennyiségét, illetve a végzett kísérletekben összefüggéseket kerestem a 
kálium és a vizsgált elemek között.  
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CSIPERKEGOMBA KOMPOSZTOK, MESTERSÉGESEN 
SZENNYEZETT VIZEKB ŐL TÖRTÉNŐ CU2+ MEGKÖT Ő 

KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, RÁZATÁSOS MÓDSZERREL 
 

Analysis of Cu2+ binding capacity of champignon composts by shaking 
technique using artificially polluted water 

 
Szerző: Klemencz Balázs, SZIE MKK KGA, III. évfolyam 
Témavezető: Czikkely Márton, PhD hallgató, SZIE MKK Kémia és Biokémia Tanszék 

 
 

Napjainkban, a környezetvédelem és az alternatív energiaforrásokkal való 
gazdálkodás, egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ennek fényében, az ipari és lakossági 
fogyasztásból származó hulladékokat és egyéb melléktermékeket is körültekintően kell 
kezelni. Ez alól a keletkezett szennyvizek tisztítása sem kivétel. Az ipari és kommunális 
eredetű szennyvizek tisztítása során, kiemelten fontos a nehézfém tartalom lehető legnagyobb 
mértékű csökkentése. Munkámban olyan alternatív nehézfém eltávolítási javaslatot 
szándékozom bemutatni, mellyel – reményeim szerint – szintén sikeresen lehet a szennyvizek 
nehézfém (azon belül is Cu2+) tartalmát megkötni és így eltávolítani. Ebből következően, be 
lehet tartani a befogadókba vezetés feltételeként előírt „B” szennyezettségi határértéket. 
 
Munkám kísérleti részét a Kémia és Biokémia Tanszék laboratóriumaiban végeztem. 
Munkámban mesterségesen (általam) szennyezett vizeket használtam fel. CuSO4 x 5 H2O –
ból készített törzsoldatokkal dolgoztam, 100 mg/l, 50 mg/l és 20 mg/l hígítási 
koncentrációkban. A megkötő képesség vizsgálatához, csiperkegomba komposztot 
alkalmaztam, melyet egy erre szakosodott gazdálkodásból szereztem be. Ez egy olyan 
speciális komposzt-fajta, mely rendelkezik a komposztok érettségi állapotára jellemző 
elvárásokkal, ugyanakkor magában hordozza a gombafajták egyedi jellemzőit is. A 
viszonylag nagy fajlagos felület miatt, előzetes tájékozódás alapján, a komposztot 
potenciálisan alkalmasnak találtam a kísérleti feladat elvégzéséhez. A munkámban egy olyan 
módszert alkalmaztam, melyet témavezetőm dolgozott ki, és fejleszt a Tanszéken. Ez a 
módszer a rázatásos módon történő megkötés. Előre beállított rázatási fordulatszámmal (480 
f/min) és időtartammal (3x50 min) dolgozva, könnyen be lehet állítani a komposzt és a 
szennyvíz együttes tartózkodási feltételeit. 
 
A hígítási koncentrációkat három párhuzamosban alkalmaztam, a rázatáshoz bemért 
komposzt tömege minden esetben 10 g volt. A rázatást követően, desztillált vizes mosást 
alkalmaztam, hogy a szűrlet sorozat mérésekor meghatározhassam a vízmosható (vagyis 
gyengébben kötődő) Cu2+ arányát. A mosásokat követően, a kapott mintákat leszűrtem 
(vákuum szűrőn is) és elroncsoltam, hogy a szerves anyagok jelenléte ne legyen zavaró 
hatással a Cu2+ mérés során. A roncsolást szabvány szerint előírt módon végeztem, HNO3 és 
H2O2 reagensek segítségével. A kapott szűrletek Cu2+ tartalmát atomabszorpciós spektrométer 
segítségével mértem le. A mérések eredménye alapján megállapítható, hogy a 100 mg/l 
koncentrációjú hígítás esetén, a visszamért koncentráció igen magas volt, ugyanakkor a többi 
alkalmazott koncentráció esetében, a roncsoláskor történt 5x hígításnak is köszönhetően, a 
megkötést sikeresnek mondhatjuk, mivel a Cu2+ mennyiség jelentős részét sikerült a 
komposzt felületén megköttetni.  
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MEZŐGAZDASÁGBAN HASZNÁLT TALAJOLTÓANYAGOK 
ENZIMAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ Ő 

SZUBSZTRÁTOKON 

 
Enzyme activity assay of agricultural soil inoculants on different substrates 

 
Szerző:  Lucsik Zsófia, MKK, Környezetmérnök BSc, IV. évf. 
Témavezető:  Óbert Mária, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Növényvédelmi Intézet, Mikrobiológia és 
Környezettoxikológiai Csoport 

 
A mai világban a mezőgazdaság számos problémával küzd. Talajainkat kimerítettük és a 
túlzott mennyiségű műtrágya, növényvédőszer és egyéb kemikália használatával a talajéletet 
csaknem kiirtottuk. A legtöbb közülük elsavanyodott, szerkezete leromlott, melyek hatására a 
tápanyagok kimosódtak a növények számára hasznosítható felső rétegekből.  
Napjainkban kezd csak újra terjedni a talaj oltóanyagok használata, melyek a fent említett 
problémáknak egyik megoldását jelentheti. Tartalmazzák a talaj természetes mikroflórájának 
baktérium és gomba törzseit, ezért fontosnak tartom bizonyítani jelentőségüket és 
hatékonyságukat a mezőgazdasági termesztésben. Elsősorban hozzájárulnak a kultúrnövények 
terméshozamának növekedéséhez, emellett nem elhanyagolható képessége a nehezen bomló 
növényi maradványok gyors lebontása, mely a következő termesztési időszakban már 
hasznosulni tud a növények számára. A talajt képes fertőtleníteni, a patogén 
mikroorganizmusok életterét beszűkíteni, ezzel a kórokozók és a kártevők okozta 
mezőgazdasági károkat mérsékelni.  
A növényi maradványok lebontása, a növény sejtfalának lízisével kezdőik, ami főként 
nehezen bontható rendkívül összetett struktúrájú biopolimerből, a lignocellulózból 
(cellulózból, hemicellulózból és ligninből) épül fel. A biológiai úton történő lebontásában 
fontos szerepük van a talajlakó mikroorganizmusoknak, melyek képesek az erre specifizált 
enzimek termelésére. 
Fontosnak tartottam népszerű oltóanyagok részletesebb vizsgálatát. Kiválasztottam három 
(két baktériumokat tartalmazó anyagot és egy védett szaprofita gombákat tartalmazó) 
oltóanyagot. Négy különböző szubsztráton (Nutrient, lignin, szalma, xilán) két sejtfalbontó 
enzim (lignin-peroxidáz, 1-4 β xilanáz) koncentrációját vizsgáltam spektrofotométer 
segítségével.  
Mind három oltóanyagnál, laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálat során, mind a 
négy szubsztráton mérhető enzimkoncentrációt sikerült kimutatnom. Továbbá kiemelhető, a 
vizsgálat későbbi szántóföldre történő kihelyezésének fontossága, mellyel kézzelfogható 
bizonyíték is felmutathatóvá válna a talajoltóanyagok használata mellett. 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 244

TALAJ, NÖVÉNY ÉS VÍZ RENDSZER NEHÉZFÉMTERHELÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA MÉLYM ŰVELÉSŰ BÁNYA MEDDŐHÁNYÓJÁNAK A 

KÖRNYEZETÉBEN  
 

Soil, plant and water system analysis of heavy metal load originating from a 
dump of an underground working mine 

 
Szerző:   Nagy Gyula, MKK, Környezetmérnök MSc, II. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Mészárosné Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens, 

tanszékvezető, MKK Környezettudományi Intézet, Kémia és Biokémia 
Tanszék 

 
TDK munkámban, a Mátrában, Párádsasvár község közelében található Béke-táró 

meddőhányójának nehézfém tartalmát vizsgáltam. Elemzéseim elsősorban a kifolyó 
csurgalékvízre és meddőhányóra irányult, valamint arra, hogy e tényezők milyen hatással 
vannak a környezetükben található talajra, vízre és növényekre. A vizsgált terület a Mártai 
Tájvédelmi Körzet része, ebből a szempontból is lényeges, hogy tudjuk, milyen hatással van a 
térségre. 

 
A Béke-táró létrejötte, a Névtelenbérc, a Nagylápafő, a Nagy-Lipót és a Kis-Lipót, a 

Nyírjes térségben található ércvagyon felkutatására szolgált. A munkálatok az 1960-as évek 
elején kezdődtek meg, hogy megfelelő mennyiségű érccel tudják ellátni a recski finomítót. 
MÁFI kezdeményezett a mélyebb szintekre irányuló fúrásokat melynek során, ólom-
cinkércesedést találtak nagy mélységben, 779–782 m-en, dús, 16%-os ólom-, réz-, cink- és 
216 g/t-s ezüsttartalommal. Azonban a bányászat hanyatlása miatt a kitermelésre nem került 
sor, és a 60-as évek közepén az érckutatások leálltak, de jelentős mennyiségű meddőanyagot 
hagytak, a mára már erdő található a területen. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása és heves 
esőzései sok meddőanyagot hordtak le az alacsonyabb fekvésű területekre. 

 
A vizsgálatok során a csurgalékvíz pH-ja lúgos tartományba esett, a 3 héten keresztül 

zajló, ismételt mérések során, ez kedvez a nehézfémek immobolizálásának. A meddő anyaga 
jelentős részben kalcit alapkőzetben dús, amely szintén jól ellensúlyozza az ércbomlásokból 
származó savas hatást, de ennek bizonyítására további vizsgálatok szükségesek. Mindezek 
ellenére a terhelés jelentős lehet a hirtelen, nagy intenzitású és – mennyiségű (különösen 
savas kémhatású) csapadék következtében. A hányón nehézfémek közül elsősorban, a cink, az 
ólom, a réz, a kadmium és a vas fordul elő, főként e fémek mennyiségének felderítésére 
folytak a kutatómunkálatok. 

 
Már korábban említettem, hogy a hányó területét, közel 50 év távlatában, már a 

növények kezdik ismét meghódítani, és a fás pionír fafajok közül a Közönséges Nyír (Betula 
Pendula) terjedt el főként. A növények jelentős mennyiségben akkumulálhatják a 
nehézfémeket, és ha e fákat megfelelően kezeljük, akkor nagyban megkönnyíthetik a térség 
kármentesítését.  

 
Méréseimhez a mintákat szárítottam, őröltem és szitáltam, majd 

salétromsavas/hidrogén-peroxidos mikrohullámú roncsolással tártam fel és a 
nehézfémtartalmat ICP-OES műszeren vizsgáltam. 
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KÜLÖNBÖZ Ő ÍZESÍTÉSŰ BOJLIK HATÁSA A VÍZ FIZIKAI ÉS 
KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA 

 
The effects of different flavored boilies on the physical and  

chemical qualities of the water  
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Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
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 Mészáros Erika, tanszéki mérnök, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék 

 
„Amennyiben egy tésztát éven át a horgászathoz szeretnél használni, akkor keverd 

össze méhviasszal és mézzel, tűz előtt gyúrd azt össze kezeiddel, majd formálj belőle 
golyókat és éven át fognak tartani.” 

Ezt a tanácsot olvashatjuk Isaak Walton „Tökéletes horgász” című művében, mely az 
első horgászkönyv a világon. Tehát már 1653-ban létezett ennek a speciális horgászcsalinak 
az ötlete, amit később, a 1970-es években Fred Wilton, egy angol dokkmunkás kezdett el 
tökéletesíteni a „High Nutritive Value” teória kifejlesztésével. E szerint a pontyok ösztönösen 
érzékelik a magasabb tápértékű csalit. Így Wilton receptje magas proteintartalmú, 
tejfehérjéket és tojást tartalmazó tészta volt, melyet golyókká formálva forró vízben főzött. 

Az első kész bojlikat 1977-ben a „Phillips Yeast Products” nevű cég hozta piacra „Hi-
Pro” néven, Garry Savage fejlesztései alapján, mára, pedig már több száz cég gyárt különböző 
összetételű, méretű és ízesítésű bojlikat. Sőt, napjainkban nagy népszerűségnek örvend a 
házilag készített bojli, melynek alkotóelemeit és ízesítéseit a horgászok egyenként 
válogathatják össze, hiszen a boltokban már a készítéshez szükséges anyagokat és kellékeket 
is be lehet szerezni. 

A kutatásunk fő célja volt megvizsgálni, hogy a kereskedelemben kapható különböző 
bojlik milyen hatással vannak a víz fizikai és kémiai tulajdonságaira.  

A vizsgálatokhoz kereskedelmi forgalomban kapható hat különféle bojlit szereztünk 
be, amelyekből ízesítéseként egységnyi mennyiséget helyeztünk azonos mennyiségű tóvízbe. 
Mintavétel hetente történt, melyekből fizikai és kémiai tulajdonságokat határoztunk meg (pl. 
oxigén háztartás, pH, foszfor és nitrogénformák stb.). Az eredmények tükrében elmondhatjuk, 
hogy minden ízesítésű csali nagymértékben terhelte a kísérleti környezetet, de mind közül egy 
kiemelten okozott negatív hatásokat a kísérleti víztestben. 
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CINK MEGKÖT ŐDÉS VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ Ő KORÚ TALAJ-
BIOSZÉN RENDSZEREKBEN 

 
Investigation of zinc adsorption in soil-charcoal systems with different ages 

 
Szerző: Zságer Gergő, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, 

Környezetmérnök, IV. évfolyam 
Témavezető: Rétháti Gabriella, PhD hallgató, MKK, Környezettudományi Intézet, 

Talajtan és Agrokémia Tanszék 
Bioszénnek nevezzük a biomassza oxigénmentes, magas hőmérsékleten történő 

elégetése után visszamaradt anyagot, melyet talajjavítás céljából állítanak elő. Tapasztalatok 
szerint, ha a talaj bioszénnel gazdagodik tápanyag-gazdálkodása, vízmegkötő-képessége 
jelentősen javul, miáltal termékenysége megnő. Jelentős megfigyelés továbbá, hogy ezen 
talajok esetében a nitrogén és szén-dioxid emisszió csökken. 

Viszonylag kevés adat áll még rendelkezésünkre a bioszénnel kezelt talajok hosszútávon 
tapasztalható eredményeit illetően, holott szakirodalmi tapasztalatok alapján a bioszén 
életideje még a biológiailag legaktívabb talajokban is több tíz évre tehető. 

A faszenet nem sorolják a bioszenek közé, hiszen nem talajjavítás céljából állítják elő, 
viszont fizikailag és kémiailag hasonló paraméterekkel rendelkezik. Nagy előnye továbbá, 
hogy már nem működő faszénégető boksák vizsgálata során információkhoz juthatunk, 
hogyan válik a faszén több tíz év alatt a talaj szerves részévé. 

A faszén növényi eredetű anyagok levegőtől elzárt térben történő hevítése révén 
előállított termék. Szivacsos szerkezetű, nagy felülettel rendelkezik, melyen mind fizikai 
mind kémiai adszorpciós folyamatok lejátszódására van lehetőség.  

A nehézfémek megkötődését talajokban fizikai és kémiai paraméterek (pH, szerves 
anyag és agyagtartalom, hőmérséklet, áramlási sebesség stb.) jelentősen befolyásolják. A 
pirolízis útján előállított bioszenek, illetve a faszén pH-ja lúgos tartományba esnek, továbbá 
jelentős mennyiségű szerves makromolekulát tartalmaznak. 

A cink a nehézfémek közé tartozik, de biológiai szempontból esszenciális mikroelem, 
igen sok enzim lényeges alkotórésze. Koncentrációja a talajban általában alacsony.  

Jelenlegi munkámat azzal a céllal végeztem, hogy megvizsgáljam, a faszén hatását a 
talaj cinkmegkötő képességére egy 25 éves illetve egy 80 éves faszén-talaj rendszerben a 
kontroll talajhoz képest. A bükkben olyan faszénégető boksák helyéről gyűjtöttünk 
talajmintát, ahol bizonyos ideje (25 és 80 éve) abbamaradt a szénégetés.  

Ezeken a talajmintákon 3 ismétlésben cink adszorpciós kísérleteket végeztem 0 - 5000 µgZn/g 
terhelés tartományban.  

A 25 éves talaj-faszén rendszer jóval több cink megkötésére képes mint a kontrol 
illetve a 80 éves faszén talaj rendszer. A 80 éves és a kontroll talaj cinkmegkötése között 
jelentős különbséget nem találtam. Megállapítottam, hogy ebben az agyagbemosódásos barna 
erdőtalajban 80 év alatt a bioszén hatása nehézfém megkötés szempontjából eltompult, 
viszont 25 éves talaj még jelentős mennyiségben tartalmazza a cinkmegkötés szempontjából 
jelentős szerves anyagot, amelyet a talajvizsgálatok is alátámasztottak. 
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MŰANYAGOK BIOLÓGIAI BONTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
 

Investigation of the biodegradability of plastics 
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Az elmúlt évtizedekben a műanyagok felhasználása jelentős mértékben növekedett. A 
műanyaghulladékok visszaforgatása kis hatásfokkal valósul meg, így a hosszú ideig át nem 
alakuló, hulladékká váló csomagolóanyagok egyik fejlesztési iránya a biológiai 
lebonthatóság. 

A biológiai lebonthatóság tesztelésére különféle szabványok léteznek, de nincs 
egységesen elfogadott módszer, gyakran jelentős abiotikus hatás után vizsgálják a 
biodegradációt. Ez a metódus nem felel meg a biológiai hulladékkezelésre szánt lebomló 
műanyagokat érintő körülményeknek, így vizsgálataim célja a különböző típusú biológiailag 
lebomlónak jelzett, ill. lebomlónak szánt műanyagok tényleges biológiai degradációjának 
igazolása vagy cáfolása volt, komposztálási és laboratóriumi körülmények között beállított 
kísérletek során. 

A komposztálási kísérlet során különböző műanyag fóliákat ágyaztam be hat hétre egy 
hulladékkezelő telep komposztprizmájába. A két ismétléssel végzett komposztálási kísérletek 
alatt a természetes, megújuló nyersanyag alapú fóliák döntő hányada lebomlott (komposztálás 
után eredeti formájában nem volt visszanyerhető), míg a tiszta polietilén (PE) és az adalékolt 
PE fóliák értékelhető tömegcsökkenést nem mutattak. 

A megújuló és a nem megújuló nyersanyag alapú műanyagokat laboratóriumi bontási 
kísérletben is megvizsgáltam. A bontási kísérlethez komposztból és talajból vett 
műanyagminták felületéről izolált és 16S rDNS alapon, faj szinten identifikált 31 baktérium 
törzs különböző összetételű konzorciumait alkalmaztam. A vizsgálatokba az általam izolált és 
azonosított három új faj jelöltet (két Microbacterium nov. sp. és egy Acinetobacter nov. sp.)  
is bevontam. Mérőeszközként Oxitop rendszert használtam, amely a fejlődő CO2 lúgban való 
elnyeletése során fellépő nyomáscsökkenés mérésének elvén alapul, így a különböző 
kezelések respirációs aktivitásának összehasonlítását teszi lehetővé. A 60 napos laboratóriumi 
lebontási kísérletekhez a komposztálás során jól bomló műanyagokat valamint a kontrollként 
használt tiszta és adalékolt PE fóliákat durva szemcséjű por formátumban adtam a folyékony 
táptalajhoz. A kísérlet eredménye megerősíti a komposztálás során tapasztaltakat: a PE 
alapanyagú fóliák csak mikrobiális hatás során nem alakulnak át olyan ütemben, mint a 
megújuló nyersanyagból készített polimerek. 

Kísérleteim további vizsgálatokat tesznek szükségessé, illetve alapoznak meg, de az 
már most megállapítható, hogy a különböző adalékkal kevert polietilének a biológiai 
hulladékkezelés gyakorlatában – ahol UV sugárzás, mint a műanyagokat főként öregítő 
abiotikus hatás nem jelentkezik – nem állják meg a helyüket. 

Kutató munkámat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 
Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL és a TÁMOP - 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 
programok támogatásával végeztem.  
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Kutatási tevékenységem során az erdő és egyéb vegetációtüzek okait, hatásait, 

megelőzési és elhárítási lehetőségeit kívántam megismerni Heves megyében.  A 
vegetációtüzek a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb jelenségek a világban és 
Magyarországon is. A vegetációtüzek közös jellemzője, hogy rövid idő alatt kialakulhatnak és 
nagyarányú pusztítást végezhetnek, előrejelzésük pedig szinte lehetetlen.  Kiemelhető az is, 
hogy a vegetációtüzek a természeti katasztrófák olyan csoportját alkotják, amelyek szinte 
mindig közvetlen vagy közvetett emberi hatásra alakulnak ki, ezért a megelőzés hatékonysága 
és a védekezés sikeressége is nagyban függ a társadalmi szemlélet alakulásától. 
           Heves megyét azért választottam kutatásom színhelyéül, mert vegetáció-földrajzi 
szempontból az Északi-középhegység és az Alföld találkozásában helyezkedik el, emiatt 
változatos és sokszínű növényzet jellemző rá, hazánk egyedülálló természeti és tájképi értékei 
közül több is Heves megyében található, ill. a megyében nagyarányú a gazdálkodás és sajnos 
a térség a társadalmi problémáktól sem mentes.  Fentiek együttesen nagy kockázatot 
teremtenek a vegetációtüzek kialakulása tekintetében. 

Munkám első részében szakirodalmi adatok alapján általános jellemzést adok Heves 
megye földrajzi helyzetéről, a jellegzetes vegetációtípusokról, illetve a terület társadalmi-
gazdasági viszonyairól.  Ezt követi a vegetációtüzek osztályozása, kialakulásuk okainak, 
környezeti hatásaiknak a bemutatása, illetve a vegetációtüzek elleni védekezés stratégiai 
módszereinek és az ezen a szakterületen folyó előremutató kutatásoknak az ismertetése. 

Kutatásaim során kísérleteket végeztem, illetve az interjúkészítés és a kérdőíves 
felvételezés módszereit is alkalmaztam.  A kísérletek során különböző vegetációminták 
gyulladási és égési tulajdonságait vizsgáltam meg. A kérdőívek célcsoportját Heves megyei 
gazdálkodók alkották, ezzel képet kaptam arról, hogy milyen gyakoriságúak és mértékűek a 
tűzesetek, illetve milyen kapcsolatban állnak a gazdálkodók a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal. Interjúkat az erdészet, a természetvédelem és a katasztrófavédelem 
szakembereivel készítettem, hogy megismerjem álláspontjukat a vegetációtüzekről és az 
ellenük való védekezés lehetőségeiről. 

Kutató munkámat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 
Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL támogatásával végeztem. 
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EGY KÖZÉPHEGYSÉGI TERÜLET KÜLTERÜLETI TERVEZÉSÉNEK 
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGALAPOZÁSA 

 
A central mountains area outskirts of the planning environment foundation 
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Bakó Gábor, ügyvezető igazgató – Interspect Kft. 

 
 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a megelőzés, a természeti és gazdasági 
valamint lakott területek szennyezésre való érzékenységének kérdése, a prediktív modellezés. 
A kutatási témám fő célja az volt, hogy a szakemberek rádöbbenjenek arra, hogy a tájba 
illesztés előtt érdemes megismerni a Mátra vegyi szennyezésekre való érzékenységét. 
Modellezés által próbálom igazolni, hogy nem szabad csak úgy új beruházásokat építeni a 
Mátrán, mert ennek súlyos következményei lesznek. 
Bemutatom a vizsgálati terület legfontosabb veszélyforrásait. 
Szó lesz a Mátrában előforduló talajtípusokról, de részletesebben írok a talajerózióról, ami 
nagyban hozzájárul a vegyi anyagok terjedéséhez. 
Elkészítem a hegység lejtőkategória térképét, csapadék összegyülekezési modelljét, elemzem 
a területet erózióveszélyeztetettség szempontjából és összevetem az érzékeny talajtípussal, 
meredekséggel bíró, degradált, valamint árvíz által veszélyeztetett területeket a potenciális 
szennyezőforrások elhelyezkedésével. Áttekintem a Mátrában előforduló veszélyes anyagokat 
és javaslatokat teszek a természetbe jutásuk, mobilizálódásuk megelőzése érdekében. 
Modellezés segítségével következtetéseket vonok le, hogy a réz, cink, arzén és ólom mennyire 
befolyásolja a környezetének állapotát. 

Az eredmények kiértékelése egyelőre még folyamatban van. A célkitűzéseimnek 
megfelelően vizsgálom az árhullámmal veszélyeztetett települések; külszíni fejtések, feltalaj 
nélküli felszínek; erdőpusztulás, szennyezett külterületi rész; erózióveszélyeztetett felületek és 
turisztikai célokból túlhasznált területeket. Megnézem a területek számát, kiterjedésüket és a 
veszélyes anyagok előfordulását. Értékelem ezek egymásra hatását, mérlegelem a környezetbe 
ill ő tervezés lehetőségeit. 
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BAKTÉRIUM TÖRZSGY ŰJTEMÉNY PAH BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA ÉS FOKOZÁSA UV MUTAGENEZISSEL 

 
(Examination PAH degrading potential of bacterial strain collection and 

increasing by UV mutagenesis) 
 

Szerző:  Kozár Szabolcs, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Környezetmérnök szak, MSc. I. évfolyam 

Témavezető:  Dr. Szabó István, egyetemi adjunktus, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 

A poliaromás szénhidrogének, mint szennyezőanyagok, kőolajokban, 
kőolajszármazékokban, illetve termékeiben előforduló, valamint szerves anyagok tökéletlen 
égése során keletkező vegyületek, amelyek nehezen lebonthatók, 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 mikrobákat választottunk ki, amelyeket 
korábban kőolajszármazékokkal (TPH, BTEX, PAH) szennyezett területekről (talaj-, 
talajvízmintákból) izoláltak. A kiválasztott mikroszervezetekkel bontási kísérleteket 
végeztünk, amelyek során degradációs képességüket vizsgáltuk három munkafázisban. Az 
első lépésben három PAH vegyület [benza(a)pirén, benz(a)antracén, fluorantén]  bontására 
alkalmas törzseket szelektáltunk (B. Zhao et al., 2009 nyomán). A második szakaszban 
folyékony táptalajban rázatott mikroba tenyészetet alkalmaztunk, hogy a törzsek PAH 
degradációs képességét elemezzük. A harmadik munkaszakaszban OxiTop respirációs 
vizsgálatot végeztünk PAH, és TPH szennyezett kárhelyről származó talajmintán. 

Ezen eredményekre alapozva kiválasztottunk olyan törzseket, melyeknek a PAH 
bontási képességét kívántuk fokozni UV besugárzás alkalmazásával. Egyes szakirodalmak 
szerint ezzel a módszerrel magasabb bontási képesség érhető el (B. Debajit et al., 2012). A 
módszer lényege olyan genetikai mutáció indukálása, amellyel a degradációs képesség 
fokozható. A kísérletet három beállításban végeztük, melyben a legjobb bontó (Rhodococcus 
erythropolis, AK-35) vad típusú törzsek telepeit 10, 20, valamint 30 másodpercig UV fénnyel 
kezeltük. A kezelt telepekkel microplate-n összeállított bontási rendszert állítottunk össze, 
amelyben benza(a)pirén-t alkalmaztunk. Elsődleges célunk volt, hogy kiválasszuk azokat a 
telepeket, melyek az UV besugárzás hatására magasabb sejtnövekedést mutatnak (OD mérés 
alapján), mint a vad típusú törzs. Ezzel párhuzamosan szintén szelekciós céllal alkalmaztunk 
rezazurin színreakción alapuló módszert (T.F. Guerin et al., 2001 nyomán). A rezazurin 
reagens pozitív színreakciót ad amennyiben  szénhidrogén bontás történik a rendszerben, ami 
kvantitatív módszerrel (620 nm) összehasonlítható. Az eredmények alapján kiválasztottuk 
azokat a telepeket, amelyek a két szelekciós kísérlet alapján jobb eredményt mutattak a vad 
típusú törzsnél, majd ezeknek in vitro folyékony közegben vizsgáltuk a bontási képességét 
benza(a)pirénnel, illetve gázolaj-kőolaj keverékével. 
 A kutatási munka a Kutató Kari Kiválósági Támogatás - Research Centre of 
Excellence - 17586-4/2013/TUDPOL valamint a GOP 1.1.1-09/1-2010-0224 
pályázatok támogatásával valósult meg. 
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BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA KOMPLEX TOXIKOLÓGIAI PROFIL ALAPJÁN 

 

Biological wastewater treatment solution by use of a combined toxicity-profiling 
method  

 

Szerző: Orosz Ivett, MKK, Ökotoxikológus Msc, I. évf.  
Témavezető: Dr. Krifaton Csilla, egyetemi adjunktus, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági 
Tanszék  

Napjainkban a világ növekvő népessége miatt fokozott igény támadt a tisztított víz 
újrafelhasználására,  a talajvíz visszapótlására. Az egyre szigorúbbá váló környezet- és 
természetvédelmi szabályozások hatására előtérbe kerültek a természet közeli 
szennyvíztisztítási eljárások. Ilyen technológiát fejlesztett ki az Organica Technológiák Zrt., 
amelynek alapja a növények gyökérzetében kialakuló biológiai sokféleség lehetőségének 
maximális kihasználása. 

A vízben oldott szerves és szervetlen anyagok minősége és mennyisége a vízminősítés 
szempontjából döntő szerepet játszik. Fontos a vízminőség kémiai analitikai vizsgálata 
különböző komponensekre (pl.: KOI, BOI, ammónia-, nitrit-, nitrát-ion, stb.), amely adatokat 
értékelve megtudjuk, hogy a víztisztítási technológia követi-e a vízminőségi előírásokat. 
Azonban ezek az adatok nem mutatják minden esetben a valós állapotot, így szükséges a 
vízkémiai tesztek kibővítése ökotoxikológiai tesztekkel, valamint biológiai hatást mérő 
eszközökkel. Dolgozatomban az Organica Food Chain Reactor (FCR) rendszer reaktoraiból 
és a befolyó szennyvízből vett mintákat vizsgáltam. A célunk az új módszerrel történő 
szennyvíztisztítás hatékonyságának igazolása volt.  

Vizsgálati módszereink során pro és eukarióta tesztszervezeteket alkalmazva egy 
komplex értékelési rendszert állítottunk össze. (1) A vízminták toxicitásának megállapítására 
szolgált az Aliivibrio fischeri tesztszervezetet alkalmazó lumuneszcencia gátlási teszt és (2) a 
Pseudomonas fluorescens növekedés-gátlási teszt, amely a szennyezők talajbaktériumokra 
kifejtett káros hatásának kimutatására alkalmas. A (3) genotoxicitás kimutatására az E. coli 
alapú SOS-Chromo teszt szolgált, illetve (4) a hormonhatású anyagok jelenléte a 
BLYAS/BLYES tesztrendszerrel kimutatható, amely a Saccharomyces cerevisiae 
biolumineszcens genetikailag módosított törzseit alkalmazza és humán ösztrogén/androgén 
receptor gének segítségével az androgén és ösztrogén hatást jelzi fénykibocsátás változással; 
egy kontroll BLYR törzzsel pedig a citotoxicitást is vizsgálja. 
 Az eredmények kiértékelése során azt tapasztaltuk, hogy a befolyó nyers 
szennyvízminták, valamelyik vizsgált biológiai hatás tekintetében kifogásolhatóak voltak. A 
szennyvíztisztító kaszkádrendszerén keresztül haladva a mikrobiológiai lebontás hatására 
ezek a szennyező komponensek lebomlottak. Érdekes, hogy a detoxifikációs hatékonyság 
nem mondható lineárisnak az egyes reaktorokon keresztül, mivel egyes esetekben valamely 
káros hatás megjelenését tapasztaltuk a középső reaktorokban. Ebben az esetben nagy 
valószínűséggel a bomlástermékek hatására megjelenő cito/geno/hormonhatásról lehet szó. 

Vizsgálataink alapján a kifolyó szennyvíz egyik vizsgált (öko)toxikológiai paraméter 
tekintetében sem volt kifogásolható, így az Organica FCR technológia sikeresnek mondható 
nemcsak a makro-szervesanyag eltávolítás tekintetében, hanem olyan mikroszennyezők 
tekintetében is, amelyek endokrin rendszert zavaró vagy genotoxikus hatással rendelkeznek. 

Köszönetnyilvánítás: Ezt a projectet a Kutató Kari Kiválósági Támogatás– Research 
Centre of Excellence- 17586-4/2013/TUDPOL és Organica-Biorem KMOP-1.1.1-09/1-2009-
0009 project támogatta. Külön köszönet a BLYES/BLYR törzsekért a Tennessee Egyetem 
kutatóinak (Knoxville, Tennessee). 
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KÜLÖNBÖZ Ő POLIETILÉN FÓLIÁK TALAJBAN TÖRTÉN Ő 
DEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA  

 

Monitoring of degradation of different polyethylene films in soil 
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Témavezető: Rétháti Gabriella, PhD hallgató, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 
 

A műanyagipar fellendülése óta vita tárgyát képezi a műanyag hulladékok 
újrahasznosításának illetve megsemmisítésének a kérdésköre, utóbbi kapcsán pedig a 
műanyagok környezetben való lebomlása. Évente körülbelül 245 millió tonna műanyagot 
állítanak elő, amelynek nagy része előbb-utóbb hulladékká válik. 
Ezen probléma egyik megoldása lehet biológiailag lebomló műanyagok előállítása és 
használata. Fontos kérdés azonban, hogy mit jelent a „környezetben lebomló műanyag” 
kifejezés, ami sajnos könnyen félrevezeti a műanyagok bonthatóságában nem jártas 
köztudatot. 

A Talajtani és Agrokémiai Tanszék laboratóriumában végzett kísérletben egy éven 
keresztül követtem nyomon az alappolimerként polietilént tartalmazó fóliák talajban való 
viselkedését vezetőképesség és kapacitásmérés segítségével. Az egyes műanyag fóliák 
talajból való kiemelése után a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (Heffner 
Tamás hallgató) révén információkhoz jutottam a polimer fóliák egyes paramétereinek 
(szakítószilárdság, szakadási nyúlás) változásáról, illetve jelenleg is folynak vizsgálatok a fent 
említett műanyag fóliák mikrobiológiai elemzésének céljából. (SZIE Környezetvédelmi és 
Környezetbiztonsági Tanszék - Bordós Gábor).  

Az alábbi három féle PE fóliát vizsgáltam: (I) csak alacsony sűrűségű polietilénből 
mint alappolimerből áll (LDPE), (II) adalékanyagként hőre lágyuló keményítőt tartalmaz, (III) 
adalékanyagként változó vegyértékű fémsókat tartalmaz. 

A fóliák 6 x 10 cm-es tasak formájában álltak rendelkezésre, mindegyikből 12 
ismétléssel dolgoztam. A kísérletet főzőpoharakban állítottam be úgy, hogy a fóliákat talajjal 
megtöltve a főzőpohárba tettem, és a főzőpohár és a fólia közötti teret is talajjal töltöttem 
meg. A két egymástól fóliával elzárt térbe helyeztem el a mérő elektródokat. Az így előállított 
mintákat a megfelelő nedvességtartalom biztosítása érdekében előre beállított 
nedvességtartalmú zárható műanyag dobozokban tároltam, melyben a megfelelő 
oxigéntartalom jelenlétéről levegőztetéssel gondoskodtam. A kísérlet beállításához ismert 
paraméterekkel rendelkező talajt használtam, melyben előzetesen beállítottam az általunk 
optimálisnak tartott tápanyag- és nedvességtartalmat. 

A változásokat heti rendszerességgel végzett kapacitás és vezetőképesség mérésekkel 
követtem nyomon, valamint havonta egy-egy minta kiemelését követően vizsgáltam a fóliák 
esetleges szemmel látható eltéréseit. 

A mért kapacitási eredmények alapján megállapítottam, hogy a keményítőt is tartalmazó 
polietilén fólia vékonyodott legnagyobb mértékben. Ez a minta rendelkezett a legkisebb 
szakítószilárdság értékekkel is, ami a hőre lágyuló keményítő jelenlétének köszönhető. A 
keményítő teljes mértékben képes lebomlani a talajban, ezáltal a fólián repedések, pórusok 
jelentek meg.  

A változó vegyértékű fémsókat tartalmazó fóliák kisebb eltérést mutattak, mivel nem 
állt rendelkezésre a degradációjukhoz szükséges UV fény. A kísérletet fénytől elzártan 
végeztem, ezzel modellezve, hogy mi történhet a fóliákkal deponálást követően, hiszen a 
valóságban is legnagyobb hányaduk szemétlerakóra kerül. A legkisebb változást a kizárólag 
polietilénből álló fólia mutatta. 
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ACINETOBACTER FAJOK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI VIZSGÁLATA 

 
Environmental safety examination of Acinetobacter species 
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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.  

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.  

Célunk egy környezeti eredetű izolátumokat tartalmazó törzsgyűjtemény létrehozása 
és folyamatos bővítése, melyet környezeti minták (felszíni, felszín alatti víz, földtani közeg) 
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 az általunk azonosított 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.  

Mintavételeinket folyamatosan bővítve 2011 és 2013 között, 20 kárhelyről származó, 
350, szénhidrogénnel szennyezett, valamint 3 helyszínről, halastavakból származó 16 
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, valamint felszíni vizekben, halastavakban is megjelenhetnek, patogén jellegük 
és antibiotikum rezisztenciájuk révén veszélyeztethetik az emberi egészséget. 

 
Kutatómunkánkat a Kutató Kari Kiválósági Támogatás – Research Centre of 

Excellence – 17586-4/2013/TUDPOL és a TÁMOP - 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0003 
pályázatok támogatásával végeztük. 
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A ZEARALENON BIODETOXIFIKÁCIÓJA RHODOCOCCUS 
TÖRZSEK EXTRACELLULÁRIS KIVONATAIVAL 

 

Biodetoxification of zearalenone by extracellular extracts of Rhodococcus 
species 

 

Szerző: Risa Anita, MKK, KM MSc., II. évfolyam 
Témavezető: Dr. Krifaton Csilla, egyetemi adjunktus, MKK, KTI, Környezetvédelmi és 

Környezetbiztonsági Tanszék  
A zearalenon (ZEA) a Fusarium gombafajok által termelt mikotoxin, mely 

gabonanövényeket, elsősorban a kukoricát és a búzát fertőzi. Mindezeknek ismeretében a 
mikotoxinok eliminálása az élelmiszerekből és a takarmányokból egyre sürgetőbb feladattá 
vált, hiszen a ZEA természetes ösztrogénhez hasonló hatása révén reprodukciós és 
szaporodásbiológiai zavart okoz a haszonállatokban és az emberekben egyaránt. A mikotoxin 
eltávolításra az egyik legmegfelelőbb megoldást a biodetoxifikáció jelenti, melynek során 
mikroorganizmusok vagy enzimek végzik a mikotoxinok lebontását. 

Egy korábbi kutatásban már vizsgáltuk a ZEA biodegradációját, melynek 
screeneléséhez sikeresen alkalmaztuk a Saccharomyces cerevisiae genetikailag módosított 
BLYES/BLYR törzseinek fénykibocsátásán alapuló bioriporter rendszert. A biológiai 
hatáselemzés eredményeit kémiai analitikával (HPLC-FLD) és immunanalitikával (ELISA) is 
alátámasztottuk. A három módszer előnyeit magába foglaló komplex elemzés szerinti 
legígéretesebb törzseknek a Rhodococcus nemzettség tagjai bizonyultak. 

Kutatásaink jelentőségét bizonyítja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal 
(EFSA) elfogadott egy listát a biztonságosnak minősített (QPS - Qualified Presumption of 
Safety) mikroorganizmusokról. Az EFSA ajánlása szerint a listán szereplő 
mikroorganizmusok alkalmazhatóak a takarmány és élelmiszerláncban. A Rhodococcus 
nemzetség tagjai ugyan nem szerepelnek a QPS listán, de enzimalapú preparátumok 
alkalmazása sikeres megoldást jelentene a mikotoxinok eliminációjára. 

Jelen kutatásunkban Rhodococcus fajok extracelluláris kivonataival dolgoztunk, hogy 
fényt derítsünk a ZEA biodetoxifikációjában résztvevő enzimatikus folyamatokra. A 
felszaporított sejtszuszpenziót szétválasztottuk, majd a továbbiakban csak a sejtmentes 
extraktummal dolgoztunk, melyet 1 µg/ml végkoncentráció eléréséig ZEA-val 
kontamináltunk. Ezt követően a ZEA-t tartalmazó extracelluláris kivonatokat 7 napig, 28°C-
on inkubáltuk, és 24 óránként mintáztuk a biodegradáció nyomon követése érdekében. Az 
enzimek indukált vagy konstitutív termelésének felderítésére, a törzsszuszpenziókat a 
szétválasztás előtt ZEA-val illetve anélkül szaporítottuk. További kísérleteket folytattunk, az 
extra- és intracelluláris enzimek vizsgálatára, így a mintákat kétféle módon kezeltük: az 
extracelluláris enzimeket felülúszó mintában vizsgáltuk, míg az intracelluláris enzimek 
hozzáférhetősége érdekében a felszaporított sejtszuszpenzióból ultrahangos feltárás után 
nyertük ki a sejtmentes extraktumot. 

Kísérleteink során a vizsgált törzsek nem igényeltek a ZEA sikeres 
biodegradációjához előinkubációt, így nagy valószínűséggel a ZEA bontásáért felelős 
enzimek konstitútív módon termelődnek. Bontási kísérletünkben az ultrahangos feltárással 
nem kezelt szuszpenzióból készített felülúszó folyadékban nem volt mérhető biodegradáció; a 
roncsoláson átesett sejteknél viszont több törzs extracelluláris kivonata is képes volt a 
hormonhatást csökkenteni. Eredményeink igazolják, hogy a ZEA degradációjáért 
konstitutívan termelődő, intracelluláris enzimek felelősek. 

Köszönetnyilvánítás: Kutató Kari Kiválósági Támogatás - Research Centre of 
Excellence - 17586-4/2013/TUDPOL, TÁMOP-4.2.1B-11/2/KMR-2011-0003, The 
Tennessee University (Knoxville, Tennessee). 
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AZ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁNAK 
JELLEMZÉSE GAZDASÁGI TÉNYEZ ŐK SEGÍTSÉGÉVEL 

 
Description of recycling of non hazardous construction and demolition waste by 

means of economic factors 
 

Szerző: Varga András, MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc, II. évf.   
Témavezetők: Dr. Puskásné Dr. Jancsovszka Paulina, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és  
 Környezettudományi Kar, KTI, Környezetgazdaságtani Tanszék 
 Hartman Mátyás, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági  
 Tanszék 
 Kurucsai Attila, okl. bányamérnök, ügyvezető, Budapesti Kő-Kavics Kft. 
 

Magyarország jelenleg előnyben részesíti az értékes és meghatározott mennyiségű  
primer ásványi kavics készleteket, minthogy az építkezések, s autópályák létesítése során 
építési-bontási hulladékból nyert másodnyersanyagú termékekkel helyettesítené azokat, pedig 
az építési-bontási tevékenység során létrejött építési-bontási hulladékfajták a hasznosítható 
anyagok igen széles változatát tartalmazzák. A barnamezős beruházások növekedésével 
párhuzamosan növekszik a keletkezett hulladék mennyisége is, így a továbbiakban e 
hulladékfajták mennyisége igen nagy számban fog előfordulni. Ennek ellenére a hulladékból 
nyert másodnyersanyagú termékek térhódításának gátat szab a kavics, mint primer ásványi 
nyersanyag folyamatos, s alacsony költségű bányászata. 
Az alacsonyabb fajlagos előállítást lehetővé tevő külszíni fejtés hátrányba helyezi a hulladék 
előkezelés során nyert termékeket, hiszen a kavics kitermelés költségének fajlagos ára közel 
fele mértékű, mint az inert hulladékból nyert másodnyersanyagé. 

A dolgozat vizsgálata során célul tűztem ki a fent említett állítás igazolásaként  
egy hazai vállalkozás nem veszélyes építési-bontási hulladékkezelés (ártalmatlanítás, illetve 
előkezelési művelet) gazdasági folyamatából származó költségtételeinek bemutatását, egyúttal 
annak a számításként kapott eredményeit hasonlítottam össze egy hazai külszíni bányászati 
tevékenységet végző kavics kitermelési (környezeti feltételekkel, illetve környezeti feltételek 
nélküli) folyamatának pénzügyi viszonyainak változásával a XX. századi magyar közgazdász 
Ladó László által létrehozott lineáris Ár-Költség-Fedezet-Nyereség (ÁKFN) struktúra 
segítségével. 

Az így elvégzett összehasonlítások bebizonyították, hogy a gazdasági számítások 
során a primer ásványi nyersanyag kitermelése – a környezeti tényezőktől eltekintve – fele 
annyi fajlagos kezelési költséggel jár, mint ugyanannyi építési-bontási hulladék 
másodnyersanyaggá történő átalakítása, s miközben e tevékenységek árbevételeinek összege 
nagyságrendben megegyeznek, addig a bányászat környezeti megítélése messze meghaladja a 
hulladék előkezelési művelet környezeti megítélését. A számítások során kijelenthetjük, hogy 
egyedül a magasabb környezeti kockázatot jellemző ártalmatlanítási művelethez jár 
alacsonyabb árbevétel. 

Az ily módon kapott eredmények függvényében, oly gazdasági eszközöket lehetne 
bevezetni, s alkalmazni, mellyel a másodnyersanyagú termékek előállítása kerülne előtérbe a 
kimeríthető primer ásványi nyersanyaggal szemben. 
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AZ ŐSZI BÚZA (TRITICUM AESTIVUM)  TERMÉS MENNYISÉGI ÉS 
MINŐSÉGI PARAMÉTEREI ÉS A TENYÉSZIDEI SPAD ÉRTÉKEK 
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS ELEMZÉSE, KÜLÖNBÖZ Ő NITROGÉN 

ELLÁTOTTSÁGI SZINTEKEN 
 

Evaluating the correlation between yield characteristics and growing season 
SPAD values of winter wheat (Triticum aestivum) treated with different nitrogen 

doses 
 

Szerző: Fekete Ágnes, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Mezőgazdasági 
mérnök szak 

Témavezetők: Dr. Tarnawa Ákos, egyetemi adjunktus,  
                        Pósa Barnabás egyetemi tanársegéd Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar, NTTI 
 
Az őszi búza a legfontosabb gabonafélénk. A búza egyik legfontosabb jelentősége a 

nagyfokú ökológiai alkalmazkodó képessége. A trópusi és sarkvidéki területek kivételével, 
valamennyi országban megbízható az őszi búza termesztése. A búza azért is fontos növénye a 
magyar tájnak, mert a belőle készült búzaliszt értékes táplálék, mert olyan nagy arányban 
tartalmaz szénhidrátot és fehérjét, amilyen arányban az emberi szervezetnek e táplálóanyagra 
szüksége van. Továbbá, kiemelkedő értéke, hogy kenyérnek elkészítve könnyen emészthető. 
A búza korpa szintén értékes termék, gazdasági állataink fontos abraktakarmánya. 

Az emberiség fejlődésével, a Föld lakosságának szaporodásával alapvető 
követelménnyé vált a folyamatos, nagy tömegű, megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező  
búza termesztése. Az intenzív növénytáplálás azonban elengedhetetlen, a termés hozamok 
növekedéséhez, ami viszont költség és energia igényes folyamatok. A műtrágyák 
előállításához általában olyan fosszilis energiára van szükség amely igen kis mennyiségben 
fordulnak elő a Földön. Ezért is fontos, hogy csak annyi és olyan műtrágyát használjunk, 
amely feltétlenül szükséges és költség hatékony terméshozam előállítására képes. A 
fenntartható növénytáplálás érdekében, a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 
kijuttatandó műtrágya mennyiségre és az ezzel járó mérési technikákra.  

A dolgozatban SPAD mérőműszerrel vizsgáltam két őszi búza fajta (MV Magdaléna, 
MV Toborzó) klorofill tartalmát különböző nitrogén ellátottsági szinteken. Az eredményeket 
kiértékelve következtettem a növények nitrogén ellátottságára, mely meghatározza a termés 
mennyiségét és minőségét. A szántóföldi kutatásokat Hatvan-Nagygombos határában végzem 
jelenleg is.  

A kísérleteim eredményéből arra a megállapításra jutottam, hogy a N dózisának 
növelése az őszi búza élettani (SPAD mérés) és beltartalmi (NIR) paramétereire bizonyítható 
hatása van. A május végi, június eleji SPAD értékekből, már biztonsággal következtethetünk 
a várható termés mennyiségére és minőségére. Ez az eljárás hozzájárulhat a tényleges növényi 
szükségletre alapozott műtrágyázáshoz.  
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HAGYOMÁNYOS ÉS A KÍMÉL Ő TALAJM ŰVELÉS SZOMÓD 
TÉRSÉGÉBEN 

 
Conventional and preserving soil tillage in the region of Szomód 

 
Szerző: Magyaros Tibor, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Mezőgazdasági mérnők III. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Birkás Márta DSc, egyetemi tanár, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék 

  
Magyarország összterületének közel a felén folyik szántóföldi növénytermesztés. A 

növénytermesztés fenntarthatósága érdekében elvárható az altalaj, és kiemelt módon a feltalaj, 
vagyis a talaj termőrétegének megóvása. E cél teljesítése művelési szemléletváltozást kíván, 
mivel a sokáig helyesnek sokmenetes – és szervesanyag-vesztő műveléssel a talajok állapota 
leromlott, a talajok érzékennyé váltak a szélsőséges időjárással szemben. 
 A talaj fizikai, biológiai és kémiai állapotát az adott körülményekhez képest mindig a 
lehető legkedvezőbb szinten kell tartani, és lehetőség szerint javítani. A hangsúlyt a 
mezőgazdaságban is, mint mindenhol, a kármegelőzésre kell fektetni. Olyan környezet 
tudatos művelést kell alkalmazni, amelynek eredményeként a talaj tolerálni képes az egyre 
szélsőségesebb klimatikus hatásokat.  

 2012-ben a SZIE Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszékén kezdődött el 
a dolgozat témáját adó kutatási munka, amely szántóföldi körülmények között a talaj 
minőségi jellemzőinek vizsgálatára irányul. A kísérlet helyszínéül a Dunántúlon, Komárom-
Esztergom megyében, Szomód község határában lévő szántóföldi parcella szolgál. A kutatás 
célja egyrészt a rendszeresen művelt feltalaj agronómiai szerkezeti arányainak nyomon 
követése eltérő művelési módszer alkalmazása esetén. További feladat annak vizsgálata, hogy 
a művelési módszerek miként hatnak a talajnedvesség alakulására, a lazult-réteg mélységére, 
alakítanak-e vagy éppen enyhítik a művelési talpakat. Vizsgálati cél az is, hogy milyen 
mértékben tömörödik vissza a talaj a művelést követően, és mennyi idő alatt, valamint a 
növények gyökérzete milyen irányban fejlődik a folyamatosan változó fizikai és biológiai 
minőséget mutató talajban. A megfigyelés részét képezi a talaj érzékenységének és biológiai 
életének vizsgálata a változékony klíma, és a különböző talajművelési módok függvényében. 

A kutatásokat az elmúlt évek szélsőséges időjárása, vagyis az emlékezetesen 
csapadékos 2010. év, az azt követő aszályos 2011-2012. tenyészidők problémái, és mindezek 
talajokra gyakorolt sajátos hatása ösztönözte. A növénytermesztés számos kihívással nézett 
szembe a múltban is, és néz szembe a jelenben is. Ezek közé kell sorolni a klímajelenségeket 
is. Jelen kutatás remélhetően hozzájárul ahhoz, hogy a gazdálkodók nem csak akkor fordulnak 
a kárenyhítő módszerek felé, amikor nagy a baj, hanem időben megismerve a kármegelőzési 
módszereket, azokat okszerűen, és tudatosan alkalmazni lesznek képesek. 
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TOXINNAL FERT ŐZÖTT KUKORICA FELDOLGOZÁSA KÉT 
LÉPCSŐS BIOENERGIA ELŐÁLLÍTÁS ÚTJÁN 

 
Szerző:   Molnár Bence, MKK, Mezőgazdasági mérnök, 3. évfolyam 
Témavezetők:  Dr. Gyuricza Csaba, egyetemi docens, intézetigazgató, MKK, 

Növénytermesztési intézet 
 
A közel múltban és napjainkban egyre nagyobb teret nyer és vélhetőleg a jövőben 

egyre fontosabb lesz az üvegházhatás elleni küzdelem, melynek egyik lehetősége a megújuló 
energiák egyre nagyobb mértékű előállítása és felhasználása, valamint az energia 
felhasználásban a szemléletek átalakítása. A megújuló energia bizonyos esetekben 
mezőgazdaságra alapozott, vagy főtermék, vagy melléktermékekből történő előállítás révén. 
Így a mezőgazdasági termelésnek az élelmiszer előállítás mellett az energia igény 
kiszolgálásában is egyre nagyobb szerep jut. Magyarország rendkívül jó adottságokkal 
rendelkezik ezeken a területeken, melyek sajnos még alig kihasználtak. Az élelmiszer-
termelés bőven biztosítja a belső fogyasztást, de a melléktermék és a feleslegben előállított 
termékek feldolgozása gyerekcipőben jár, így lényegében alapanyag előállítók vagyunk a 
külföldi feldolgozó üzemek számára. 

Dolgozatom egy olyan rendszer bemutatásával foglalkozik, amelyik a fenti problémák 
és prioritások figyelembevételével lett kialakítva és a működtetéséhez a hagyományos 
növénytermesztéshez képest nem használ fel több fosszilis energiát. Sőt az energia farmon 
nincs fosszilis energia felhasználás, hiszen a rendszer energia igényét fásszárú 
energiaültetvényekről származó faaprítékkal működő gőzkazánnal biztosítják. 

A másik szomorú aktualitást a 2012-es gazdasági évben jelentkező aflatoxin probléma 
adja. Az energia farmon a toxinnal erősen szennyezett kukorica felhasználását vizsgáltam, 
összehasonlítva a nem szennyezett termények feldolgozásával. 

A nálunk kialakított rendszer alkalmas aflatoxinnal szennyezett termékek 
feldolgozására is. A telepre történő beérkezést és ideiglenes tárolást követően, az etanol 
üzemben 96 %-os un. nyers alkoholt állítunk elő, melyet bioetanol célzattal értékesítünk. A 
melléktermékként képződő szeszmoslékot zárt rendszeren keresztül a biogáz üzem 
előtartályába szivattyúzzuk át, ahol hozzákeverjük az állattenyésztési telepekről származó 
hígtrágyát, majd kevert állapotban a biogáz üzem fermentoraiba kerül, ahol anaerob 
erjesztéssel biogáz állítunk elő belőle baktériumok segítségével. Az erjesztés befejezését 
követően a leerjedt fermentlevet utótárolókban gyűjtjük és a talajvizsgálati eredmények 
figyelembe vételével a szántó területeinkre szórjuk ki, tápanyagként a következő évben 
termesztésre kerülő növények számára. A rendszerben történő feltárás alatt lényegében 
minden szerves vegyület lebomlik, és mivel az anaerob és aerob folyamatok váltakoznak, a 
végén egy teljesen steril, toxintól és mikrobáktól mentes, folyékony halmazállapotú, könnyen 
kezelhető anyag kerül vissza a földekre, mely minden makro-, mezo- és mikroelemet 
tartalmaz, amit az előző évben lehoztunk a földekről.  
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EGYES TECHNOLÓGIAI ELEMEK HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA 
(TRITICUM AESTIVUM) VET ŐMAG SZÍNVONALÁRA 

 
The effect on some technological elements of level of winter wheat (Triticum 

aestivum) seed 
 

Szerző:  Ördögh Henriett, Mezőgazdasági-és környezettudományi Kar, 
Mezőgazdasági mérnök Bsc, 4. évfolyam 

Témavezető:  Dr. Tarnawa Ákos, Egyetemi adjunktus, Mezőgazdasági-és 
környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet 

 
A búza kiemelt fontosságú gabonanövényünk, amelyet világviszonylatban és 

hazánkban is a legnagyobb területen termesztenek. A trópusok, sivatagok és sarkvidékek 
kivételével szinte mindenhol előfordul, termesztéséhez a mérsékelt égöv nyújt ideális 
feltételeket. Lisztjéből készül az életet jelentő kenyér, jelentőségét azonban nem csak a humán 
élelmezés adja. Az állattenyésztés és állattartás fontos abraktakarmánya, szalmája pedig 
alomanyagként kerül hasznosításra. A növény bizonyos részeit az ipar veszi igénybe, egyre nő 
az energetikai célokra való felhasználás is továbbá minden évben jelentős vetőmag előállítás 
történik.  
 
Magyarországon adottak a környezeti feltételek a kitűnő minőségű vetőmag termesztéséhez, 
azonban ez nem elegendő, hiszen csak kellő szakértelemmel lehet kiaknázni a lehetőségeket. 
A jó agrotechnika, ezen belül is a megfelelő tápanyag utánpótlás elengedhetetlen része a 
vetőmag előállításnak. Sorsdöntő szerepet tölt be a fajtaválasztás is, hiszen a tájegységenként 
eltérő környezethez illeszkedő fajtára van szükség. A magban rejlő értékek alapos szakmai 
odafigyeléssel őrizhetők meg. Mechanikai keveredés vagy idegentermékenyülés okán 
azonban a fajták bizonyos időközönként felújításra szorulnak. 
 
Kísérletem célja különböző termesztéstechnológiai tényezők hatásának vizsgálata volt az őszi 
búza vetőmag előállítására vonatkozóan. A vizsgálat fő pontja a tápanyagellátás, ezen belül is 
a nitrogén műtrágya hatásának vizsgálata volt. Munkámat a Növénytermesztési Intézet 
nagygombosi kísérleti terén illetve az egyetemi kutatólaborban végeztem 2012-ben. 
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KUKORICA SZÜL ŐVONALAK VIRÁGZÁSI IDEJÉT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK 

 
Factors influencing the flowering time of maize parent lines 

 
Szerző: Pálinkás Lilla, MKK, Mezőgazdasági mérnök, 3. évfolyam 
Témavezető: Dr. Tarnawa Ákos, Egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, MKK, 

Növénytermesztési Intézet, Növénytermesztéstani Osztály  
 

Hazánk és talán a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica, mivel 
felhasználhatósága, hasznosíthatósága sokoldalú, a világ népességének táplálásában közvetlen 
és közvetett szerepe kimagasló. Nem véletlen, hogy Magyarországon is a legnagyobb 
területen termesztett növényünk. 

A kukorica vetőmagtermesztés hazánkban nagy hagyományokkal rendelkezik. 1953-
ban Európában az első államilag minősített beltenyésztéses hibridkukoricát az MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásáron nemesítették, mely Pap Endre nevéhez 
köthető. Az első magyar hibridkukorica megszületése az ő nemesítői munkájának köszönhető, 
melyet a magyar növénynemesítés egyik legnagyobb teljesítményeként ismernek el a világon. 
A termelők Magyarországon 1964 óta kizárólag hibrid kukorica-vetőmagot használnak. 

Magyarország az 1990-es évek előtt Európa egyik legnagyobb vetőmag előállító 
országa volt, már 1958-tól több hazai hibrid kukorica-vetőmag előállító üzem is megkezdte 
működését. Ez a 90-es évek után jelentősen lecsökkent, ugyanakkor idővel a külföldi 
nemesítők újra felismerték, hogy hazánkban nagy lehetőségek rejlenek. Így nem véletlen az 
sem, hogy mára hazánkban található Európa legnagyobb vetőmag-előállító üzeme. A Pioneer 
Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. 1996-ban kezdte meg működését Szarvason, mely ma a 
világ legnagyobb kapacitású, világszínvonalon működő kukorica vetőmagüzemévé vált. 

Azért választottam a kukorica vetőmag előállítást kutatási témámként, mert az elmúlt 
3 nyarat a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.-nál töltöttem és ez által betekintést 
nyertem a hibrid-előállítás menetébe. Részt vettem a hibrid kukorica-vetőmag előállításának 
szántóföldi munkálataiban is, feladataim közé tartozott a szülővonalak összevirágzását napi 
szinten ellenőrizni.  

Mivel fontosnak tartom a jó minőségű vetőmag előállítását, így dolgozatom célja a 
minél hatékonyabb, költségtakarékosabb és magas minőségű kukorica vetőmag előállítása. 

A kukorica szülővonalak összevirágzási idejét több tényező is befolyásolhatja: az adott 
szülőpartner morfológiája, a talaj minősége, az éves csapadékmennyiség, de már vetésnél meg 
kell alapozni az anya és apasorok virágzási idejének minél pontosabb összehangolását. 
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A HIBRIDBÚZA TECHNOLÓGIAI ÉS TALAJM ŰVELÉSI KÉRDÉSEI  

 
The hybrid wheat cultivation technology and issues 

 
Szerző: Rózsa Ádám , Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar , Mezőgazdasági 

mérnők III. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Birkás Márta DSc , egyetemi tanár , Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék 

 A szántóföldi növénytermesztés egyik alapvető feladata a több, és jobb minőségű 
élelmiszer előállítása, az élelmiszerbiztonság növelése. Nagy kihívás ez, mivel mindezt 
csökkenő termőterületen, gazdaságosan, és környezet kímélően kell megvalósítani.  

A biztonságos termelés alapja az okszerű talajhasználat, nélküle kedvező termés egyre 
nehezebben, és egyre nagyobb költséggel érhető el. A gazdálkodás lehetőségeit a 
közgazdasági környezet változóan alakítja, a klíma pedig igen gyakran – az utóbbi években 
különösen – nehezíti. A kedvező csapadékmennyiség és eloszlás ritkábban, a túl sok vagy a 
túl kevés csapadék mind gyakrabban fordul elő. A talajokat mindkét klíma szélsőség 
károsítja, és az okszerű művelést mindkettő nehezíti.  

A nehéz klíma körülmények ellenére a kedvező talajállapot fenntartása, valamint a 
talajállapot javítása nem csak gazdasági, de környezeti és ökonómiai szempontokból is fontos 
kérdéssé vált. A földművelés eszköztárából, összhangban a termesztési technológiával, és a 
környezetvédelemmel, kiválasztók azok az elemek, amelyekkel hosszabb ideig megőrizhető a 
kedvező talajállapot. Fizikai és biológiai minőségjavítás lehetséges, vagy ezeknek a 
módszereknek a kombinációja. 
 A talajállapot fenntartás és javítás mellé elengedhetetlen az olyan növények 
kiválasztása, amelyek tűrik a szélsőséges klimatikus viszonyokat, továbbá az ellenálló-
képességükből adódóan kevesebb inputanyaggal termeszthetők. Ezeknek a segítségével 
növelhető az élelmiszerbiztonság, fokozható a termésbiztonság, és csökkenthetők a 
termesztési költségek. 
 A témaválasztás a hibridbúza, ebben a növényben lehetőség adódhat a fentebb említett 
problémák mérséklésére. A hibridnövény nagyobb vitalitással, fiziológiai 
aktivitással,  robosztussággal bír, s ez a teljesítménytöbblet biztosabb termésszintet nyújthat a 
nehéz termelési helyzetekben (pl. szárazság, kedvezőtlen elővetemény). A téma kidolgozása 
érdekében mezőségi talajon kísérleteket állítottam be, amelyben folyamatosan fenológiai 
vizsgálatokat, és talajállapot ellenőrzést végeztem.  

A kutatás időszerűségét és újszerűségét a talajállapot minőségének folyamatos 
romlása, a környezetvédelmi elvárások növekedése illetve a fokozódó élelmiszerhiány 
támasztja alá. 
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AZ ELTÉR Ő OLTÁSI TECHNIKÁK HATÁSA A SZÓJA 
FEJLŐDÉSÉRE ÉS TERMÉSMENNYISÉGÉRE 

 
The effect of different inoculent methods on growth, and yield of soybean 

 
Szerző: Tóth József Attila, MKK, MM, III. Évfolyam 
Témavezetők: Dr. Jolánkai Márton, egyetemi tanár, MKK, Növénytermesztési Intézet, 

Növénytermesztéstani Tanszék 
 Tarnawa Ákos, egyetemi adjunktus, MKK, Növénytermesztési Intézet, 

Növénytermesztéstani Tanszék 
 
Ma a világ legfontosabb fehérjenövénye a szója. Gazdasági megfontolás és a magas 

természeti potenciál lehetősége ébresztette az igényt a szójatermesztésre alkalmas területek 
kihasználására. Ez az alkalom számos gazdaságot ösztönöz a szójatermesztés kipróbálására - 
országszerte tapasztalhatóan - nem csak a kedvezően Duna közelében fekvő területeken -
hanem az ország számos pontján. Ez a munka abban szeretne segítséget nyújtani, hogy a 
termesztésben kritikus lépések egyikét, az oltást, az azt befolyásoló tényezők (módszer, 
kijuttatott N-hatóanyag hatása) fényében vizsgálja, ezzel segítve a gyakorlati szakemberek 
munkáját. 
A kísérletet két részre osztottam, egyik részét tenyészedényben végeztem, másik részét saját 
gazdaságban, szántóföldön állítottam be. A mintaterület Bács-Kiskun megyében, Érsekcsanád 
község határában helyezkedik el. A két kísérletben 12-12 variánst hoztam létre, amelyeket 4 
nagyobb osztályba lehet sorolni a következő paraméterek alapján:  Kontroll (oltás nélküli), 
talajba bedolgozott baktérium-készítménnyel oltott, magról való oltás oltóporral, talajba való 
baktérium készítmény bedolgozása + oltópor használata (kombinált). 
A nagy egységeken belül a kisebb alegységek a vetés során kijuttatott N hatóanyag 
adagokban különböznek. A szakirodalom által optimálisnak tartott 60 kg és attól 20 kg-mal 
nagyobb, illetve kisebb mennyiségű dózis jelentette a szétosztás alapját. 
A kísérlet főbb céljai, hogy összehasonlítsa az eltérő oltási technikákat a növényre gyakorolt 
hatásuk alapján. Vizsgáltam a tenyészedényes kísérletben a gümőképzés sikerességét a 
növény gyökerén, a növény fejlődése folyamán a növények méretét, levélfelületét, 
feljettségét, virágzási idejét és hüvelyszámát. A szántóföldön pedig a parcellák termését 
értékeltem. 
Eredményül választ kaptam a N gümőképzésre és növényre gyakorolt hatásának kérdésére és 
az oltási technikák befolyására a növény fejlődésében. Végső eredményként ezen hatások 
együttes eredményeként kialakuló termésmennyiségek alapján képessé váltam kiválasztani és 
megindokolni a legeredményesebb eljárást. 
A munka fontosságát és aktualitását megalapozza a takarmányozás jelenlegi helyzete, a 
fehérjehiány és az importfüggőség, illetve egy most induló fehérjeprogram, amely több 
európai ország Duna menti vidékein való széleskörű és sikeresebb szójatermesztését célozza. 
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SZABÁLYOZTOTT TÁPANYAGLEADÁSÚ M ŰTRÁGYÁK HATÁSA 
PÁZSITON   

 
Effect of Controlled Release fertilizers on Turf  

 
Szerző: Tűz Balázs, SZIE-MKK KTI,  Környezetgazdálkodási agrármérnök, 4. 

évefolyam 
Témavezető:  Dr. Szemán László egyetemi docens, Pázmándi Balázs doktorandusz MKK. 

Növénytermesztési Intézet   
 

Az intenzív pázsitgyepeken a gyep minőség egyik meghatározó tényezője a tápanyag 
ellátás. A hagyományos műtrágyák rövid hatásúak, a talajból kimosódhatnak tehát környezet 
szennyezőek lehetnek. A szabályozott tápanyag leadású műtrágyák a folyamatos egyenletes 
tápanyag adagolás mellett biztosítják a füvek egyenletes fejlődését, az állandó minőséget, 
nem mosódnak ki a talajból, védik a környezetet.   

 
A minőségi pázsit fenntartás vizsgálatának céljából, tápanyag ellátási kísérletet 

állítottunk be, 2-3 hónapos és 4-5 hónapos hatástartamú műtrágyakezeléssel és a 
hagyományos műtrágya kontrolként való alkalmazása mellett.  
 

Mértük a pázsit minőség változását nyírásonként, ami magába foglalta a gyep 
hozamát, színeződését nyírás előtt és után, valamint a gyepsűrűséget és a begyökerezési 
mélység alakulását.  

 
Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a közepes hatóidejű tartós műtrágya 

megbízhatóbb hatású a minőségre, különösen a színtartósságot figyelembe véve.  
 
A rövid hatásidejű tartós műtrágyát jellemzi a gyors hatás és egyenletes lemerülés, ami 

a gyep minőségén jól nyomon követhető, de a hatás ideje esetenként lerövidülhet. A fejlődési 
ritmus jó alapot ad a minőségi nyírás megvalósításához.  
 

A hagyományos hatású kontrol műtrágya jó minőséget biztosít, ha gyakran 
alkalmazzuk kis dózisban. A kijuttatás idejét a gyepszíneződés ideje alapján lehet 
megállapítani, ezért ütemezni nem igazán lehet, mert a hatás technológia és időjárás függő. A 
hozamra gyakorolt hatás erős kiugrásokat és visszaeséseket mutat, ami a nyírás minőségét 
befolyásolja a fű fejlődési ütemének ingadozása révén.   
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RÖVID VÁGÁSFORDULÓJÚ FÁS SZÁRÚ 
ENERGETIKAIÜLTETVÉNYEK TALAJVÉDELMI SZEREPE 

 
Short-rotation coppice for soil protection 

 
Szerző:     Zimborán Ágnes, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, IV. évf. 
Témavezetők: Dr. Gyuricza Csaba, dékán, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és 
 Környezettudományi Kar, NTTI 
 Kovács Gergő Péter, egyetemi tanársegéd, Mezőgazdaság- és 
 Környezettudományi Kar, NTTI 

 
 
A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények meghatározó környezeti és ökológiai 
hatással bírnak, mert a rendszeresen változó szántóföldi kultúrákkal szemben 15-20 évre 
stabilitást jelentenek az adott területnek. Emellett az ültetvények hatással vannak a környező 
területek természetes ökoszisztémájára is. A korábban növényvédőszerekkel terhelt talajokat a 
fák szervesanyaggal dúsítják, elősegítik a természetes talajfejlődési folyamatok újbóli 
beindulását. Az évek során nő a talaj szervesanyag-tartalma (humusz), javul a talaj 
kultúrállapota, végbemegy a talaj terhelését okozó vegyi anyagok megkötése, lebontása, 
illetve lebomlása. Ezen ültetvények talajvédelmi szerepe nem elhanyagolható, hiszen az 
erózió és a defláció, mint talajdegradáló tényezők az egész világon egyre jelentősebb gondot 
okoznak. Magyarországon az erózió és a defláció évente több mint 100 millió tonna 
talajmennyiséget hord el, amelynek átlagos humusztartalma 1,5%.  
A témával kapcsolatos vizsgálataimat Gödöllőn a Szent István Egyetem Növénytermesztési és 
Biomassza-hasznosítási Bemutató Központjában végeztem energiafűz (Salix sp.) ültetvényben 
2013-ban. A kísérleti tábla talaja a magyarországi genetikus talajosztályozás szerint főként 
homokon kialakult rozsdabarna erdőtalaj. Az energetikai faültetvény gyenge lejtésű és 
közepesen erodált területen helyezkedik el. A vizsgálataim során talajfizikai (talajellenállás és 
talajnedvesség), fenológiai és az erózió mértékét megbecsülő méréseket végeztem Az eróziós 
mérés során, az ültetvény alsó harmadában található szedimentációs sávban mérőedényeket 
helyeztem el. Az edényeket a talajba süllyesztettem. Szerepük csapadék esetén a víz által 
szállított talajszemcsék befogása volt. Az edények tartalmát többszöri szűrés után 
osztályoztam és különválogattam. 
A mérések alapján, számba véve minden befolyásoló tényezőt, megállapítható, hogy a talaj 
lemosódásának mértékét befolyásolja a művelőút gyomborítottsága, valamint a talaj 
nedvességtartalma és ellenállása. A hagyományos szántóföldi növénytermesztés talajfizikai 
állapotra vonatkozó hatásait már részletesen vizsgálták számos kutatásban, azonban ezen 
eredmények az energetikai faültetvények technológia sajátosságai miatt nem terjeszthetőek ki 
a megfelelő vizsgálatok elvégzése nélkül.  
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A TALAJKÍMÉL Ő MŰVELÉS HATÁSAI A NEDVESSÉGRE, A 
TERMÉSRE ÉS A KÖLTSÉGEKRE 

 
Impacts of soil preserving tillage on the water content, the yield and the costs 

 
Szerző: Zsár Ernő Tamás, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Mezőgazdasági mérnők III. évfolyam 
Témavezető:  Dr. Birkás Márta DSc, egyetemi tanár, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 

Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék 
 

Az emberiség jövőjét meghatározó két alapvető tényező, a megfelelő mennyiségű és 
minőségű élelmiszer, és a tiszta víz, szoros kapcsolatban állnak a talajhasználattal. A klíma 
szélsőségek gyakorisága fokozottan irányítja a figyelmet a talajok vízbefogadó képességének 
fenntartására és javítására, és a vízveszteség csökkentésére. A talajnedvesség szabályozásában 
a művelés szerepe vitathatatlan. Bár az utóbbi években a szélsőséges időjárás sok gazdálkodót 
késztetett részben, vagy teljesen az alkalmazkodó művelésre áttérésre, még számosan vannak, 
akik minőség rontóan, szén- és vízvesztően munkálkodnak a talajaikon. Mindez termelési, a 
környezetvédelmi és az ökonómiai szempontjából is hátrányos és elfogadhatatlan.  
  Napjainkban, köszönhetően a célzott kutatásoknak, több módszer található a művelés 
eszköztárában, amelyek alkalmazása révén elfogadható költségszinten javítható a talajok 
klímakárokkal szembeni ellenállása. A kímélő művelési rendszer alapja a lazítás, porhanyítás 
és a keverés, amelyekkel jól helyettesíthető a szántás, amely főként a nyári hónapokban 
súlyos nedvességvesztést okozhat. A folyamatos, azonos mélységben folytatott szántás az 
eketalp-tömörödés révén korlátozza a nedvesség befogadását, és lezárja a mélyebb rétegekből 
a gyökérzónába áramló nedvesség útját. Olyan eljárásokat kell tehát alkalmazni, amelyekkel e 
felsorolt hibák elkerülhetők. 
 Tabajd térségi gazdaságunkban édesapámmal fokozatosan tértünk át a kímélő 
művelésre. A korábban alkalmazott 4-5 év lazítási forduló a száraz tenyészidők gyakorisága 
okán lerövidült, a talajlazítás fontosságban a szántás elé került. 2012. júliusban minden tarló 
talaját meglazítottam, a döntést a 2011. nyár óta tartó csapadékhiány miatt hoztuk meg. 

A fentiekhez kapcsolódóan a kutatások hagyományosan és kímélően művelt, eltérő 
fizikai féleségű talajok állapotának összehasonlítását célozzák. A vizsgált területek eltérő 
méretű és gépesítésű gazdaságokhoz tartoznak. Értékelésre kerül talajok nedvességforgalma, 
mivel hatással van a termésre, a különböző művelési rendszerekre jellemző hajtóanyag-
felhasználás, továbbá a térségben még nem jellemző kukoricatarló forgatás nélküli művelése.  

Az egyik vizsgált gazdaság kis területen, kis teljesítményű gépekkel gazdálkodik 
talajkímélő módon. Ezzel kívánom cáfolni azt a hiedelmet, amely szerint csak nagy 
teljesítményű gépparkkal alkalmazható sikerrel a kímélő technológia.  

A kísérlet időszerűségét a kedvezőtlen talajállapot javításának szükségessége 
indokolja, amely a megváltozott klimatikus viszonyok mellett csak az alkalmazkodó művelési 
eljárásokkal lehetséges. 
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A TALAJEL ŐKÉSZÍTÉS HATÁSA A MAG- ÉS 
TAKARMÁNYLUCERNA GYOMNÖVÉNYZETÉRE 

 
Effect of soil management on the weed composition of seed and forage alfalfa 

fields 
 

Szerző: Czakó Pál, MKK, növényorvos hallgató, II. évfolyam 
Témavezető: Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, MKK, Növényvédelmi Intézet 
 
 

Lakóhelyemen, a Hevesi tájkörzetben már a múlt században is jelentős lucernamag 
termesztést folytattak. Ebben az időszakban kiemelkedő, világszínvonalú volt az export 
tevékenységünk. Ám a 70-es évektől az állatlétszám folyamatos csökkenésével, egyre inkább 
háttérbe szorult a lucerna, ezáltal a mag termesztése is. 

Szakdolgozatomban a lucernamag termesztés technológiáját mutatom be a családi 
gazdaságunk termelésében. A vizsgálataimat a Besenyőtelken, Czakó Pál (Édesapám) 
segítségével végeztem 2010-2013 között, aki három, összesen 20 hektáros területen telepített 
lucernát, melyek vetés előtti talajelőkészítése eltért.  

2010-ban az elővetemény betakarítását követő munkálatokat tanulmányoztam. A búza 
az egyik legkedvezőbb előveteménye, hiszen korán betakarítható és ezután a szükséges 
agrotechnikai munkálatok megfelelően elvégezhetőek. 

2011-ben a tavaszi telepítést követően megfigyeltem, hogy az időjárás miként 
befolyásolta a kaszálások idejét és mennyiségét. A 2012-2013-as években magfogás is történt 
gazdaságunkban. Ezen időszak alatt a gyomosodás mellett megvizsgáltam a magtermések 
mennyiségét és összevetettem az egyes évek időjárásával.  

Minden kaszálás és magbetakarítás előtt nyomonkövettem a gyomborítási arányokat. 
Arra lettem figyelmes, hogy a kaszálások csökkentik a gyomok számát és a gyomösszetételt is 
befolyásolják. Az évek elteltével különböző fajtájú gyomok jelentek meg. 

Megfigyeltem, hogyan befolyásolja a magtermés mennyiségét a vegetáció kritikus 
időszaka. Ekkor a júliusi, augusztusi és a szeptemberi hónapok időjárását vizsgáltam a 
csapadék, a hőmérséklet, a napsütéses órák száma szempontjából. A lucerna számára ebben az 
intervallumban a szárazabb és melegebb időjárás a kedvezőbb. 

Az állóképesség vizsgálat során arra lettem figyelmes, hogy a magtermőképesség 
növelésével és az állóképesség fokozásával csökkent a növények bokrosodó képessége és 
magassága. 

A talajvizsgálati eredmények alapján, összevetettem a hátom talaj humusztartalmát. Ez 
alapján ott teljesített jobban a lucerna, ahol gyengébb minőségű és alacsonyabb 
humusztartalmú volt a talaj. 

Vizsgáltam a lucerna táblák tőszámának alakulását. Itt folyamatos tőszám csökkenést 
tapasztaltam, ám ezzel arányosan nőtt a betakarított mag mennyisége. Ugyanis az idősebb, 
többéves lucernák generatív hajlama és kevésbé sűrű állománya alkalmasabb a 
magtermesztésre. 

A lucerna termesztése és ezen belül a magfogása rendkívül összetett és bonyolult 
folyamat. Véleményem szerint megfelelő szakmai tudás és gyakorlat nélkül nem lehet 
eredményes magtermesztést végezni. 
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AZ EGYEDSPECIFIKUS RÜGYFAKADÁSI ID Ő HATÁSA FIATAL 
KOCSÁNYOS TÖLGYEKEN MEGTELEPED Ő HERBIVOR 

ROVAREGYÜTTESEK FAJÖSSZETÉTELÉRE ÉS DENZITÁSÁRA 
 

Individual variation in budburs phenology and its impact on density of 
herbivore insects on young pedunculate oaks (Quercus robur)  

Szerző: Csepelényi Mariann, MKK, növényorvos Msc, levelező tagozat, 
II.évfolyam 

Témavezetők: Dr. Csóka György, osztályvezető, Erdészeti Tudományos Intézet 
Erdővédelmi Osztály 

 Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens, SZIE MKK Növényvédelmi Intézet 
 

A növények fajon belüli változatossága jelentős hatással lehet a rajtuk megtelepedő 
növényevő rovarok népességére, ezen keresztül pedig az általuk okozott károkra. Azaz a fajon 
belül eltérő egyes tulajdonságok a növényi rezisztencia alapvető pillére lehetnek. Közismert, 
hogy a tölgyekre jellemző egyedspecifikus rügyfakadási idő (koránfakadó/későnfakadó) is 
jelentősen befolyásolhatja az egyes faegyedek által elszenvedett rovarkárok jellegét és 
súlyosságát. 

Vizsgálataim fő célja, hogy összefüggéseket keressek fiatal kocsányos tölgy (Quercus 
robur) faegyedek rügyfakadási ideje, illetve a rajtuk kifejlődő egyes herbivor rovarok 
denzitása között. Munkámat 2013-ban, Békéscsaba közelében, egy 10 éves telepített 
kocsányos tölgyesben végeztem, 30 darab, véletlenszerűen kiválasztott és megjelölt mintafa 
egyedi vizsgálatával. A rügyfakadási folyamat aktuális stádiumát 2013. április és május 
hónapban 6 alkalommal faegyedenként osztályoztam. Ezen osztályzatok összegzésével a 
mintafákra rügyfakadási rangsort állapítottam meg. Az egyes fák herbivor rovaregyüttesét 3 
alkalommal (április, május, augusztus), minden fán előre megjelölt 10-10, kb. 40 cm-es 
hajtáson vizsgáltam. Az egyes rovarfajok (esetenként csoportok) fánkénti denzitását (mint 
függő változót) a rügyfakadási rangszámmal (mint független változóval) korreláltatva 
elemeztem. 

Négy gubacsdarázs faj (illetve nemzedék) és két gubacsszúnyog faj esetében 
egyértelmű szignifikáns összefüggéseket találtam. Eszerint a Biorhiza pallida tavaszi 
szexuális nemzedékének gubacsai a koránfakadó, az Andricus fecundatrix aszexuális 
nemzedékének, a Neuroterus numismalis aszexulás nemzedékének, és a Neuroterus 
quercusbaccarum aszexuális nemzedékének gubacsai a későnfakadó egyedeken voltak jelen 
nagyobb denzitással. A Macrodiplosis dryobia és Macrodiplosos volvens nevű 
gubacsszúnyogok népessége szintén a későnfakadó egyedeken volt a magasabb. A többi 
vizsgált rovarfaj esetében (Haltica quercetorum, sodrómolyok, stb.) nem találtam 
rügyfakadásra visszavezethető összefüggéseket. A dolgozatban tárgyalom a fentebbi 
mintázatok lehetséges okait, illetve jelentőségét.  
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KUKORICAHIBRIDEK HERBICIDÉRZÉKENYSÉGÉNEK 
SZÁNTÓFÖLDI VIZSGÁLATA 

 
 Field analysis of herbicide-sensitivity of corn hybrid 

 
Szerző: Gaál Violetta Andrea MKK Ökotoxikológus MSc, II. évfolyam. 
Témavezetők: Dr. Zalai Mihály, egyetemi adjunktus, SZIE, MKK, Növényvédelmi Intézet  
 Czepó Mihály, növényvédő szer fejlesztési vezető, Monsanto Hungária Kft. 
  
 

Hazánk területén a kukorica termesztése évszázados hagyomány a kiváló 
agroökológiai feltételeknek köszönhetően. Felhasználást illetően a legfontosabb 
takarmánynövényünk. A szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb ellensége a 
gyomborítottság. Az integrált növényvédelem a legelterjedtebb gyomszabályozási eljárás, 
melynek három alappillére az agrotechnikai, a mechanikai és a vegyszeres gyomirtás. A 
kukorica kezdeti fenológiai állapotban gyomosodásra érzékeny, így nélkülözhetetlen az 
összetett növényvédelmi eljárás, míg később jó gyomelnyomóvá válik. A gyomosodási erély 
és a szélsőségessé vált időjárási viszonyok következtében egyre inkább közkedvelté vált a 
hibridkukoricák termesztésbe vonása, és ezek elterjedésével a központi kérdések közé került a 
peszticidek alkalmazhatósága. A termesztésben lévő hibridek eltérő genetikai hátteréből 
adódóan különbözően reagálhatnak a kémiai kezelésre. 

Vizsgálatom fő célkitűzése, hogy a már termesztésben lévő, valamint a 
köztermesztésbe hamarosan bekerülő kukorica hibridek esetében számolhatunk-e, - ha igen 
milyen mértékben – fitotoxikus hatással az engedélyezett, különböző hatóanyagú herbicidek 
alkalmazása során. A gyomirtó szereket két dózisban teszteltük, egy szimpla és egy dupla 
dózisban. 

Továbbá vizsgáltam, hogy a herbicidek, és azok eltérő dózisai milyen mértékben 
befolyásolják a hibridek terméspotenciálját. 

Vizsgálataimat 2013-ban Nagyhörcsökön, egy magángazdálkodó által felajánlott 
parcellán végeztem, egy vetőmag kereskedő cég kísérleti munkájába csatlakozhattam be. A 
kezelések között szerepeltek korai posztemergens, posztemergens és késői posztemergens 
kijuttatásúak is, így kezelés céljából három alkalommal voltunk terepen. 

A kukorica állományra gyakorolt fitotoxikus hatást és a herbicidek hatékonyságát a 
kezeléseket követően 4-5 nap elteltével értékeltük 

A vizuális értékelés során kapott eredmények alapján elmondható, hogy az 
engedélyezett növényvédő szerek szimpla dózisának nincs fitotoxikus hatása a kukorica-
hibridekre, míg az engedélyezett dózisnál nagyobb mennyiségben kijutatott herbicid hatására 
számos hibrid fitotoxikus hatást mutatott. Olyan tünetek jelentkeztek, mint a sárgulás, 
törpülés, gyökér és hajtás deformáció.  

A herbicidek dózisaira adott termésbeli változást a betakarítást követően lesz módom 
értékelni.  

Az eredményeket statisztikai elemzésnek vetettük alá (Kruskal-Wallis-teszt). A 
vizsgálat fontosságát bizonyítja, hogy a vetőmag kereskedő cégek valamint a növényvédő 
szer-fejlesztő cégek a környezetkímélőbb gazdálkodás, továbbá a nagyobb terméspotenciál 
elérése érdekében a szabadföldi vizsgálatok alapján tudnak tanácsot, termesztési technológiát 
ajánlani a kukoricatermesztőknek a még sikeresebb szántóföldi növénytermesztés érdekében. 
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SZÁNTÓFÖLDEK KÖZÉ ÉKELT VÉDETT, TERMÉSZETKÖZELI ÉS 
RUDERÁLIS GYEPEK VÍRUS-REZERVOÁR SZEREPÉNEK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

  
Comparative study on role of natural, semi-natural and ruderal loess 

grasslands, wedged between agricultural fields, as plant virus reservoirs 
 

Szerző: Horváth Vivien, Mezőgazdaság - és Környezettudományi kar, 
Természetvédelmi mérnök, IV. évfolyam  

Témavezető: Tholt Gergely, Tudományos segédmunkatárs, MTA ATK Növényvédelmi 
Intézet, Állattani osztály 

 
A Mezőföld tájegység természetes élőhelye a szántóföldek közé ékelődött löszvölgyek 
oldalában kialakult löszgyep. Ezen jellegzetes területek a változatos flóra és fauna miatt 
megőrzendő és védendő élőhelyek, melyek közül több védett státuszú. Az agrártáj 
ökoszisztémájában fontos szerepe van a mesterséges élőhelyekkel érintkező természetes 
élőhelyfoltoknak, számos hasznos szervezet (predátorok, pollinátorok) életterei lehetnek. 
Ezek az állandó gyepek ugyanakkor, a kártevők és kórokozók számára is biztosíthatják 
populációik folyamatos fennmaradását, ellentétben a szántóföldeken csak periodikusan 
jelenlévő gazdanövényeikkel. Mind a kórokozók, mind a hasznos szervezetek jelenléte, 
nagyban függ a gyepek komplexitásától, a gyepeket alkotó növényfajok összetételétől. 
A TDK munka célja annak megállapítása, milyen szerepet tölthetnek be ezek a löszgyepek 
egy ismert kártevő és vírus vektor kabócafaj, a csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus) 
életmenetében. Cél volt továbbá annak feltárása, hogy a kabóca által terjesztett vírus, a búza 
törpülés vírus (WDV) jelenléte bizonyítható-e, a vizsgált gyepfoltokban. Fontos szempont 
volt annak összevetése, hogy a vírusfertőzöttség mértéke eltér-e, a természetes, több esetben 
védelem alatt álló területeken, valamint a ruderális gyepekben kimutatható értéktől. A TDK 
munka két szezonon keresztül, két különböző vizsgálatot foglalt magába.  
2012-ben 14, korábban kijelölt gyepfoltban, random mintavétellel gyűjtött, közel 300 növényi 
minta tesztelése történt meg. Az eredmények alapján – bár kevés esetben –igazolható volt a 
vírus jelenléte a löszgyepekben. 
2013-ban az előző évi eredmények alapján, egész szezonon keresztül, hetenkénti mintavétellel 
folyt a vektor faj (P. alienus) egyedeinek monitorozása, mind a gyepekben, mind a 
mezőgazdasági művelés alatt álló táblákban. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a 
P.alienus elsődleges élőhelyei a gabonatáblák, a kabócák a gabona eltűnése után (aratás, 
szántás) eljutnak gyepekbe, majd az árvakelés megjelenése, vagy az őszi vetés alkalmával 
visszavándorolnak a gabonatáblákra. Számos gyepalkotó fűfaj hordozója a búza törpülés 
vírusnak és tápnövénye a kabócának, így ezen növények biztosíthatják a kabóca és vírus 
folyamatos jelenlétét a rendszeresen változó növénytakaróval rendelkező mezőgazdasági 
területeken. 
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ENTOMOPATOGÉN GOMBÁK HATÁSA THYSANOPTERA 
POPULÁCIÓKRA 

 
Effect of entomopathogenic fungi for Thysanoptera populations 

 
Szerző: Juhász András Lajos, SZIE-MKK KTI, Környezetgazdálkodási 

agrármérnök BSc., IV. évfolyam 
Témavezető: Balog Emese, PhD hallgató, SZIE-MKK, Növényvédelmi Intézet 
 

Dolgozatomban a paprikahajtatás talán legjelentősebb kártevői ellen való biológiai 
védekezés lehetőségeit kutattam. 

A paprikahajtatásnak nagy hagyománya van hazánkban, ezért is fontos a kártevők és 
kórokozók elleni hatékony és gazdaságos védekezés. Jelentősebb kártevői közé tartoznak a 
tripszek (Thysanoptera), melyek a növény föld feletti részein szívogatva okoznak esetenként 
akár súlyos gazdasági károkat. Emellett terjesztői a paprikán és paradicsomon egyaránt jelen 
lévő paradicsom bronzfoltosság vírusnak (TSWV), mely ellen csak a tripszek egyedszámának 
gyérítésével védekezhetünk. 

A biológiai védelem fontos része a hasznos szervezetek, természetes ellenségek, 
ragadozó fajok és rovarpatogének alkalmazása. Közismertebb módszer talán ragadozó atkák 
(pl. Amblyseius fajok) és ragadozó poloskák (Orius fajok) betelepítése hajtató 
berendezésekbe, melyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók. Kevésbé ismert, de 
hasonlóan hatékony módszer a rovarpatogén gombák alkalmazása, melyek konídiumait 
tartalmazó készítménye ugyanúgy kapható kereskedelmi forgalomban. Előnyük, hogy hatásuk 
szelektív és alkalmazásuk nem jár semmilyen humán-egészségügyi kockázattal. 

Kísérletem során a Metarhizium, Beauveria és Lecanicillium nemzetségbe tartozó 
rovarpatogén gombák hatását vizsgáltam paprikahajtató fóliasátrakban kijelölt blokkokban. 5 
kezelést különböztettem meg (MET, BEA, LEC, NAT, VÍZ): 1. Metarhizium anisopliae 
rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 2. Beauveria bassiana 
rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 3. Lecanicillium lecanii 
rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó szuszpenzió. 4. Kontrol kezelés a Naturalis 
elnevezésű, Beauveria bassiana rovarpatogén gombafaj konídiumait tartalmazó, kereskedelmi 
forgalomban is kapható készítménnyel. 5. Vizes kontrol. 

Minden kezelést 3 ismétlésben végeztem, a vegetáció során összesen 2 alkalommal 
(2013.07.15. és 2013.08.21.). A fóliasátorban kijelölt blokkok 6 m2 alapterületűek voltak, 
ahonnan 2 heti rendszerességgel (összesen 6 alkalommal) mintagyűjtést végeztem. 60 %-os 
propanolt tartalmazó fiolákba blokkonként 10-10 paprikavirágot gyűjtöttem és ezekből 
határoztam meg a területen lévő tripszek és természetes ellenségek fajait és egyedszámát. 

Az esetek többségében a várt eredményt kaptam, a vizes kontrolban fordult elő a 
legtöbb fitofág és ragadozó egyed. A vizsgált rovarpatogén gombák hatékonysága között 
eltéréseket tapasztaltam. Ami a kártevő egyedeket illeti, átlagosan 53,65 %-os csökkenés 
mutatkozott a kezelt területeken, míg a ragadozók esetében 34,4 %-os csökkenés volt 
megfigyelhető. 

Ugyan a vizsgált területen a kártevők és ragadozók előfordulása is nagy 
változatosságot mutatott, de a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgálatban 
szereplő rovarpatogének egyértelműen alkalmasak a tripszek egyedszámának csökkentésére. 
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MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYATÁBLÁK 
FUTÓBOGÁR EGYÜTTESEINEK FELMÉRÉSE 

 
Research of different species of carabid assemblages of mulched and unmulched 

potatoe plots 
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A burgonya fontos termesztett növényünk, az emberi táplálkozásban és az állati 

takarmányozásban is egyaránt nagy szerepet kap. A rovarkártevők óriási károkat okozhatnak 
a gumóhozamban, ami jelentős termésveszteséget jelent. A futóbogarak természetes 
ellenségei a különböző talajlakó kártevőknek, lárváknak. Így a biológiai növényvédelemben 
fontos szerepe lehet a természetes élőhelyeket utánzó mulcsozásnak a búvóhelyek létesítése 
miatt. 

Kutatásainkban a mulcsozás biodiverzitást növelő hatását figyeltük meg, ahol a széna-, 
lombmulccsal kezelt és kezeletlen kontroll burgonyaparcellák futóbogár együtteseinek 
fajösszetételét továbbá a begyűjtött fajok egyedszámát térképeztük fel. 

Mintavételezéseinket Barber-féle talajcsapdákkal végeztük, melyeket 2011-ben, 
továbbá 2012-ben június és szeptember között kéthetes intervallumokban ürítettünk. 

Kutatásaink helyszínéül két települést: Pest megyében Budaörsöt és Veszprém 
megyében Hidegkutat választottunk. 

Mindkét helyszínen azonos méretű parcellákat jelöltünk ki a következő 
paraméterekkel: a vizsgált területek teljes mérete művelő utakkal együtt helyszínenként 
168m2 volt, melyeken 12 db, 3x4 m nagyságú kisparcellát állítottunk be. Az ismétlések száma 
4 volt, a kezelések száma pedig 3 (széna és lomb mulccsal takart valamint takaratlan 
parcellák). 

Mindkét helyszínen a Harpalini nemzetség fajai viszonylag magas egyedszámban 
fordultak elő. Hidegkúton a nagy selymesfutó (Harpalus rufipes De Geer) viszont a budaörsi 
helyszínen a nagy pöfögő futrinka (Brachinus crepatins L.) jelent meg a legnagyobb 
egyedszámban. 

A kutatás eredményeként elmondható, hogy a széna- és lombmulccsal takart 
burgonyaparcellák futóbogár-közösségei mind faj-, mind egyedszámban felülmúlták a 
mulcsozatlan kontroll parcellákéit. Ez az eredmény mindkét vizsgált területre egyaránt 
vonatkoztatható. 

Az ökológiai gazdaságokban és házikerti körülmények között a szerves mulcsozással 
megfelelő életteret biztosíthatunk a ragadozó futóbogár fajoknak, melyekkel eredményesen 
védekezhetünk a burgonya egyes kártevői ellen. 
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ERÓZIÓS ÉS TÁPANYAGVIZSGÁLATOK A GERÉZDPUSZTAI ÉS 
NOVAJI MINTATERÜLETEKEN 

 
Erosion and nutrient analysis of the study area Gerézdpuszta and Novaj 
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Tájökológiai Tanszék 

 
A mezőgazdaságilag megművelt földjeink országunk egyik legnagyobb kincsét adják. 

Olyan természeti érték, amelynek megőrzése nemzeti érdekünk. A talaj alapvető tulajdonsága, 
hogy kellő időben és a szükséges mennyiségben képes a növényeket vízzel és tápanyagokkal 
ellátni, ezáltal lehetővé teszi az elsődleges biomassza termelését, ugyanakkor a talaj a 
növények számára szilárd támaszt is biztosít. Azonban a talaj korlátozottan áll rendelkezésre, 
termőterületeink területi kiterjedése rohamosan zsugorodik. A talaj tehát a levegőhöz és a 
vízhez hasonlóan védelmet igényel! 

Az egész világra kiterjedő, globális problémát a talajdegradációs folyamatok közül a 
talajerózió jelenti. A talajerózió alapvetően egy természetes folyamat, de mint sok mást is, az 
ember ezt a folyamatot is befolyásolja. A termőföld évszázados/évezredes kizsákmányolása, 
az erdők letarolása, a helytelen agrotechnika a világban katasztrofális helyzetet okozott. Ma 
Magyarországon kb. 2,3 millió ha erózióval sújtott terület, melynek 6%-a erősen erodált. 
Mindezt alapvetően az át nem gondolt talajhasználat, a művelési ágak megváltoztatása, a 
talajművelésben kialakult változások, és ennek következtében az ökológiai viszonyok 
számottevő átalakulása okozta. Ez kiegészül a napjainkban egyre szélsőségesebbé váló 
időjárással, az egyre hevesebb és nagymennyiségű csapadékeseményekkel. Bár az erózió és 
defláció elleni védekezésnek számos, hatékony módszere ismert, ezeket az országok, sőt a 
földrészek nagy többségében nem vagy csupán korlátozott mértékben alkalmazzák. A 
vízerózió által okozott talajveszteség mértékét, az eróziót különböző módszerekkel, 
becslésekkel állapítják meg. Ennek vizsgálatához ad helyszínt a Somogy megyei 
Somogyacsa-Gerézdpuszta és a Heves megyei Novaj község határában kijelölt egy-egy 
mintaterület. 

A vizsgálatom célja a két mintaterület évi átlagos talajveszteség mértékének 
meghatározása, melyet CaCO3, TOC (összes szerves anyag), N,P,K tartalom és pH 
vizsgálatokkal egészítek ki. A talajveszteség becslés eredményei igen magas eredményeket 
mutatnak a gerézdpusztai mintaterület esetében, ami összefüggésben van azzal, hogy a lösszel 
borított szántóterületeken igen elterjedt a kapás kultúrák termesztése, másrészről a 
mintaterület több, mint 12% lejtéssel rendelkezik.  
A talaj- és tápanyagveszteség potenciális mértékének meghatározása után összefüggéseket 
keresek az erózió mértéke és az alkalmazott agrotechnikai eljárások között. A kiválasztott két 
mintaterület mind lejtőszögben, mind a művelési eljárások alkalmazásában, szakszerűségében 
különböznek.  

Végezetül megfogalmazom javaslataimat a talajerózió kezelésére, a már meglévő 
negatív folyamatok mérséklésére, esetlegesen visszafordítására. Véleményem szerint 
legfontosabb a degradálódott, művelt területeken a talajvédő gazdálkodás bevezetése, a 
talaj erózióval szembeni ellenállásának növelése, illetve a még meglévő eredeti 
vegetációval rendelkező területek megóvása.  
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TALAJHETEROGENITÁS VIZSGÁLAT EGY BESENY ŐTELKI 
GAZDASÁGBAN 

 
A case study on analyzing soil heterogenity at field level 
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Témavezető: Dr. Tolner László, egyetemi docens, Mezőgazdaság-és Környezettudományi 
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A térinformatikának és a távérzékelésnek köszönhetően nagy változások mentek 
végbe a mezőgazdaságban. Ezek eredményeként a gazdálkodók csökkenthetik befektetési 
költségeiket, növelhetik a terméshozamot, jobban figyelemmel tudják kísérni földjeik aktuális 
állapotát és mindezek mellett kímélhetik a környezetet. A precíziós mezőgazdálkodás 
meghatározó elemei a pontos, folyamatos helymeghatározás, magas szintű automatizált terepi 
munkavégzés és szakszerű elemzés térinformatikai és távérzékelési eszközökkel. Így 
elmondhatjuk, hogy elsődleges szempont a termőföldek helyfüggő művelése. Ez az ötlet 
egyre szélesebb körben foglalkoztatja a termelőket világszerte. 

 
Tanulmányom célja az volt, hogy a talajheterogenitás okainak feltárásával hasznos 

segítséget nyújtsak a talajműveléshez. A talaj heterogenitása befolyásolja a talaj 
tulajdonságait és hatással lehet a termékenységre is.  

A munkámhoz felhasznált talajmintákat egy 5 ha-os lucernatábla 0-30 cm mélyen 
művelt talajrétegéből gyűjtöttem. A mintákon az alábbi méréseket végeztem el: pH (KCl), pH 
(H2O), sótartalom (vezetőképesség) mérés, Arany-féle kötöttség, humusztartalom 
meghatározása, könnyen oldható foszfor- és kálium- ion meghatározása, kalcium- és 
magnézium-ion mérése, nitrogén-vizsgálat. 

 
Eredményeim alapján megállapítható, hogy a területen egy nagyobb kiterjedésű szikes 

folt található, amit a vegetáció hiányossága is alátámaszt. Megfigyelhető a magnézium és a 
kálium felhalmozódása a szik folton, melynek oka, hogy a területről kipusztult növényzet nem 
veszi fel a tápanyagot. Dolgozatom célja, hogy a gazdálkodónak segítséget nyújtsak a 
talajművelésben és a tápanyag utánpótlásban, úgy, hogy a talajheterogenitás okozta 
különbségeket a lehető legkisebbre csökkentsük amellett, hogy a környezetet sem terheljük 
túlságosan. Ez a mezőgazdasági tevékenység egy rendkívül összetett és bonyolult folyamat. 
Véleményem szerint megfelelő szakmai tudás, gyakorlat és felkészültség nélkül nem lehet 
eredményes termelést folytatni, ezért van szükség talajtani vizsgálatokkal megalapozott 
elemzésre, majd a termőföld igényeit kielégítő helyes agrotechnikára. 
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A BABATI NYITOTT KERT ALAPÍTVÁNY KÖRNYÉKÉNEK 
TALAJTANI JELLEMZÉSE 

 
Soil characterization in the surroundings of the „Nyitott Kert” Foundation in 

Babat 
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Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék)  
 

Dolgozatom témája a Gödöllői-dombság területén található Babat-völgyi Nyitott Kert 
Alapítvány környékén elterülő, szántóföldi és kertészeti művelés alatt álló területek talajtani 
szempontú jellemzése. 

A Babat-völgy az Északi-középhegység területén található Gödöllői-dombság része. A 
völgy a XVIII. században Grassalkovich Antal által létrehozott gödöllői uradalom része volt, 
ahol kezdetben a gyenge talajviszonyok miatt csak a legeltetéses állattartás terjedt el.  A 
tájban történt változásokat a különböző korokban készített katonai felmérési térképek 
segítségével lehet nyomon követni, melyeken tapasztalható a terület fokozatos, ember általi 
használatba vétele és az urbanizáció. A völgy területén ma a Szent István Egyetem által 
működtetett tanüzemek találhatóak. 

A kutatás célja a völgy területén már meglévő talajtani vizsgálati eredmények 
összehasonlítása az általunk elvégzett vizsgálatokkal, a területen történt változások feltárása 
céljából. 

Vizsgálataink során eredményeink összehasonlításának alapjául felhasználtam a 2001-
ben készült Babat-völgyi fejlesztési és rekonstrukciós terv talajtani vizsgálati eredményeit. 
Felvételezéseinket három mintaterületen végeztük: a biokertészet 0273-as hrsz.-ú belső 
területén, a kertészet szomszédságában található 0274-es hrsz.-ú, valamint a völgy ellentétes 
oldalán található, 0263-as hrsz.-ú szántóföldjén. A helyszíni mintavételezéseket Pürckhauer-
féle szúróbot használatával végeztük 0-100 cm-es mélységben. A felvételezések során hét 
ponton a talaj felső, 0-10 cm-es rétegéből, továbbá egy, a biokertészet területén feltárt 
talajszelvény 3 genetikus szintjéből gyűjtöttünk 1 kg-os talajmintákat laboratóriumi 
vizsgálatok céljából. A minták vizsgálata során a következő méréseket végeztem el: Arany-
féle kötöttség, pH, kalcium-karbonát tartalom, humusz tartalom és összes szervesanyag 
tartalom (izzítási veszteség).  

A helyszíni felvételezések során, a biokertészet területén leginkább barna erdőtalajokat 
és antropogén hatásoknak kitett talajokat találtunk, a külső területeken pedig a lejtőkön 
végbemenő eróziós folyamatok miatt földes kopár, humusz karbonát és lejtőhordalék talajokat 
figyeltünk meg, de található még rozsdabarna erdőtalaj is. Az eredmények értékelése során az 
egyik legszembetűnőbb változás az 1999-es adatokhoz képest az, hogy a vizsgált területek 
humusz tartalma már sehol sem éri el az 1%-os értéket, a kalcium-karbonát tartalom egyes 
területeken látványosan megnőtt, máshol pedig lecsökkent.  
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MODERN TALAJFELVÉTELEZÉSI MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA 
A TALAJ SZERVES SZÉNTARTALMÁNAK MODELLEZÉSÉRE 

 
Soil organic carbon content modeling based on modern soil sampling shame 
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Csorba Ádám, intézeti mérnök, Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 
Gödöllő  

___________________________________________________________________________  
 
A talaj szerves anyagait a talajban lévő élő, elpusztult, és bomló fázisban lévő organizmusok, 
továbbá szerves szén jelentik. Mindezek táplálékforrást biztosítanak a talajban élő állatok 
számára, hozzájárulnak a talaj termékenységéhez, ez által a biológiai sokféleség 
kialakításához. A szerves anyagok befolyásolják a talaj szerkezetét, ezáltal a kedvezőbb 
vízgazdálkodásának kialakulását, csökkentik a tömörödési hajlamát. A művelés, az erózió, a 
szervesanyag oxidációja, stb. csökkentik a talaj szerves széntartalmát. Többek között e 
folyamatok hatására végbemenő gyors változások miatt a talaj paramétereire vonatkozó 
archív adatok alkalmazása sok esetben nehézséget okoz. Munkám során a Gödöllői-dombság 
talajainak szerves széntartalmának modellezését tűztem ki célul, egy új, Európában még nem 
alkalmazott mintavételezési módszer, és különböző környezeti paraméterek segítségével.  
A mintavételezéshez a Land Degradation Surveillance Framework módszert használtam. A 
mintaterületen a jellemző vegetációra, tájhasználatra, domborzatra és annak különböző 
paramétereire vonatkozó megfigyeléseket talajmintázással egészítettem ki.  
A talajminták szerves szénmennyiségének származtatását a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 
munkatársainak asszisztálásával, az intézet ASD FieldSpec3 MAX készülékének segítségével 
létrehozott adatok feldolgozásával végeztem.  
A spektroradiométerrel végzett méréseket a talajminták egy részének esetében hagyományos 
laboratóriumi mérésekkel egészítettem ki, így kalibrálva a spektrális méréseket, majd ezek 
alapján származtattam a további minták szerves széntartalmát.  
A talajminták és a területen rendelkezésre álló digitális térképállományok - domborzatmodell, 
műholdfelvételek, talajképző kőzet - segítségével több módszer alkalmazásával származtattam 
a tesztterület szerves széntartalmát a felső talajrétegben. Az eredmények értékelését több 
állomány, így a mintázott pontok egy részének elkülönítésével és egy archív adatbázis 
segítségével végeztem el. 
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A FÖLDIGILISZTA AKTIVITÁS HATÁSA A TALAJOK KÉMIAI É S 
FIZIKAI TULAJDONSÁGAIRA 

 
Effect of earthworm activity on the physical and chemical properties of soils  

 
Szerző: Nagy Vivien Bianka, MKK, Mezőgazdasági mérnök BSc, III. évf. 
Témavezető: Dr. Simon Barbara, egyetemi docens, SZIE MKK Környezettudományi 

Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék  
 

A földigiliszták jelentősége már nagyon rég óta ismert az emberek számára. 
Aktivitásuk során levegőztetik, valamint lazítják és keverik a talajt. Az általuk készített 
járatok hozzájárulnak a víz elvezetéséhez, illetve ezek az alagutak a gyökerek számára 
megkönnyítik a termőtalajba hatolást. Tevékenységükkel hozzájárulnak a talaj 
termőképességének javításához, ugyanis ürülékük gazdag tápanyagokban. A talaj 
termékenységének hasznos biológiai indikátorai. 

 
Munkám során vizsgáltam a földigiliszták talajkeverő tevékenységét és 

ürüléktermelését, különböző mennyiségű cukorgyári mésziszap bekeverésével 
modellkísérletben. Szárítópusztáról és Józsefmajorról származó talajmintákkal dolgoztam. 
Mindkét talajtípust száradás után gondosan megtisztítottam, megtörtem, majd 2 mm-es szitán 
átszitáltam. Az előkészített talajokból 1200 grammot kimértem, majd 1,5 literes PET 
palackokba töltöttem (20 cm) és rendszeresen öntöztem úgy, hogy a gravitációs víz az edény 
alján távozni tudjon. Mindegyik mintából beállítottam 3 adagnyi kontrollt, amibe nem került 
mésziszap. Ezen kívül háromszori ismétléssel beállítottam 43 gramm meszet (2,5%) és 86 
gramm meszet (5%) tartalmazó mintát szintén mindkét talajból. Három darab endogeikus 
földigiliszta került minden palack talajába. A kísérlet 8 hétig tartott, folyamatos ellenőrzés 
mellett, állandó hőmérsékletű, sötét helyiségben. Ez idő alatt biztosítottam friss zöld növényi 
részeket a talaj felszínén.  

A palackok megbontása után a 20 cm-es egybefüggő talajoszlopot 5 cm-es rétegenként 
elkülönítettem egymástól. Amennyiben lehetett, a földigiliszta ürülék egy részét 
eltávolítottam és az elhatárolt részeket kellően szétterítve szintén kiraktam száradni. Száradás 
után 6-8 darab aggregátumot szeparáltam el, majd a megmaradt részt szintén megtörtem és 
leszitáltam. 

 
A talajokon elvégzett vizsgálataim a kísérlet beállítása előtt a következők voltak: 

színmeghatározás Munsell-színskálával száraz és nedves talajon, Arany-féle kötöttség 
meghatározása; szervesanyag tartalom meghatározása (Walkley-Black); pH(H2O), pH(KCl) 
mérés. 

 
A kísérlet megbontása után a talajmintákon (az 5 cm-es talajszeleteken) a következő 

vizsgálatokat végeztem el: színmeghatározás Munsell-színskálával száraz és nedves talajon; 
CaCO3 tartalom meghatározás (Scheibler); pH(H2O), pH(KCl) mérés; és a talajszerkezet 
vízállósága (víz csepegtetés).   

 
A kapott kémiai, fizikai és biológiai paraméterek alapján összetett képet kaptunk a 

földigiliszták talajkeverési, illetve talajszerkezet javító aktivitásáról. Számszerűen kifejeztük, 
hogy a hozzáadott CaCO3-ot milyen mértékben és milyen mélyre keverték be a talaj alsóbb 
rétegeibe, s ez a talajszerkezet vízállóságát milyen mértékben fokozta. 
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TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 
REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL 

 
Identification of soil classification units by means of reflectance spectroscopy 

 
Szerző:  Saárossy Márton Gergely, MKK, Mezőgazdasági mérnöki szak, 3. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Michéli Erika, tanszékvezető, egyetemi tanár, MKK, KÖTI,  Talajtani és 

Agrokémiai Tanszék 
            Csorba Ádám, PhD hallgató MKK, KÖTI, Talajtani és Agrokémiai Tanszék/ 
            VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 
 
Az osztályozási rendszerek többsége a számítógép és számos modern talajfel-

vételezési eszköz, többek között a távérzékelés megjelenése előtt fejlődött. Ugyanakkor az 
elmúlt évtized során erőteljes igény mutatkozott számszerű naprakész talajadatok, és egyben a 
talajosztályozási rendszerek modernizálása iránt. 

A korszerű diagnosztikus szemléletű talajosztályozási rendszerekben definiált 
diagnosztikus szintek és tulajdonságok olyan jellemzők összességei és-, kombinációi, mely a 
talajképző folyamatok erősségének, egymásra épülésének és megszakadásának az 
eredményei, illetve a talajfejlődés körülményeinek speciális mutatói. 

A diagnosztikus egységek néhány meghatározó tulajdonsága szabad szemmel is 
felismerhető és leírható, vagy egyszerű vizsgálati módszerekkel terepen is meghatározható. 
Számos diagnosztikai jellemzőt azonban laboratóriumi körülmények között kell 
meghatároznunk, mely számos esetben időigényes folyamat, továbbá drága műszerek 
alkalmazását, illetve környezetre káros kémiai anyagok felhasználását igényli.  

Ezeknek a hagyományos fizikai és kémiai eljárásoknak az alternatíváját, de legalább 
hatékony kiegészítőjét jelenthetik az elektromágneses spektrum látható és közeli infravörös 
tartományában végzett reflektancia mérések. Ezzel az idő és költséghatékony, valamint 
környezetbarát módszerrel számos talajparaméter egyidejű meghatározása lehetséges. 

A munka célja olyan módszernek a kidolgozása, mely a diagnosztikus kritériumok 
által definiált diagnosztikus egységek spektroszkópiai alapon történő meghatározására 
alkalmas. 

A szikes talajokra jellemző odaható só és/vagy a kicserélhető nátrium felhalmozódás 
és azok talajszelvényen belüli eloszlása elkülönítő tulajdonság. Ezek meghatározása a 
dolgozatban bemutatásra kerülő talajokon a reflektancia spektroszkópia alkalmazásával 
sikeresnek bizonyult. Az ígéretes eredménynek alapján gyors, környezetbarát módon tudjuk 
kiváltani vagy kiegészíteni a hagyományos módszerekkel történő vizsgálatokat.  
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PIROLÍZIS MELLÉKTERMÉKEKKEL ÉS BIOGÁZ ÜZEMI 
FERMENTLÉVEL KEZELT TALAJOK VIZSGÁLATA TALAJ-

NÖVÉNY RENDSZERBEN 

 
 
Szerző:  Varga Ibolya Julianna MKK, Környezetmérnök MSc II. évf. Talajtani- 

és Agrokémiai Tanszék 
Témavezetők:  Dr. Füleky György, egyetemi tanár,  

Gulyás Miklós, PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gödöllő 
 
 

A dolgozat célja különböző pirolízis melléktermékek hatásának vizsgálata, illetve a 
biogáz gyártás melléktermékeként keletkező fermentlével kezelt talajokon, illetve talaj-
növény rendszerben.  

A korábbi eredményeink szerint a vizsgált szennyvíziszap tartalmú fermentlé nem 
tartalmazott potenciálisan toxikus elemeket az 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendeletben 
meghatározott koncentrációnál nagyobb mennyiségben, így mezőgazdasági célú felhasználása 
lehetséges; a kísérletet a rendelkezésünkre bocsátott, két féle pirolízis melléktermékre 
állítottuk be.   

A szakirodalomban található adatok alapján megállapított bekeverést követően 
angolperje (Lolium perenne) tesztnövénnyel 1 hónapos növényi modellkísérletet végeztem; 
tenyészedényekbe 200 g keveréket mértem 4 ismétlésben. A növények fejlődését ez időszak 
alatt dokumentáltam, majd a talaj és növénymintákat további vizsgálataimhoz felhasználtam 

A növények learatását követően felmértem a gyökérzet állapotát, fejlettségi szintjét. A 
talajból ezután só% mérést, kálium-kloridos és desztillált vizes pH-meghatározást, AL-P,K 
meghatározást és a talaj szervesanyag-tartalmának meghatározását végeztem Tyurin 
módszerrel. 

A kísérletekből kiderült, hogy a pirolízis melléktermékek nem, vagy csak kis 
mértékben okoznak pozitív változást a talaj-növény rendszerben.  
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PIROLÍZIS SZILÁRD VÉGTERMÉK ÉS BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉ SI 
MARADÉK HATÁSA A NÖVÉNYEKRE TENYÉSZEDÉNYES 

MODELLKÍSÉRLETBEN 

 
Szerző:   Varga Zsolt István MKK, Környezetmérnök MSc II. évf. 
Témavezetők:  Dr. Füleky György, egyetemi tanár,  

Gulyás Miklós, PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gödöllő 
 
 

A dolgozat célja a pirolízis szilárd végtermékek (csontszén és bioszén) és biogázüzemi 
fermentlé együttes hatásának vizsgálata tenyészedényes modellkísérletben. 

A korábbi eredményeink szerint a vizsgált fermentlé (az 50/2001. (IV. 3.) 
Kormányrendelet alapján) mezőgazdasági célú felhasználása lehetséges. A kísérlet során 
modellezni próbáltuk a különféle pirolízis végtermékek és a fermentlé együttes hatását, de 
elsősorban a pirolízis szilárd végtermékekre állítottuk be a kísérletet. 

A modellkísérletben a szakirodalomban található adatok alapján megállapított 
bekeverést követően angolperje (Lolium perenne) tesztnövénnyel kétszer 1 hónapos 
időtartamú kísérletet végeztem 9 kezeléssel minden esetben 4 ismétléssel. A növények 
fejlődését ez időszak alatt dokumentáltam, majd a talaj és növénymintákat további 
vizsgálataimhoz felhasználtam. 

A növények learatását követően sósavas hidrolízist végeztem a mikroelemek és 
esetleges nehézfémtartalom meghatározására. Továbbá kénsavas roncsolást is végeztem az 
összes P és összes K tartalom meghatározására.  

A kísérletek eredményei több esetben sem a várt értékeket mutatták. A pirolízis 
végtermékek nem, vagy csak kevés esetben okoznak pozitív változást, melyet azonban a 
fermentlé hozzáadása javít, vagy egyes esetekben tovább ront.  
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TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJÖKOLÓGIA 
SZEKCIÓ 

Elnök: Dr. Prof. Gyulai Ferenc egyetemi tanár 
 
 
 
Titkár: Dr. S.-Falusi Eszter egyetemi adjunktus 
 
 
 
Tagok:  
Dr. Habil Barczi Attila egyetemi docens 
Dr. Jakab Gergely tudományos főmunkatárs 
Dr. Grónás Viktor egyetemi docens 
Molnár Dániel egyetemi tanársegéd 
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FELHAGYOTT SZ ŐLŐK TÁJTÖRTÉNETI ÉS BOTANIKAI 
VIZSGÁLATA A KELET-CSERHÁTBAN 

 
Landscape historical and botanical examination of abandoned grapes in the 

Eastern Cserhát montain 
 
Szerző: Dedák Dalma Zsuzsanna, Mezőgazdasági és Környezettudományi 

Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi 
mérnöki BSc szak, III. évfolyam 

Témavezető: Dr. Malatinszky Ákos egyetemi docens, SZIE MKK Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 

 
 A Kelet-Cserhát felhagyott szőlőinek botanikai és tájtörténeti vizsgálata az elmúlt 
években több kutatás tárgyát képzete, néhány terület azonban máig feltáratlan maradt. 
Munkámmal ezt a hiányt szeretném részben pótolni, ezért Kisbárkány, Lucfalva, 
Mátraverebély, Nagykeresztúr és Tar (Zagyvától nyugatra eső része) települések külterületén 
található felhagyott szőlőterületeket vizsgáltam. 

Dolgozatomban elsősorban a területek tájtörténeti vizsgálatára koncentrálok. Az I., II. 
és III. katonai felvételezés, topográfiai és kataszteri térképek, valamint a Hadtörténeti 
Térképtár által rendelkezésemre bocsátott légifotók adataira támaszkodva, térinformatikai 
módszerekkel elemeztem a települések szőlőterületeinek változásait, valamint a felhagyás 
után bekövetkező szukcessziós folyamatokat, illetve antropogén hatásokat. A térképi 
információkat levéltári és statisztikai adatokkal és helyi lakosok beszámolói alapján 
egészítettem ki, hogy teljesebb képet nyújtsak a vizsgált területekről és a szőlőművelés 
változásának okairól. Az összegyűlt információkat a Nógrád megyei szőlőgazdálkodás 
történetének irodalmi adataival vetettem össze. 

A tájtörténeti elemzés fő célja a felhagyott szőlők helyén másodlagosan kialakult, 
természetvédelmi szempontból potenciálisan értékes élőhelyek felkutatása volt, melyek majd 
további botanikai vizsgálatok alapját képezik. Az eredmények alapján 9 ilyen mintaterületet 
jelöltem ki; ebből 4 területen – ahol lehetőségem nyílt a teljes vegetációs időszakban nyomon 
követni a növényzet változását – dokumentáltam az ott fellelhető védett növénytaxonokat, 
előfordulási helyüket ponttérképeken mutatom be. Így 14 védett taxont sikerült feljegyezni, 
melyek a következők: Adonis vernalis, Linum tenuifolium, Erysimum odoratum, Hesperis 
sylvestris, Asyneuma canescens, Aster amellus, Stipa pennata, S. pulcherrima, Epipactis 
microphylla, E. helleborine, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Orchis purpurea, O. 
militaris. 

Mivel a szóban forgó települések nem alkotnak összefüggő területet, alapvetően eltérő 
adottságú termőhelyeken kialakult, különböző habitusú élőhelyeket vizsgáltam, ezért ezeket 
egyedileg mutatom be, de a különbségek okainak feltárása mellett törekedtem a hasonlóságok 
bemutatására is. 

Az eredmények alapján képet kapunk a vizsgált területek tájban betöltött funkciójának 
időbeli változásáról, emellett az összegyűlt adatok megfelelő alapot szolgáltatnak a további 
tervezett kutatásokhoz. 
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A KALOCSAI ÉRSEKKERT REHABILITÁCIÓJA 

 
Rehabilitation of the Archbishop’s Garden in Kalocsa 

 
Szerző:  Faragó Loretta Barbara, SZIE-MKK KTI, Környezetgazdálkodási 

agrármérnök Szak, BSc. IV. évfolyam 
Témavezető:  Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, SZIE-MKK KTI 

Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék  
 
Dolgozatomban bemutatom a kalocsai Érsekkert rehabilitációjában való munkálataimat. 
2009 óta dolgozom a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodánál, amikor csak időm engedi. Az elmúlt években főleg a dolgozatomban 
leírt projektelemben vettem ki részem.  
 
Kalocsa emblematikus, azonosításra alkalmas ismertetőjegyei közül kevésbé ismert az, hogy 
érseki székhely. A Kalocsa Szíve Program foglalkozik az Érsekkert felújításával is, amit 
Kalocsa zöld szívének neveznek, mivel ez egy közel 12 hektáros összefüggő zöldterület a 
belvárosban. Az Érsekkert mai funkcióját tekintve közpark, jelenlegi helyzetében elhanyagolt 
történelmi kert, mely időszakosan rendezvényhelyszínként is szolgál.  
 
Kutatásom során fő célom volt az Érsekkert rehabilitációs munkáinak elősegítése, a 
történelmi térképek felkutatása, valamint az eredeti állapot rekonstruálásában való részvétel. 
Fontos célkitűzésemként szerepelt még a kerttervezés megalapozása térképkészítéssel és a 
projektterv készítésében való részvétel, így a Gantt diagram és a SWOT analízis elvégzése is. 
A II. és III. katonai térképek alapján feltártam a kert eredeti úthálózatát. Egy XX. század eleji 
térkép a háborúk miatt hanyatlásnak induló Érsekkertet ábrázolja. A régi térképek alapján a 
rehabilitáció során szinte teljes egészében sikerült megőrizni a történelmileg kialakult 
úthálózatot, csak a burkolatok minősége, egyes helyeken az utak keresztmetszete változik a 
mai kor igényeinek megfelelően.  
 
Fejlesztési javaslatokat tettem a helyi önkormányzat számára. Ilyen javaslattételem volt az, 
hogy egy térinformatikai rendszerben kell kezelni továbbra a kertre és később a városra 
vonatkozó összes grafikus és alfanumerikus adatot, mely rendszer adatnyilvántartásra és 
különböző elemzésekre egyaránt alkalmas. A térinformatikai alapú monitoring rendszer 
alkalmazásával nyomon követhető a kert további sorsa is.  
 
Eredményem még, hogy saját ötleteimmel elősegítettem a projekttervezést, a szabadtéri 
színpad felújítása mellett javasoltam a szabadtéri házasságkötő kialakítását, az életveszélyes 
fák kivágását, a szökőkút és a sétány felújítását, valamint a térfigyelő kamerák felszerelését.  
Ez év augusztusában nyert a pályázatunk. A rehabilitált Érsekkert történelmi, kulturális 
örökségünk megőrzése, ápolása, mely leginkább a lakosság javát szolgálja, hozzájárulhat 
Kalocsa turizmusának fejlesztéséhez is. Ezzel a projekttel a több, mint ezer éves város 
bebizonyította, hogy ennyi idősen is képes megújulni, sőt teszi ezt meglévő, rejtett, 
kihasználatlan potenciálokkal. 
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GYŰRŰFŰ ÚJJÁÉLEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A MAGYARORSZÁGI 
FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ PÁLYÁZATON KERESZTÜL 

 
The resurgence of Gyűrűfű in accordance with the Hungarian/European Village 

Renewal Award 
 

Szerző: Kempf Laura , MKK, Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc, IV.évf. 
Témavezető: Orosz György, tanszéki mérnök, MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézet, Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék  
 

Dolgozatomban a Baranya megyei Gyűrűfű, az első magyar ökofalvak egyike számára 
készített pályázat megírásával szeretném az ökofalu koncepcióját bemutatni és helyét a 
fenntartható település- és vidékfejlesztésben igazolni. 

A 2013-ban meghirdetett Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat célja azon 
települési közösségek felkutatása és díjazása, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon 
végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A pályázat mottója- „Jobban élni”- egybevág a 
Gyűrűfűt életre hívó igényekkel, alternatívát kínálva a jelenleg uralkodó fenntarthatatlan 
gazdasági rendszerrel szemben. 

Gyűrűfű egy 1970-ben kihalt, majd 1991-ben egy városi közösség kísérleteképpen 
újjáélesztett - immár öko - falu Baranya megyében. A tervezett kísérlet egy fenntartható 
emberi, társadalmi létezési modell természeti környezetbe integrálása volt olyan távlati céllal, 
hogy ökológiai alapelvekből kiindulva egy kisléptékű településfejlesztési modellt alakítson ki, 
amely a fenntartható fejlődés filozófiájának egyik megvalósítási stratégiája lehet.  

A dolgozatban bemutatom, hogy az 1991-ben megálmodott tervben egy kb. 300 fős, a 
települések minél több jellemzőjével rendelkező, lehetőség szerint minél inkább önellátó, az 
információforgalom előtt nyitott, anyagilag minél zártabb kistelepülés létrehozása szerepelt. 
A hatékonyabb erőforrás felhasználás célkitűzése és a természetközeli életmód megvalósítása 
közti összhang megtalálására a településrendezési tervben is leírt tanyás falu jelleg 
fogalmazódott meg, ahol az ökológiai alapokon történő település tervezésénél a 
mezőgazdaság, erdő szerepe az elsődleges és a társadalmi funkciók szétszórtsága jellemző. 

Célom az ingázási adatok, a foglalkoztatási körülmények, a helyi vállalkozások 
vizsgálatával rámutatni, hogy az ökofalu alapelveinek megfelelően Gyűrűfűnek sikerül-e 
elkerülnie azt a perspektívát, hogy a többi vidéki településhez hasonlóan a helység 
szuburbanizálódik és a vonzásközpont alvótelepülésévé lesz, vagy a közeli városok vonzása 
csupán egy egészséges kölcsönös függést jelenít meg. Célom továbbá, hogy részletes 
tájékoztatást adjak Gyűrűfű koncepciója esetében felállított társadalmi fejlődési modell 
vizsgálatának eddigi eredményéről. 

Munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: Beváltotta-e a 
mintatelepülés a hozzá fűzött reményeket az ökofalu, a vidékfejlesztés, a magyar 
településszerkezet és a természetföldrajzi sajátosságok összefüggéseinek feltárására tett 
kísérlettel? Alkalmazható-e a modell más, hasonló helyi potenciállal rendelkező települések 
esetében is? Milyen perspektívái vannak a gyűrűfűi kezdeményezésnek az elkövetkező 
néhány évtizedben? Milyen kapcsolatba hozható a nemzeti vidékfejlesztési stratégiákkal a 
gyűrűfűi kezdeményezés? 
 Gyűrűfű műszakilag megvalósítható, ugyanakkor a természeti rendszerek logikáját 
követő tervezési elvek mentén, szociális és ökológiai motivációktól vezérelve éledt újjá. A 22 
év elteltével is élő, harmonikusan működő közösséggel bebizonyítható, hogy feloldható az 
ellentmondás a lemaradt, rurális térség és a beléje helyezett mesterségesen létrehozott 
fokozatos, szerves fejlődésen átment ökofalu között. 
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A DIÓLEVÉL ( JUGLANS REGIA L.) KOMPOSZT HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA RÓMAI SALÁTA TESZTNÖVÉNYEN ÖKOLÓGIAI 

GAZDÁLKODÁSBAN 

 
The effect of the walnut leaf (Juglans regia L.) compost on salad test plant in 

ecological farming 
 

Szerző:  Molnár Eszter, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, 4. évfolyam 

Témavezető: Dr. Tirczka Imre, egyetemi docens, Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Ökológiai Gazdálkodási Tanszék 

 
Az őszi lombégetés komoly probléma, mivel hozzájárul a levegő szennyezéséhez, 

miközben szerves anyagoktól fosztjuk meg talajunkat. A lombok közül a diófa levelét 
(Juglans regia L.) sokan nem merik beletenni a komposztba, vagy akár kertjükből is 
száműznék, mivel olyan allelokemikáliákat tartalmaz, melyek negatív hatással vannak más 
növények csírázására és fejlődésére. Néhány szakirodalomban olvashatunk azonban arról, 
hogy a diófa lombja megfelelő komposztálás mellett elveszíti kedvezőtlen hatását. 

Munkám során a Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzemben római saláta (Lactuca sativa 
var. longifolia) tesztnövényen vizsgáltam a különböző korú diólevélből készült komposztok 
hatását 2012 és 2013-ban három alkalommal, egytényezős, véletlen blokk elrendezésű, négy 
ismétléses kísérletben. Kísérletem célja egyrészt az volt, hogy vizsgáljam a diólevél komposzt 
hatását a palántanevelés során a palánták fejlődésére (kelési százalék, palánta tömeg), 
másrészt a szabadföldi termesztéskor fészektrágyázás során kijuttatott diólomb komposzt 
hatását a saláta terméshozamára. 

Az eredmények alapján, a diólevélnek megfelelő idejű komposztálás után nincs 
negatív hatása a saláta csírázására. A diókomposztos palántaföldben jelentősen kevesebb 
gyom fordult elő, mint a gazdasági komposztban. A palántanevelést követően a palánták a 
gazdasági komposztban – kedvezőbb tápanyagtartalmának köszönhetően – fejlettebbek 
voltak, mint a diólevelesben, de ez utóbbiban is egészséges palánták fejlődtek. Szabadföldi 
termesztéskor sem a palántaföldes, sem pedig a fészektrágyázásos vizsgálatban nem volt 
kimutatható kedvezőtlen hatása a különböző diólevél komposztoknak sem a saláta 
fejlődésére, sem a termés nagyságára, az eredmények egy esetben sem voltak 
kedvezőtlenebbek a kontroll kezelésnél. 

A kísérletem eredményei alapján azt javaslom, hogy a diólevelet inkább a komposztba 
rakják, akár önmagában vagy más lombbal vegyítve, minthogy elégessék és környezetünket 
szennyezzék. 
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ÉLŐHELY-TÉRKÉPEZÉS TÁVÉRZÉKELÉSES MÓDSZEREKKEL  
A NYIRKAI-HANY TERÜLETÉN 

 
Mapping habitats in the wetlands of Nyirkai-Hany  

using remote sensing methods 
 

Szerző: Naszádos Anna, MKK, környezetgazdálkodási agrármérnök MsC,  
II. évfolyam 

Témavezetők: Dr. S.-Falusi Eszter, egyetemi adjunktus, SZIE MKK, Növénytani és 
Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék 

 Dr. Belényesi Márta, térinformatikai szakértő, FÖMI 
 Takács Gábor, szakreferens, FHNPI 
 

A távérzékelés rohamosan fejlődő világában az elmúlt évtizedek egyik ígéretes 
fejlesztése a hiperspektrális technológia megalkotása volt. Az új módszerrel készített 
felvételek az eddigiektől (pánkromatikus, multispektrális felvételek) eltérően több száz, 
keskeny spektrális sávot, s ezáltal minden eddiginél több információt tartalmaznak. Bár a 
képek (elő)feldolgozása nagy körültekintést és rengeteg munkát igényel, a technológia 
előnyei már most felkeltették az érdeklődést számtalan tudományterület szakembereiben. 
Kutatásom során élőhely-térképezéshez használok hiperspektrális távérzékeléses 
módszereket. 

A vizsgálati terület a Fertő–Hanság Nemzeti Park törzsterületeként nyilvántartott, a 
2001-ben élőhely-rekonstrukció keretei között elárasztott Nyirkai-Hany egyik medencéje, a 
251 ha nagyságú „Aranyos”. A területről korábban – hagyományos módon, vizuális 
interpretációval – készült már élőhelytérkép, távérzékeléses módszerekkel azonban ez idáig 
nem történt felmérés. Mivel a Nyirkai-Hany elárasztása a Hanság természetes élőhelyeinek 
helyreállítását célzó projekt első lépcsője, az itt végzett kutatások módszerei és eredményei a 
jövőbeni beavatkozások, kezelések nagy segítségére lehetnek. Ennek megfelelően a munkám 
fő célja – a jelenlegi helyzet bemutatásán túl – egy olyan metodológia kidolgozása volt, amely 
a későbbiekben a nagyobb területekre vonatkozó elemzések alapja lehet. 

Az élőhely-térképezés fő lépései – a megfelelő szakirodalmak felkutatása mellett – a 
terepi mintavételezés, a felvételek előfeldolgozása, valamint az osztályozás voltak. Az 
elméleti megvalósítás mellett a munka gyakorlati hasznát is figyelembe kellett venni, vagyis 
az élőhelyek tekintetében olyan kategóriaszám megállapítására volt szükség, amely egy, a 
terepi kezelések alkalmával is használható térkép létrehozását teszi lehetővé. 

A megvalósításnál a fő nehézséget az előfeldolgozás – a pászták „összemozaikolása”, 
a térképezés szempontjából „értéktelen” területek leválogatása –,valamint a felvételeken 
látható – a szegmentálással és osztályozással kapott – nagyszámú kategória csoportokba 
sorolása jelentette. Utóbbihoz a terepi mintavételezéskor lehatárolt, 5 méternél nagyobb 
sugarú vegetációfoltok nyújtottak segítséget. A dolgozatban ennek megvalósítására mutatok 
megoldást. 

Az eredményül kapott térkép nem csupán a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén 
folyó kezelések megvalósításához nyújt segítséget, hanem (reményeim szerint) a 
hiperspektrális technológia alkalmazási lehetőségeinek körét is bővíti. 
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HORT TELEPÜLÉS TERÜLETHASZNÁLATÁNAK ELEMZÉSE 
AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAI ALAPJÁN 

 
The analysis of land use in village Hort based on its agro ecological conditions 

 
Szerző: Nemes Erzsébet Irén, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Környezetgazdálkodási 
Agrármérnök MSc, II. évf. 

Témavezető: Váradi István, egyetemi adjunktus, MKK-KTI, Területi Tervezési és 
Térinformatikai Tanszék  

 
A dolgozat témája a külterületek szabályozásának felülvizsgálata, fenntartható 

földhasználatot elősegítő szabályozása, valamint az agroökológiai szempontok szerinti 
racionalizálás a településszerkezeti terv átgondolásával. Olyan területhasználati kategóriák 
létrehozása volt a cél, melyek a talajvédelem által szolgálják a gazdaságos termelést, valamint 
segítik az ökológiai egyensúly megtartását, ezáltal heterogén tájszerkezetet teremtenek. Ez 
alapján talajminőségekhez, mezőgazdasági potenciálokhoz jobban alkalmazkodó, heterogén 
településszerkezeti terv elkészítése, mely különös gondot fordít a széleróziós károk 
mérséklésére és a fenntarthatóság követelményeinek kielégítésére. 

A vizsgált tervben nem veszik figyelembe a talaj sokféleségét, nem számolnak élettér 
funkciójával, nem gondoskodnak annak megóvásáról, minek következtében a talajok 
tönkremennek, a termésátlagok pedig nem érik el az optimálisat. Lehetőségein belül sem 
foglalkozik a környezeti és antropogén tényezők negatív hatásaival, azok kezelésével. A 
fenntartható földhasználat és az alkalmazkodó termelés figyelmen kívül hagyása szerepet 
játszik az agrársivatagok létrejöttében. A földhasználatot nem lehet egységesen kezelni: 
Szükséges a különböző adottságú területek lehatárolása valamint javaslattétel arra nézve, 
hogy milyen módon gazdálkodjunk az adott területtel. Ezt a szemléletet tartom szükségesnek 
alkalmazni akkor, amikor a települések szerkezeti terveit készítik el. Ilyen módon lehet a 
fenntarthatóság követelményeinek ezen a téren is eleget tenni. 

A területen a konfliktusok feltárása a településfejlesztési koncepcióból valamint a 
szerkezeti terv és a műholdfelvételek összevetéséből bontakoztak ki. A terv teljes körű 
javításához megkerestem azokat a pontokat, melyek konfliktusforrásként szóba jöhetnek, 
majd ezekre adtam egy megoldási javaslatot. A különböző jellemzőkből összeállított 
ökotípus, majd korrigált konverziós térképek alapján történt a település szerkezeti terv 
külterületeire vonatkozó kijavítása, a helyi potenciáloknak jobban megfelelő övezeti 
lehatárolásokkal. Majd ezt a rendszert korrigáltam a talajtulajdonságoknak megfelelő 
termelhető növénykultúrák termelési adataival. A változó térképeken nyomon követhető, 
hogyan alkalmazkodnak az övezeti ajánlások a különböző fedvények ráépítése után, így a 
szerkezeti terv övezetei megfelelnek az agroökológiai és agroökonómiai elvárásoknak 
egyaránt. A vizsgálati módszerekkel az általános mezőgazdálkodási övezetből levezetett 
további három mezőgazdálkodási övezet létrehozásával, több mint 1000 hektár szántóföld 
került át környezetkímélőbb övezeti kategóriába. Az ökológiai hálózat olyan kiegészítést 
kapott az övezetek módosításaival, mely a természeti funkciók megvalósulását segíti elő. 

Az alkalmazkodó tervezés nem csupán a talaj védelmét jelenti, hanem ahhoz 
kapcsolódó hozadékai vannak. Az ésszerű gazdálkodás szélesebb körű terméskínálatot és 
nagyobb gazdasági hasznot jelent, a gazdálkodás sokszínűsége javít a település összképén, és 
annak élővilágának is nagyobb életteret képes nyújtani.  

Összegezve körültekintőbb tervezéssel élhetőbb környezetet alakíthatunk ki magunk 
körül. 
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A TERMÉSZETVÉDELMI ÉL ŐHELYKEZELÉS HATÁSA MÁTRAI 
GYEPTERÜLETEK VEGETÁCIÓJÁRA 

 
 

Szerző:  Pápay Gergely, MKK, Természetvédelmi mérnök BSc IV. évf. 
Témavezető:  Dr. Penksza Károly, egyetemi docens  
 
A Bükki Nemzeti Parki igazgatóság területén számos természetvédelmi szempontból jelentős 
területén a legeltetés felhagyása a területek cserjésedését okozta. A Mátra különböző 
területein rétek, gyepek, (fás)legelők helyreállítása indult el és folyik jelenleg is. A kaszálók 
és legelők Magyarország leginkább fajgazdag élőhelyei közé tartoznak, amelyeknek 
fenntartása természetvédelmi és gyepgazdálkodási szempontból is fontos. 
 
A következő területeken végeztünk cönológiai vizsgálatokat: a Sár-hegy, Fallóskút, 
Parádóhuta. Összehasonlítás céljából eltérő mértékben zavart területek felvételeit 
hasonlítottuk össze 2 x 2 méteres kvadrátokkal: természetközeli gyepeken, kaszálókon illetve 
cserjeirtott részeken.  
 
Célunk a vegetáció és a biomassza pontos felmérése volt, amelynek ismeretében a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság pontosabb információkhoz juthat a Mátrai Tájvédelmi Körzetben 
található gyepek állateltartóképességéről, hogy az adottságokhoz illeszkedő legeltetési és 
kaszálási rendszert, extenzív mezőgazdasági módszereket dolgozzanak ki. 
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A CSÖNGEI-LEGEL Ő NATURA 2000 TERÜLET TERVEZÉSE SORÁN 
FELMERÜLT LEHET ŐSÉGEI, PROBLÉMÁI   

 
Csönge-pasture issues and problems during the Nature 2000 planning  

 
Szerző: Szarka Sára MKK, környezetgazdálkodási agrármérnök, IV. évf. 
Témavezető(k): Dr. Podmaniczky László egyetemi docens, tanszékvezető,  

Szent István Egyetem, MKK-KTI, Környezetgazdaságtani Tanszék  
 

Diplomamunkámhoz kapcsolódó kutatásaimat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságán 
folytattam, ahol „Csöngei-legelő” Natura-2000 terület fenntartási tervének a kidolgozására 
kaptam lehetőséget. A terv elkészítése során széleskörű vizsgálat alá vontam a területet, és 
többszöri terepbejárással igyekeztem saját tapasztalatokat is szerezni a feladat megoldásához. 
A Natura 2000 fórumokon a gazdákkal is sikerült kapcsolatba kerülnöm. Mindezek mellett a 
tervezés során jelentkező számos nehézség megoldását is fontosnak tartottam annak 
érdekében, hogy a dolgozatban felvázolt módszer – a gyakorlatban, más területek 
tervezésekor is használva – előrébb mozdítsa a hazai Natura 2000 területek tervezését.  

Az igazgatóságon végzett munkám meglehetősen komplex volt, hiszen egyaránt 
jelentette a precíz adatgyűjtést, a már meglévő adatok aktualizálását, a statisztikai kimutatások 
elkészítését és ezek értékelését, a szükséges térképek elkészítését, a kisemlős monitoringban 
és a botanikai felmérésben való részvételt, a gazdálkodói fórumokon való közreműködést, 
valamint a tájtörténet feltárását a természetvédelem és gazdálkodás szempontjai szerint. 

A 2007-és 2013-as élőhelytérkép feldolgozásával és saját kutatásaim (terepbejárás, 
fórumok, tájtörténet, szakmai konzultációk) alapján fogalmazódott meg bennem a kérdés, 
miszerint fenntartási vagy fejlesztési terv készítése a célravezetőbb a vizsgált terület 
vonatkozásában. A terület ökológiai adottságai a fejlesztést indokolnák, azonban a felmerült 
lehetőségek (a gyepterületek összekötése, az ÖNPI szarvasmarha kihelyezési programja 
keretében a legeltetés/kaszálás újra beindítása vagy az Ürge LIFE program keretében történő 
ürge visszatelepítés) nem valósulhatnak meg, alapvetősen a terület tulajdonosi 
szétaprózottsága és az ebből fakadó érdekellentétek miatt. A másik lehetőség a fenntartási 
terv, melynek keretében megfogalmazott kívánalmaknak betartása fejében a gazdák 
kompenzációs támogatásban részesülnének. Ez azonban még „passzív” stádiumban van, 
hiszen a fórumokon, illetve a személyes egyeztetések alapján kiderült, a gazdáknak 
nehézséget jelent a támogatás igénylése, nem tudják, mit is lehet tenni a területen, s a 
kompenzációs támogatás mértéke sem jelent megfelelő motivációt.  

Amennyiben továbbra is a hagyományos mezőgazdaságba integráltan szeretnénk 
kezelni a Natura 2000-es területeket, akkor változásokra van szükség a támogatási rendszert 
illetően. Ehhez a következő KAP 2014-2020-ig tartó szakaszára megfogalmazott jogi keretek 
jó alapokat sejtetnek. Változást jelenthetne – a jelenlegi rendszerhez képest – például egy 
olyan, a támogatási rendszer működését megalapozó információs adatbázis létrehozása, mely 
segítené a gazdálkodókat a területeikre leginkább alkalmas kezelési eljárások kiválasztásában. 
Így a gazdák az elvégzett „természetvédelmi szolgáltatás” arányában kapnák a támogatást. Ez 
kellő motivációt, átláthatóságot biztosítana, ugyanakkor hozzájárulna a „közpénzeket 
közjavakért” elv érvényesítéséhez is.  
 



MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

 296

LABIRINTUSKERT KIALAKÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁR 
VÁROSÁBAN A KORONÁS PARK PROJEKT KAPCSÁN 

 
Planning labyrinth garden in relation to the Crown park project in the city of 

Székesfehérvár 
 

Szerző:  Szauer Edina, SZIE-MKK KTI, Környezetgazdálkodási agrármérnök Szak, 
BSc. IV. évfolyam 

Témavezető:  Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, SZIE-MKK KTI Területi 
Tervezési és Térinformatikai Tanszék  

 
A kötelező egyetemi gyakorlati félévemet szülővárosomban, Székesfehérváron töltöttem a 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - nél, ahol a Koronás park projektben 
dolgozhattam. A pályázat egy része a projektben kötelezően megjelenítendő elemekre 
vonatkozik, én a fejlesztés további lehetőségeit tártam fel egy labirintuskert kialakításának az 
ötletével. 
A Koronás parkot a volt vidámpark mára elhagyatott 1,8 ha - os területére álmodták meg, itt 
fogják létrehozni a középkori tematikus parkot. Ez a terület központi helyet foglal el, mégis 
évek óta a város szégyenfoltja az elhanyagolt állapotok miatt. A terület 85%-a zöldfelület 
marad, az egyes projektelemek pedig harmonikusan belesimulnak majd a környezetbe. 
Munkám során a főcélom egy középkori labirintuskert és egy fűszerkert megtervezése, 
valamint térképi ábrázolása volt. Az ehhez szükséges információk és tudás felkutatása során a 
labirintusok történetére, a zöldfelületi rendszerek felépítésére, Székesfehérvár történelmére és 
a város környezetvédelmi fejlesztéseire koncentráltam. Hazai és külföldi példákat kutattam 
fel, SWOT analízist készítettem és javaslatokat tettem a park további fejlesztési 
lehetőségeivel kapcsolatban. Végül egy gótikus labirintuskert tervezésére esett a választásom. 
Fejlesztési javaslataim között szerepel a parkfenntarthatóság biztosítása, az infrastruktúra 
környezetbarát módon való fejlesztése (bicikli utak, biciklitároló, city bike rendszer 
kiépítése), egy megfelelő színvonalú és kapacitású látogatóközpont létrehozása és tematikus 
útvonalak kijelölése. 
A labirintuskert ötletével elősegítettem a projektet, gyűjtőmunkát végeztem a tematikus 
parkokkal kapcsolatban és részt vettem a park honlapjának szerkesztésében is. 
A projekt egy éven belül megvalósul és ezáltal a város méltó módon mutathatja be kulturális 
örökségét és jelentőségét. A Koronás park és a benne lévő projektelemek, így a fűszer- és 
sövény labirintus is új turisztikai vonzerőt jelentenek majd Székesfehérvár számára. 
Székesfehérvár középkori koronázó város, ahol a természeti és kulturális vonzerők együttesen 
vannak jelen. A Koronás park kialakításával a látogatók belepillantást nyerhetnek hogyan 
épülhetett fel a középkori Székesfehérvár és megismerkedhetnek a történelmi múlttal. 
Munkám eredménye a labirintus és fűszerkert még különlegesebbé teszi a Koronás parkot. 
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A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TDK 
TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATJÁK: 

 
 

• Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft. 
• Agrofórum 
• A Környezetkímélő Agrokémiáért 

Alapítvány 
• Alltech Hungary Kft. 
• BASF Hungária Kft. 
• Béres Alapítvány 
• Diósd-Fish Bt. 
• Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár 
• Enviroscience Kft. 
• Eurofins Agroscience Services Kft.  
• Experimetria Kft. 
• GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 
• Győri "Előre" HTSZ 
• Holstein Genetika Kft. 
• Hubertus Vadkereskedelmi Kft. Budapest 
• IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. 
• Innoprofit Kft. 
• KITE ZRt 
• Dr. Kuti László 
• MAG Alapítvány 
• Magyar Növénynemesítők Egyesülete 
• Magyar Országos Horgász Szövetség 

(MOHOSZ) 
• Mátrai Borvidék Detki Pincészete 
• Mézes Zoltán, talajvédelmi szakértő 
• MICSU-FARM Kft. 
• Növénytermesztési és Biomassza  

Hasznosítási Bemutató Központ 

• Profikomp Környezettechnika Zrt. 
• ProKat Mérnöki Iroda Kft. HL-LAB 

Talajvizsgáló Laboratóriuma 
• Ráckevei Horgász Egyesület 
• Szabolcsi Halászati Kft. 
• SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi 

Intézet  
• SZIE MKK Dékánja 
• SZIE MKK Genetika és Biotechnológiai 

Intézet 
• SZIE MKK Hallgatói Önkormányzat 
• SZIE MKK Környezet- és Tájgazdálkodási 

Intézet 
• SZIE MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék 
• SZIE MKK KTI Természetvédelmi és 

Tájökológiai Tanszék 
• SZIE MKK Növényvédelmi Intézet 
• SZIE MKK Talajtani és Agrokémiai 

Tanszék 
• SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet 
• SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs 

Tanács 
• Talajvédelmi Alapítvány 
• Tájökológiai Lapok 
• Vad-ész Mérnökiroda Bt. Gödöllő 
• Väderstad Kft. 
• Zaniotech Kft. 
• SZIE MKK Tudományos Diákköri Tanács 

 
 
 

Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónknak, aki segítette hallgatóink önképző, 
kutató munkáját, kiváló munkáik díjazását és a konferencia megrendezését.  
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ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI 
KAR 

SZARVAS  

A Pedagógiai Campusz 2013/2014 tanévi 
Tudományos Diákköri Konferenciája 

a tavaszi félévben kerül megrendezésre! 

Konferencia időpontja: 2014 tavasz 

Konferencia helyszíne: SZIE ABPK, Szarvasi Campus 
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ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI 

KAR 
JÁSZBERÉNY 

Tudományos Diákköri Konferencia 
Dolgozatainak Összefoglalói 

Konferencia időpontja: 2013. november 26. (kedd), 9 óra 

Konferencia helyszíne: SZIE ABPK, Jászberényi Campus, 
 Apponyi terem. 
 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 
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NAPJAINK KEDVELT TÉMÁJA: VÁMPÍROK ÁBRÁZOLÁSA A 
KÜLÖNBÖZ Ő ALKOTÁSOKBAN 

 
One of the most favourite themes in our days: the description of vampires in 

different works 
 

Szerző: Gyura Eszter, SZIE-ABPK, informatikus könyvtáros, 3. Évfolyam 
 
Témavezető: Báji-Tóth Erika tanársegéd, 
  SZIE-ABPK, Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék 
 

 
Dolgozatomban a vámpíros témájú dokumentumokat mutatom be néhány könyv és 

belőlük készült film vagy sorozat segítségével. 
Először a vámpír fogalmát definiálom, meghatározom, hogy mióta beszélünk 

vámpírokról, és honnan eredhet a vámpírizmus mítosza. 
Rávilágítok arra, hogy az idő folyamán hogyan változott a vámpírokról alkotott kép. 

Majd kitérek arra is, hogy napjainkig hogyan változik a vámpírok ábrázolásmódja a 
filmekben. 

Kiemelten foglalkozom azzal a kérdéssel, mely arra keresi a választ, hogy pontosan 
melyik korosztály olvassa legtöbbet a vámpírokról szóló könyveket és miért, valamint hogy 
mely dokumentumtípusok a kedveltebbek. 

Ezek után térek rá az ismertebb könyvek (Alkonyat, Vámpírnaplók, True Blood) és a 
róluk készült filmek bemutatására, melyek között hasonlóságokat és különbségeket keresek. 

Dolgozatom végén pedig összegzem a legfontosabb megállapításokat. 
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4. OSZTÁLYOS ANYANYELVI TANKÖNYVEK ELEMZÉSE ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
The Analysis and Comparison of Textbooks Used for Teaching Mother Tongue 

in the 4th Class of Lower Primary 
 

Szerző:  Hajas Tamás, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, tanító szak, IV. 

évfolyam 

Témavezető: Kadosa Lászlóné, adjunktus, Szent István Egyetem, Alkalmazott Bölcsészeti és 

Pedagógiai Kar, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék 

 

Témaválasztásom során meghatározó volt, hogy tanító jelöltként a pedagógiával elemi 
összefüggésben lévő kérdéskört dolgozzak fel. Az általános iskolai képzésben, ezen belül is 
az alsó tagozatos oktatásban különösen nagy jelentőséggel bír az anyanyelvi nevelés. Ennek 
oka, hogy anyanyelvünk megfelelő ismerete és alkalmazása nélkülözhetetlen nemcsak 
önmagunk kifejezésére, hanem szociális kapcsolataink kialakítására, fenntartására, kultúránk 
és nemzeti identitásunk megőrzésére és megannyi más tudomány, legyen az idegen nyelv, 
matematika vagy történelem elsajátítására. A magyar nyelv írott és verbális formáinak 
befogadása és produkálása egyaránt hozzájárul az egyén érzelmi és értelmi fejlődéséhez. 

A mai világban elvárt és oly sokszor hangoztatott élethosszig tartó tanulás folyamata is 
csak akkor valósítható meg ha szilárd alapokon nyugszik nyelvünk ismerete és alkalmazása a 
mindennapokban és a tudományos életben. Ezen alapokat az alsó tagozatos tanulmányai során 
kapja meg mindenki. Ennek jelentőségét a kormány is elismerte, így a 110/2012. (VI.4.) 
Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) 
kiemelkedő arányban ajánlja a további műveltségterületek közül a magyar nyelv és irodalmat 
az alsó tagozatos diákoknak mind a magyar, mind a nemzetiségi iskolákban. 

Kutatásom célja, hogy feltárjam és elemezzem a különböző tankönyvcsaládok milyen 
mértékben elégítik ki a fentebb említett kormányrendeletben előírt fejlesztési feladatokat, 
milyen formában járulnak hozzá a diákok ilyen irányú képzéséhez vagy ezzel ellentétben 
milyen hiányosságokkal rendelkeznek az egyes részkészségek és ismeretek elsajátításában. A 
tankönyvek globális és strukturális vizsgálatán túlmenő a bennük található irodalmi és 
ismerettartalmú szövegek vizsgálati eljárásait is feltérképezem, mennyiben felelnek meg az 
adott célközönség életkori sajátosságainak és ismereteinek. 

Gyakorló pedagógusokkal készített interjúk valamint a rendelkezésemre álló 
tankönyvek kvalitatív értékelése ad információkat számomra a jelenleg elérhető taneszközök 
minőségéről és alkalmazhatóságáról. 
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OLVASÓVÁ NEVELÉSI TECHNIKÁK A NAGYKÁTAI VÁROSI 
KÖNYVTÁR ÉS A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR 

GYAKORLATÁBAN 

 
Discipling techniques for encouring people becoming readers in the practice of 

the city libraries of Nagykáta and Jászberény 
 

Szerző: Juhász István, SZIE-ABPK, Jászberény, informatikus könyvtáros, 3. évfolyam 

Témavezető: Magyarné Fazekas Ágnes, tanársegéd, SZIE-ABPK, Jászberény  

 

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Jászberényi Városi 
Könyvtár olvasóvá nevelési stratégiái kiforrottabbak-e a Nagykátai Városi Könyvtár 
technikáihoz képest. Hipotézisem ugyanis az, hogy a Jászberényi Városi Könyvtár – az 
épületet, az állomány méretét és a dolgozói létszámot tekintve is nagyobb mivolta miatt – 
sokkal hatékonyabban képes új olvasókat szerezni. 

Kitérek arra is, hogy milyen csatornákon keresztül érik el az embereket, milyen 
lehetőségeket használnak fel, hogy a címben említett két könyvtár olvasóinak számát 
növeljék. 

Kutatásom során a két kérdéses könyvtárba járó olvasókkal kérdőíveket töltettem ki, a 
dolgozókkal pedig interjúkat készítettem. 

A kapott eredményeket felhasználva vizsgálom, hogy problémafelvetésem mennyire 
volt helytálló. 

Munkám először az olvasóvá nevelés fogalmát definiálja, majd vizsgálja az olvasóvá 
nevelési technikákat a régmúlttól napjainkig. Ezt követően a Nagykátai Városi Könyvtár 
épületbeli és szolgáltatásbeli adottságait térképezem fel, majd elemzem az olvasóvá nevelési 
stratégiáikat az interjúk és a kérdőívek alapján. A nagykátai könyvtár után a Jászberényi 
Városi Könyvtár épületét és szolgáltatásait mutatom be, ezután megvizsgálom az olvasóvá 
nevelési technikáikat szintén az interjúk és a kérdőívek eredményei alapján. Végül a két 
könyvtárat megadott szempontok szerint összehasonlítom, zárásként pedig levonom a 
konklúziót. 
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BÁBTÍPUSOK AZ ÓVODÁBAN 

 
Puppetryineducation 

 
Szerző: Kun Dóra. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Óvodapedagógia alapszak, 

Levelező tagozat III. évfolyam, Jászberény 

 

Témavezető: Kadosa Lászlóné, adjunktus, Szent István Egyetem, Alkalmazott Bölcsészeti és 

Pedagógiai Kar, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék 

 

 

Óvodapedagógia szakos tanulmányaim előtt is sok időt töltöttem el mesével, bábozással, 
bábok készítésével, minderre a jászberényi Kelepelő bábcsoportnál végzett önkéntes munkám 
során volt lehetőségem. Már akkor láttam, hogy a bábjáték milyen széleskörű lehetőséget 
biztosít a pedagógusok számára, nevelési céljuk elérése érdekében. Abban az időszakban is 
tapasztaltam és éreztem a báb pozitív hatásait, mind a befogadó, mind a játékos oldaláról, ám 
ma mindezt szeretném a pedagógia egzakt szemléletével, valamint a gyakorlati pedagógia 
perspektívájából szemlélni. Úgy gondolom, hogy a rendkívül színes és hosszú időkre 
visszanyúló szakirodalmak bár részletesen foglalkoznak a pedagógiai bábjátékkal, a 
csoportszobában való alkalmazáshoz kevés mankót nyújtanak. Mindez véleményem szerint a 
bábjáték olyan tulajdonságának köszönhető, mely a mai tudomány szemléletével megtekintve 
nem is olyan sajnálatos. A bábjáték ugyanis interdiszciplináris terület, melyben ötvöződik 
pszichológia, pedagógia, képzőművészet, színház, néphagyomány, s mindezekre érdemes 
koncentrálni, hogy pontosan értelmezhessük, ezt a szakirodalmakban meg is találhatjuk, ám 
mire minden terület szemszögéből megtekintjük a központi problémát sok esetben 
elsikkadhatunk a gyakorlat tapasztalatai fölött, mely a kezdő pedagógus számára 
nélkülözhetetlen. Dolgozatom fő célja, hogy az egyes bábtípusok pedagógiai célú 
felhasználását térképezzem fel egy portfólió összeállítása során, hogy más kezdő 
pedagógusoknak is segítséget nyújthassak a bábjáték óvodai alkalmazásában. Ám a portfólió 
összeállításával csupán módszertani füzetet, felsorolást készítenék, így, hogy a racionális 
kutatói szemléletet támogassam, a jászberényi Központi óvoda és a Kelepelő bábcsoport 
szakmai vezetőjével készítek interjút a bábtípusok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, 
valamint egy-egy bábtípushoz köthető foglalkozást elemzek, így feltárva az egyes bábfajták 
tényleges szerepét az óvodai életben.  
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A SZÁZHOLDAS PAGONY TITKA 

 
The Secret of the Hundred Acre Wood  

 
Szerző: Nagy Alexandra, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 

Tanító szak, IV. évfolyam 

 

Témavezető: Dr. Sinka Annamária, tanársegéd, Szent István Egyetem Alkalmazott 

Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék 

 

 

Dolgozatom középpontjába Alan Alexander Milne Micimackó című regényének olvasói 
aspektusát helyezem. Véleményem szerint a nagysikerű regény befolyása 
megkérdőjelezhetetlen a társadalomra, mivel a nobilis szereplők mögött tudatosan kiválasztott 
karakterek bújnak el. A jellemábrázolásokból kiderül, hogy Milne-nek minden szereplővel 
célja volt, és ez a szándék az egész művön átvezethető. Ezért a dolgozat első felében a 
karakterek ábrázolásához használt eszközkészletet elemzem, s részletesen vizsgálom, hogy a 
szereplők jelleme mekkora szerepet játszik az olvasói azonosulás kialakulásában.  

A dolgozat másik fő célkitűzése az, hogy a mindenkori olvasóra tett hatást figyelje meg, 
akik különböző társadalmi rétegből és korcsoportból kerülnek ki. A Százholdas Pagony 
titkával feltárul előttünk a világhírű „Csacsi öreg medve” sikerének titka, mely vizsgálatom 
egyik fontos pontja lesz. 

A tanulmány elméleti felvetésének alátámasztásához kutatásomban kvantitatív és a 
kvalitatív vizsgálati módszert is alkalmaztam. Ezek során olyan felnőtteket, ill. gyermekeket 
kérdeztem meg, akik bár más meseregény ismeretében is jártasak, mégis ez a történet 
varázsolta őket rajongóvá.  

A mű struktúrájának elemzésével, és a szereplő – egyén kapcsolatának mintavételezésével 
a dolgozat kiinduló hipotéziséből felmerülő problémaköröket igyekszem sokoldalúan 
körüljárni.  A vizsgálat eredményében tükröződik az az általános megállapítás, hogy a mű 
univerzális élethelyzete és közkeletű problémái engedik az olvasót belépni egy olyan világba, 
mely megoldást nyújt saját tévedéseik belátására, korrigálására. 
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KIÉGÉS JELENSÉGE A RENDŐRI SZERVEKNÉL 
 

The Phenomenon of Police Burnout 
 

Szerző  Pauer-Nagy István, SZIE-ABPK, andragógia szak, II. évfolyam 
 
Témavezető Dr. Sebők Balázs főiskolai docens, SZIE-ABK,  
                        Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék 

A szakirodalom 1974 óta használja a kiégés fogalmát. Először Herbert 
Freudenberger, pszichoanalitikus alkalmazta a szakmai viselkedés leírására, amely szerint az 
egyén fizikai és lelki erőforrásának kiapadásáról van szó. 

,,Ez a szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő 
fizikai, emocionális, mentális kimerültség állapota, amely a reménytelenség és 
inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s amelyek a saját 
személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek” 

 
 A rendőri kiégés választottam kutatásom témájául, mert személyesen érdekelt 
vagyok a témában. Mivel a magyar szakirodalomban az adott témában nem találtam a témával 
foglakozó kutatást, így a saját kutatásom által kívántam feltárni a potenciális 
veszélyforrásokat a jelenlegi rendőri állomány körében. 

A jelenséget magát adott szervezetnél kiemelkedően kell figyelemmel kísérni, mert az 
állomány tagjainak munkája társadalmi érdekeket szolgál, és ezért, valamint ebből kifolyólag 
mindenki érdeke a megfelelő, hatékony rendőri munka. 

A kutatást anonim kérdőíves módszerrel végeztem, a Gyöngyösi, és Hatvani 
Rendőrkapitányságokon. Azért esett választásom erre a két kapitányságra, mert az 
illetékességi területükön eltérő bűnözői réteg található, és ebből kifolyólag más 
munkafeltételek között kell a rendőri állománynak dolgoznia. Így a két kapitányság vizsgálata 
révén reális képet kaphatunk a rendőri állomány kiégésének körülményeiről. 

 
A kérdőíves kutatásomat felhasználva az alábbi hipotéziseken keresztül vizsgálom a jelenség 
témakörét. 

• Szolgálatban eltöltött évek számának növekedésével a kiégés jelensége egyre inkább 
megfigyelhető. 

• A jelenlegi rendőri állományt sokkal jobban motiválja a magasabb jövedelem, mint az 
előmenetele. 

• Az újonnan felszerelt rendőröknél elsődlegesen a biztos megélhetés, mintsem az 
elhivatottság figyelhető meg fő motivációs tényezőként. 

• A rendőri munka során fellépő folyamatos stressz negatívan befolyásolja a hatékony 
feladat végrehajtást. 

• A rendőrségen belül a kiégés jelensége elkerülhető. 
 

A hipotéziseim kidolgozásának alapjául a kutatásom eredményeit, valamint a munkám során 
szerzett tapasztalataimat kívánom összegezni. 
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AZ IDŐSKORI TANULÁS JELENT ŐSÉGE AZ ELÖREGEDŐ 
TÁRSADALOMBAN 

 
Usefulness of Learning at Old Age in an Againg Society 

 
Szerző: Pete Márta, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, 

Andragógia szak, III. évfolyam 

 

Témavezető: Dr. Varró Bernadett: dékán helyettes, főiskolai docens, Szent István Egyetem 

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék 

Napjainkban a Lifelong Learning kultuszában élünk. Korunk kiemelkedő problémája 
az idősödő társadalom. A társadalom szerkezete eltorzult, elöregedő társadalommá váltunk. 
Egyre kevesebb a születések száma és egyre több a halálozásoké. Ez a jelenség nem csak 
Magyarországra, de Európára levetítve is jelen van. 

Az egész életen át tartó tanulás azt feltételezi, hogy az ember nem fejezi be a 
szükséges tudás megszerzését, amikor kilép az iskolából. A releváns tudás megszerzése az 
ember egész életén át folytatódik. Ez a probléma mindenkit érint, legyen az fiatal, felnőtt vagy 
idős. Az elöregedő társadalom, illetve a permanens nevelés azt eredményezi, hogy egy 
„idősbarát” Európát hozzunk létre. 

Tudományos diákköri dolgozatomban az időskori tanulás jelentőségének vizsgálatát 
céloztam meg. Az idős felnőtteknek tanulniuk kell, motiválni kell őket és a generációk 
segítségére van szükség, hogy aktív részesei lehessenek a társadalomnak. 

Kutatásomat a legújabb szakirodalmak mellett, empirikus alapokra helyeztem. A 
Survey-módszert alkalmaztam. A kutatás kistérségre, a Hatvani járás területére terjesztettem 
ki. A kutatásomban 200 fő vett részt, akik betöltötték már a 60. életévüket. A dolgozatomban 
megválaszolásra kerül, hogy miként hat az elöregedő társadalom az időskorúakra. Milyen 
egyéni és társadalmi haszna van az időskori tanulásnak? Mi motiválja őket és milyen 
lehetőségek előtt állnak? 
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FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZEREK NAPJAINKBAN 

 
Latest Methods in Adult Education 

 
Szerző: Tarjányi Szilvia  Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar  
Andragógia szak III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Varró Bernadett PhD főiskolai docens Alkalmazott Bölcsészeti és 
Pedagógiai Kar 

 
A TDK témájának a felnőttképzésben használatos módszereket választottam. Napjaink 
elöregedő társadalmaiban egyre nagyobb feladat hárul a fejlett és fejlődő országokban a 
felnőttképzésre, az élethosszig tartó tanulásra. Kutatásomban olyan módszert/módszereket 
kerestem, amelyek hatékonyan működnek akár hátrányos helyzetű településeken is. Mi az, 
ami motivál egy felnőtt embert, hogy kikerülve az iskolapadból ismét tanulni kezdjen? 
Milyen módszert választ, melyik módszer a leghatékonyabb? 
 
Tudományos Diákköri Munkámban a Közösségfejlesztők Egyesületének működéséről, 
munkájáról, oktatási módszereiről, eredményeiről, illetve a társadalomban elfoglalt helyéről 
készítem a vizsgálatomat.  
Egy nálunk még újszerűnek ható felnőttképzési módszert kívánok bemutatni, amely főleg 
non-formális keretek között zajlik. Kutatásomban a civil szervezet tanítási módszereit, ennek 
a társadalomra gyakorolt hatását, és eredményeit vizsgáltam. A szervezet 1989 óta  sikerrel 
működik . Jelenleg 101 tagja van, akik az ország különféle tájegységeiből való, eltérő 
társadalmi és szakmai háttérrel rendelkező közösségi aktivisták és humán segítő szakemberek. 
Céljuk: az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E 
cél megvalósulását az állampolgárok saját és a közügyeiben való részvételének fokozásával, 
az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi 
intézményeinek építésével kívánják segíteni.  
Dolgozatomban e civil szervezet Tardoson végzett munkáját kívánom bemutatni, s 
mélyinterjúkkal igazolni a módszer eredményességét.  
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A BIOFILMKÉPZÉS HATÁSA A KEMOTERÁPIÁS SZEREKKEL 
SZEMBENI IN VITRO ÉRZÉKENYSÉGRE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA TÖRZSEKNÉL 

The effects of biofilm production on the susceptibility of Pseudomonas 
aeruginosa 

Szerző: Albrecht Vivien , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jerzsele Ákos, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

A Pseudomonas aeruginosa által okozott kórképek – mint az otitis externa és a 
pyoderma – komoly problémát okoznak az állatgyógyászatban. A bántalmak kezelése 
napjainkban egyre nehezebb, ugyanis a P. aeruginosa törzsek nagy része multirezisztens. 
Másrészről a baktérium képes biofilmet képezni, ami nagymértékben csökkenti az 
érzékenységét. Tanulmányunkban összehasonlítottuk a P. aeruginosa törzsek biofilmjeinek, 
illetve planktonikus formáinak érzékenységét gentamicinre, kolisztinre és a marbofloxacinra. 
Meghatároztuk a planktonikus baktériumtörzsek érzékenységét marbofoxacinra, a 
marbofloxacin-gentamicin és a marbofloxacin-kolisztin kombinációkra. Az érzékenységet a 
MIC (minimális gátló koncentráció) értékek leolvasásával állapítottuk meg, kutatásunkat a 
CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján végeztük. Második lépésben 
a törzseket antibiotikum jelenléte nélkül inkubáltuk, melynek következtében a baktériumok 
biofilmet képeztek. A biofilmben található P. aeruginosa baktériumtörzsek érzékenységét 
vitális festéssel (MTS-formazán) vizsgáltuk fotometriás meghatározással. A planktonikus P. 
aeruginosa törzsek 91,7%-a volt érzékeny marbofloxacinra, míg a hatóanyagok 1:1 arányú 
kombinációja esetében az összes baktérium érzékenynek bizonyult. A MIC-értékek 
marbofloxacin használatakor 0,25 és 4 µg/ml, az antibiotikumok 1:1 arányú elegyként történő 
alkalmazásakor 0,0625 és 1 µg/ml között mozogtak. Marbofloxacin esetében a MIC50 érték 1 
µg/ml, a MIC90 2 µg/ml, marbofloxacin:gentamicin kombinációnál 0,5 µg/ml, illetve 1 
µg/ml, míg marbofloxacin:kolisztin 1:1 arányú elegyénél 0,0625 µg/ml és 0,5 µg/ml volt. A 
biofilmet képző törzsek esetében az EC50 (hatékony koncentráció) értékeket vizsgáltuk. 
Marbofloxacin használatakor ezen értékek 64 és 4096 µg/ml, marbofloxacin:gentamicin 
kombinációban az 8 és 2048 µg/ml, míg marbofloxacin:kolisztin elegynél 8 és 128 µg/ml 
között változtak. Eredményeink alapján elmondható, hogy a biofilmképzés jelentős 
mértékben csökkentette a vizsgált P. aeruginosa törzsek érzékenységét bizonyos 
antibakteriális szerekre. A kísérletünkben használt hatóanyagok kombinációban történő 
használata hatásosabbnak bizonyult az önálló alkalmazáshoz képest. 
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A KUTYÁK GYULLADÁSOS MYOFIBROBLASTOS TUMORÁNAK 
VIZSGÁLATA IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 

Investigation of canine myofibroblastic tumour with immunohistochemistry 

Szerző: Ambrus Ádám, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jakab Csaba, egyetemi tanársegéd (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Patológiai Tanszék) 

Az inflammatoricus myofibroblastos tumor, olyan sajátos mesenchymalis daganat, 
amelyet orsó alakú sejtek proliferációja és gyulladásos sejtekből álló infiltrátum jellemez. A 
haematoxylin és eosin alapú kórszövettani vizsgálatok során legtöbbször idült, angiofibroblast 
szövet burjánzással kísért gyulladásos folyamatnak imponálnak, azonban az 
immunhisztokémiai vizsgálatok egyértelműen feltüntetik a myofibroblastos parenchymáját, 
valamint low grade malignitási biológiai karakterét. Korábban plazmasejtes granulomaként, 
gyulladásos pseudotumorként, gyulladásos myofibrohistiocytás proliferációként, vagy 
gyulladásos fibrosarcomaként tartották számon. Munkánk során kutyák, fibrohistiocyter, idült 
gyulladásnak imponáló bioptátumait vizsgálatuk immunhisztokémiai módszerrel, a következő 
antitestek segítségével: anti-vimentin, alfa-simaizom aktin, S-100 protein, c-Kit, lysosyme, 
PCNA, Ki-67, claudin-5. Ezek segítségével sikerült gyulladásos myofibroblastos tumort 
detektálnunk, ami a hazai állatorvosi diagnosztikai munkában elsőként kerül bemutatásra. 
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A MELANÓMA EL ŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA 
MAGYARORSZÁGI ARAB LÓFAJTÁKBAN 

Prevalence of melanoma in Arabian horse breeds in Hungary 

Szerző: Auth Adél Katalin , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Moravszki Letícia, Tudományos segédmunkatárs; Dr. Korbacska-Kutasi 
Orsolya, Egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Nagyállatklinika, Üllő) 

A melanóma az idős, szürke színű lovakra jellemző daganatos megbetegedés, 
szakirodalmi adatok szerint a 15 év feletti korcsoportban a szürke lovak 80%-a érintett.  

Vizsgálatunk célja volt felmérni, hogy egy hazai, arab telivér és Shagya arab 
lóállományban milyen arányban és mennyire súlyosan érintettek a szürke színű lovak e 
bántalommal, illetve az eredmények összehasonlítása a meglévő szakirodalmi adatokkal. 
Ehhez egy könnyen alkalmazható vizsgálati protokoll kidolgozását tűztük ki célul. 

A szűrővizsgálat során az állomány egyedein a predilekciós helyek megtekintéses és 
tapintásos vizsgálatát végeztük el. Ezek után történt a daganatos egyedek tápláltsági 
állapotának meghatározása, a hematológiai és biokémiai paraméterek ellenőrzése (az 
esetleges paraneoplasztikus szindróma kiszűrése miatt) és bizonyos esetekben a rektális 
vizsgálat. A melanomás gócok helyeződésének és méretének pontos dokumentálása nemcsak 
a későbbi nyomonkövetés miatt elengedhetetlen, hanem ez alapján kerültek stádium 
besorolásra az egyes egyedek, melyet a Desser és mtasi (1980) által publikált rendszer alapján 
végeztük. Kétes esetekben a daganatos gócból vékonytű aspirációs, vagy biopsziás mintát 
vettünk. 

A megvizsgált, összesen 104 Shagya-arab fajtájú lóból (3 és 28 év közöttiek, átlag 
életkoruk 7,8 év) 28 ló (26,9%) volt érintett, melyek közül 6 (5,77%) 1-es stádiumú, 8 
(7,69%) 2-es, 7 (6,73%) 3-as, és ugyancsak 7 egyed (6,73%) kapott 4-es stádiumú besorolást. 
A legsúlyosabb, 5-ös stádiumban szenvedő egyedet nem találtunk. Shagya-arab lovaknál a 13, 
15 év feletti egyed 76,9%-a volt érintett. Arab telivérek közül 40 lovat vizsgáltunk meg, (3 és 
20 év közöttiek, átlagéletkoruk 8,40 év, 6 egyed volt 15 év feletti), közülük összesen 5 egyed 
volt érintett (12,5%), amelyek mindegyikét a 2-es stádiumba soroltunk. Arab telivéreknél a 15 
év feletti korcsoportban az állatok 50%-a volt érintett. 

Mindkét fajta esetében az általunk vizsgált populációban az érintett egyedek aránya 
kisebb volt, mint a szakirodalom által közölt egyéb fajtákban, bár az adott populációban a 15 
év alatti egyedek voltak többségben, és a vizsgált egyedszám is kisebb volt, mint más hasonló 
kutatásokban. A kizárólag 15 évesnél idősebb lovak figyelembe vétele esetén a Shagya-
araboknál a szakirodalomban foglaltakhoz közelít az érintett egyedek aránya, míg az arab 
telivéreknél még így is alacsonyabb annál. Utóbbiaknál nem volt összefüggés a kor és az 
elváltozás súlyossága között, míg előbbieknél az idősebb állatok esetében gyakoribb volt a 
súlyosabb besorolás. A vizsgálatban részt vevő lovak azonos körülmények között vannak 
tartva, és mind szürke színűek, ami arra enged következtetni, hogy az eredményeinkben 
mutatkozó fajták közötti eltérést a közöttük lévő genetikai különbséggel magyarázhatjuk, így 
ez a bántalom genetikai hátterét támasztja alá. 
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RÖVID IDEJ Ű TÁPLÁLÉKMEGVONÁS INDUKÁLTA 
ULTRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK PATKÁNY 

HIPPOKAMPUSZBAN 

Short-term caloric restriction induced ultrastructural changes in rat 
hippocampus 

Szerző: Babits Réka Blanka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, III. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Rácz Bence, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Anatómiai és Szövettani Tanszék) 

Az elhízás hatalmas méretű terjedése miatt intenzív kutatás fókusza azon agyterületek 
meghatározása, amelyek metabolikus vagy hormonális úton szerepet játszanak a 
táplálékbevitel szabályozásában. Napjainkra vált egyértelművé, hogy ezen viselkedési 
folyamatok tanulási magatartás-mintázatokkal hozhatók összefüggésbe, ezért a háttérben 
húzódó neuronális mechanizmusok ismerete elengedhetetlen ezek megértéséhez. Az utóbbi 
években a hippokampusz (amely a tanulás és memóriafolyamatok szempontjából a 
legjelentősebb agyterület) egyre nagyobb figyelmet kap sokrétű idegi funkciói miatt. Például 
a gherlin (amely a gyomor által termelt hormon) szinapszisképződést és tartós szinaptikus 
hatásnövekedést (”LTP”) képes kiváltani a hippokampuszban. A hippokampusz térbeli 
tájékozódást és memóriát kialakító funkciója mellett igen fontos szerepet játszik a szervezet 
belső miliőjéből érkező információk (pl. szomjúság vagy éhség) viselkedési mintázatokká 
alakításában, ezáltal kapcsolófunkciót lát el a motiváció és emléknyomok koordinált 
viselkedéssé alakításában. Az éhségérzet amellett, hogy élettani változásokat indukál ezen 
agyterületen, nagy valószínűséggel morfológiai változásokat is előidéz a hippokampusz 
plasztikus ideghálózatában. Tanulási folyamatok egyértelműen előidéznek ilyen változásokat, 
de arról igen kevés ismeretünk van, hogy milyen morfológiai változások történnek a 
szinaptikus környezetben különböző specifikus és meghatározott metabolikus hatásokra. 
Kísérleteink során akut kalóriamegvonás (caloric restriction) hatását vizsgáltuk kvantitatív 
elektronmikroszkópos módszerekkel patkány hippokampuszban. Mivel a hippokampális 
dendrittüskék alak és méretváltozásai alapvető szerepet játszanak a szinaptikus hatékonyság 
kialakításában, vizsgálatainkat a hippokampusz CA1 stratum radiatumban és gyrus 
dentatusban végeztük, amelyek a szinaptikus plaszticitási folyamatok legkedveltebb modell 
területei. Eredményeink szerint már az ilyen rövid ideig tartó táplálékmegvonás is specifikus 
ultrastrukturális változásokat indukál a hippokampuszban. 

 
 
 
A kísérleteket az OTKA K83830 pályázat támogatásával végeztük. 
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SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA ÜGET Ő 
LOVAKON 

Compared heart rate variability in standardbreds during rest, training and 
races 

Szerző: Bartesch Constanze, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Bohák Zsófia, klinikus állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Lógyógyászati Tanszék és Klinika) 

A percenkénti szívverésszám értékét a testen belül jelentkező különböző szimpatikus 
és paraszimpatikus hatások befolyásolják. Két szívverés, vagyis az EKG-t nézve két R-R 
hullám közötti távolság szívverésenként enyhén változó. Ezen kis változatosságot a vegetatív 
idegrendszer kölcsönhatásai okozzák. A szívfrekvencia-variabilitás (HRV) vizsgálat, egy non-
invazív mérési lehetőség az RR-távolságok különbözőségeinek mérésére, melynek 
elemzésével a lovat ért fizikai és pszichikai stresszre következtethetünk. 

Vizsgálatunk célja ügető lovak HRV-nak értékelése nyugalomban, tréning során 
illetve versenyen rögzített felvételek alapján. Vizsgáljuk a különböző intenzitású 
munkavégzés, illetve a versenyhelyzet által okozott stressz-hatásokat. 

Nyolc ügető ló percenkénti szívverésszámát, illetve a szívverésenkénti R-R 
távolságokat rögzítettük nyugalomban, enyhe munkavégzés alatt a tréningpályán, illetve 
maximális teljesítménykor, versenyen. A HRV analízist Kubios szoftverrel végeztünk. 
Frekvenciatartományban történő (spektrális) adatelemzéssel három frekvenciatartományt 
különböztettünk meg: nagyon kis frekvenciás (VLF)-, kis frekvenciás (LF)- és nagy 
frekvenciás (HF) tartomány. A szimpatikus (LF/HF)- és a paraszimpatikus (HF) aktivitást 
ezek alapján elemeztük.  

Bár az LF/HF magasabb volt a verseny előtti bemelegítés alatt, mint a tréning elején, a 
különbség nem volt szignifikáns. A HF nem különbözött szignifikánsan a munkavégzés 
intenzitásának változásával, de a nyugalomban mért HF érték szignifikánsan magasabb volt 
(p<0.001). A legerősebb megterheléskor (verseny befutó) a HF szignifikánsan magasabb, míg 
a LF/HF szignifikánsan alacsonyabb volt, mint tréning közben (p<0.001). 

A verseny előtti időszakban szignifikáns LF/HF emelkedésre számítottunk a 
versenyhelyzet okozta stressz miatt. Ennek elmaradása valószínűleg a lovak nagyfokú 
alkalmazkodásának köszönhető, illetve, hogy a részt vevő állatok tartási helye a verseny 
helyszínével megegyezett. Szintén meglepő eredmény az intenzív munkavégzéskor jelentkező 
paraszimpatikus túlsúly, mely lehet kimerülési reakció, de magyarázható azzal is, hogy ilyen 
fokú terheléskor már a vegetatív hatásoknál erősebb egyéb nem neurális és humorális 
kölcsönhatások is szerepet játszanak. 

 
 
 
A kutatást az NKB 2013/ 15905 pályázata támogatta. 
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A LÓ LÉGZACSKÓJÁNAK KLINIKAI ANATÓMIAI VISZONYAI 

Topographical and clinical anatomy of the guttural pouch in the horse 

Szerző: Bilger Martin , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Reinitz László Zoltán, tanszéki állatorvos; Dr. Sótonyi Péter, egyetemi 
tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék) 

A ló légzacskójának pontos helyeződését, kapcsolatát a környező szervekkel és 
képletekkel nehéz pontosan ábrázolni, hallgatóként pedig nehéz a könyvekből és sematikus, 
két dimenziós ábrákból megérteni. Bár a legtöbb, ló anatómiát oktató intézmény rendelkezik 
valamiféle preparátummal, jellegükből fakadóan (kis példányszám, sérülékenység) ezeket az 
év legnagyobb részében a hallgatóságtól elzártan tárolják. A szerzők célja ezért egy, a 
hallgatók számára is könnyen hozzáférhető, a légzacskó topográfiáját teljes mértékben 
érthetővé tevő anyag létrehozása volt. 

Ehhez több féle módon modelleztük a légzacskót. Először egy egészséges ló CT 
felvételein különítettük el, majd ez alapján 5 mm-es farostlemezből modellt készítettünk a 
légzacskó sajátos felépítésének önálló, környezetétől független bemutatására. Ugyanezen CT 
felvételek, valamint ló csontokról készített CT-képek alapján a 3D Slicer és a 3DS Max 
programok alkalmazásával animációkat is készítettünk.  

A továbbiakban egy frissen elhullott ló tetemén boncoltuk ki a légzacskót latero-
medialis megközelítésben: a környező struktúrák egyenkénti eltávolításával először a jobb, 
majd a bal oldalon. A jobb oldali légzacskót teljes egészében eltávolítottuk, formalinban 
fixáltuk, hungarocell-morzsalékkal feltöltöttük és lelakkoztuk. A folyamat minden lépéséről 
fényképeket és videofelvételeket készítettünk, a képeket feliratoztuk. 

Az elkészült atlasz - amely tartalmazza a légzacskót érintő klinikai elváltozások rövid 
összefoglalóját is -, valamint a digitális mellékletek segíthetik a hallgatókat ezen fontos és 
egyedi szerv anatómiájának jobb megértésében. 
  



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

 319

ADATOK AZ EHET Ő GOMBÁK NITRÁT TARTALMÁRÓL 

Nitrate contents of higher edible mushrooms 

Szerző: Bóbics Renáta, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Vetter János, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani 
Tanszék) 

A nitrátok, -mint ionos, oldható, felvehető és metabolizálható nitrogén források -
nemcsak fontos szereplői a nitrogén körforgásnak, hanem az állatok és az ember számára 
közismert toxikológiai szerepűek is (methemoglobinémia). Jelentős adatbázis áll 
rendelkezésre a vizek, talajok nitrát szintjéről, a növények nitrát felvételéről, a nitrát 
anyagcseréről, illetve az állati és humán mérgezésekről, beleértve a kérdés ökotoxikológiai 
hátterét is. Alig rendelkezünk azonban adatokkal a gomba termőtestek nitrát szintjéről, az ezt 
befolyásoló tényezőkről, különösen pedig arról, hogy szükséges-e korlátozni bizonyos fajok 
fogyasztását nitrát tartalmuk miatt. 

Jelen vizsgálatok célja volt elsődleges adatokat szolgáltatni közönséges, ehető 
nagygomba fajok termőtesteinek nitrát koncentrációjáról, különösen azért, mert ilyen adatokat 
a szakirodalom eddig nem közölt. A vizsgálatok objektumait a SZIE ÁOTK növénytan 
tanszékének mintagyűjteménye szolgáltatta. A méréseket a mintákból készített vizes és 
fehérje-mentesített kivonatokból végeztük spektrofotometriás módszerrel, majd az adatokat a 
termőtestek szárazanyag egységére vonatkoztattuk (NO3 mg/kg száraz tömeg). 

Az eredményekként kapott adatbázist több szempont szerint csoportosítottuk. A 
legfontosabb megállapítások: 

1. A vadon élő, szaprotróf gombák hét taxonja mutat magasabb, jelentős vagy igen 
jelentős nitrát tartalmat: a szürke tölcsérgomba (Clitocybe nebularis: 6983 mg/kg sza; 
Clitocybe odora: 1766 mg/kg sza.), a lila, az illatos és a lilatönkű pereszke (Lepista nuda, L. 
irina és L. personata: átlagosan 5844 mg/kg sza., 7238 mg/kg sza, illetve 5558 mg/kg sza), 
továbbá a piruló őzlábgomba (Macrolepiota rachodes: 1877 mg/kg sza) és a nagy őzlábgomba 
(M. procera: 627 mg/kg sza) mintái. Bár a különböző helyről és időből származó minták 
között jelentős különbségek is vannak, kiemelkedő nitrát tartalmuk kétségtelen. Valamennyi 
egyéb vizsgált szaprotróf faj esetében 2-300 mg/kg nitrát tartalmakat találtunk. 

2. A mikorrhizás fajok mintáiban (n=27) kiugró érték nem volt, az összes minta 
átlagában a nitrát szint 219 mg/kg sza, a talált koncentrációk 150 és 450 mg/kg közöttiek. 

3. A fán élő gombafajok valamennyi mintájának (n=24) átlaga (228,6 mg/kg sza.) 
lényegében megegyező a mikorrhizások átlagával, de a mért értékek még szűkebb 
intervallumban helyezkedtek el. 

4. A termesztett gombákat 8 faj különféle fajtáinak termőtestei képviselték (összesen 
26 mintával), mely adatok átlagos nitrát tartalma 333,6 mg/kg sza, de mintáink döntő 
többsége itt is 250 mg/kg érték alatti.  

A bemutatott adatsor alapvetően az ehető gombák nitrát-tartalmának –s így 
táplálkozási kockázatának- alacsony voltát bizonyítja, rámutatva ugyanakkor a hét, szaprotróf 
táplálkozású taxonban következetesen tapasztalt magasabb nitrát szintre (nevezhetjük nitrát 
felhalmozódásnak is). Ezek mikológiai és egyéb okainak feltárásához további vizsgálatok, 
adatok szükségesek, a taxon függőnek látszó nitrát felhalmozódások ténye azonban 
kétségtelen. 
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HAEMORRHAGIÁS (GASTRO)ENTERITISES YORKSHIRE 
TERRIEREK BÉLSARÁNAK VIZSGÁLATA 

Retrospectiv study of fecal samples of yorkshire terriers with haemorrhagic 
(gastro)enteritis 

Szerző: Bocz Nóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Halmay Dóra, kisállatgyógyász szakállatorvos; Dr. Lajos Zoltán, 
mikrobiológus szakállatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Belgyógyászat Tanszék és Klinika) 

A yorkshire terrier manapság az egyik legkedveltebb kutyafajta, ám számos betegség 
fajta prediszpozíciójában az élen áll. Ilyenek pl. a különféle bőr-és szőrproblémák (pl. 
allergodermatitis), a portoszisztémás shunt, a kölyökkori hypoglycaemia, a légcsőszűkület, a 
perzisztáló tejfogak gyakori megléte, a fogak hypoplasiája, a kifejezett fogkőképződési 
hajlam, a distichia, a Perthes-kór, a patella luxáció, illetve a fokozott stressz érzékenység. 
Emellett egyre több állatnál jelentkezik egy jellegzetes, vérzéssel járó (gastro)enteritis, 
melynek oka sokszor ismeretlen marad, a pontos diagnózis nélkül pedig csak tüneti kezelésre 
kerül sor (pl. nyálkahártyavédők, ill. -bevonók, antacidok, antibiotikum terápia, specifikus 
diéta). A szakirodalom a lehetséges okok közt említi különböző baktériumok, vírusok vagy 
gombák okozta fertőzéseket, baktérium toxinok szerepét, gyógyszereket, mérgező anyagokat, 
daganatokat, illetve egyéb, specifikus bélgyulladásokat (IBD, SIBO, PLE). Mivel ennek a 
szinte kizárólag lakásban tartott házi kedvenc fajtának a népszerűsége és száma egyre nő, 
kimagasló jelentőségű a mind gyakrabban tapasztalható (vérzéses), gyakran krónikus 
lefolyású hasmenés behatóbb vizsgálata, a háttér okok és kiváltó tényezők pontos 
feltérképezése. Ezért választottuk ezt vizsgálatunk céljának.  

Munkánk során 30 yorkshire terrier bélsarának csaknem teljes körű retrospektív 
vizsgálatát végeztük el. A minták a DUO-BAKT Laboratóriumból, illetve az Ebcsont Beforr 
Állatorvosi Rendelőből származtak. Elvégeztük a bélsárminták makroszkópos (szín, szag, 
konzisztencia, nyálka és esetleges vér jelenléte), mikrobiológiai, parazitológiai és egyes 
esetekben más speciális vizsgálatát (Cl.difficile toxin Ag ELISA), a minták citológiai 
értékelését, egyes esetekben parvo PCR vizsgálat is történt. 

A 30 mintából 17 esetben (56,7%) dysbacteriosis, 14-ben (46,7%) a citológiai 
vizsgálat során jellegzetes morfológiájú baktériumok túlszaporodása (Campylobacter, 
Spirocheta, Clostridium), 9-ben (30%) gyér normálflóra, 2-ben (6,7%) gyér normálflóra 
coccoid túlszaporodással volt megállapítható, míg 4-ben (13,3%) zsír-, 2-ben (6,7%) 
keményítő, 2-ben (6,7%) fehérje emésztési zavart, 2-ben (6,7%) parazitákat (Giardia, 
Isospora), 2-ben pedig (6,7%)sarjadzó gombák túlzott elszaporodását észleltük. Nem találtunk 
olyan mintát, melyben igazoltan baktérium-toxinok okozták volna a tüneteket, 2 esetben 
(6,7%) pedig nem volt kóroki diagnózisunk. A 15 mintából elvégzett parvo PCR vizsgálat 7 
esetben (46,7%) pozitív, 8 esetben (53,3%) pedig negatív volt CPV2-re. Azokban az 
esetekben, ahol nem tudtunk diagnózist felállítani valószínűleg a stressz játszott jelentős 
szerepet a hasmenés kórfejlődésében. 
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FESZÜLTSÉGFRÜGGŐ IONCSATORNÁK (KV) MINTÁZATA 
OPHIOBOLINNAL KIVÁLTOTT STRESSZHATÁSRA A 

SZÍVIZOMBAN 

Redistribution of voltage-gated potassium (kv) ion channels under ophiobolins 
as an stress effect in the cardiac muscle 

Szerző: Bolstad Marit , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Szűts Viktória, tudományos munkatárs; Dr. Halasy Katalin, egyetemi tanár 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék) 

A másodlagos anyagcsere termékek napjainkban a kutatások előterébe kerültek, mivel 
mind az állatok, mind az ember életére befolyást gyakorolhatnak, de biológiai hatásaik még 
kevéssé felderítettek. Az ophiobolin komplex a gombák egy olyan másodlagos 
anyagcsereterméke, ami megtalálható a gabonafélék magján is. Ebben a munkában a Kv4 
ioncsatornák és modulátoraik kifejeződését és megoszlását hasonlítottuk össze szívizomban 
és ophiobolin AOP1, egy külső stressz faktor jelenlétében. A Kv4 típusú ioncsatornák 
szerveződését a cardiomyocytákban fény- és elektronmikroszkópos, valamint konfokális 
mikroszkópos fluoreszcens immuncytokémia segítségével tanulmányoztuk patkány 
szívizomban és H9c2 patkány szívsejt kultúrákban. Elsődlegesen a Kv4.2 és Kv4.3 
megoszlását vizsgáltuk normál körülmények között és AOP1 jelenlétében. 

Megfigyeléseink szerint a Kv4.3 és Kv4.2 típusú ioncsatornák szubcelluláris 
mintázata eltérő. Kizárólag Kv4.3 lokalizálható a Z-vonal mentén, ahol a szívizomban a T-
tubulusok, a külső membrán betűrődései találhatók. Az ophiobolin P1 kezelés hatására mind a 
Kv4.2 és Kv4.3 ioncsatornák mennyisége csökkent és átrendeződött nemcsak a 
setjmembránon, de a sejtorganellumokban is, nevezetesen a mitochondriumokban és 
körülöttük, valamint a magmembránon is. Továbbá a synapse-associated protein 97 (SAP 97) 
nem kolokalizál a Kv4x csatorna alegységekkel a sarcolemma mentén, ahogy az egészséges 
szívizomban megfigyelhető, tehát ezt az elrendeződést az ophiobolin kezelés megváltoztatta. 

Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a SAP97 kihorgonyzó és 
modulátor funkciója a szívizomban elengedhetetlen a normális ITO áram fenntartásához. A 
Kv4.3-SAP97-CAMKII háromszoros komplexe szükséges ahhoz, hogy fiziológiailag aktív 
Kv4 típusú ioncsatornák képződjenek, megfelelő sejten belüli lokalizációval a szívizomban. 

 
 
 
A munkát az OTKA NI-6190 és a TÁMOP-4.2.2.A-11/16 KONV-2012-0035 támogatta. 
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EGZOTIKUS KISÁLLAT RENDEL Ő LÉTESÍTÉSÉNEK ÜZLETI 
TERVE 

Business plan for the establishment an exotic small animal clinic 

Szerző: Botond Ádám, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Ózsvári László, egyetemi docens, tanszékvezető (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani 
Tanszék) 

Az egzotikus kisállat páciensek száma hazánkban is egyre növekszik, ezért 
dolgozatom célja egy olyan kisállat rendelő üzleti tervének elkészítése volt, amely főleg 
egzotikus páciensekre alapozza szolgáltatásait a már megszokott kutya és macska betegei 
mellett. Adatgyűjtésemet 2012 tavasza és 2013 tavasza között végeztem, amely során 
mélyinterjúkat is készítettem egy egzotikus kisállat rendelő állatorvosaival, a SZIE-ÁOTK 
Belgyógyászati Tanszék Egzotikus Osztály munkatársaival, állatgyógyászati termékek 
forgalmazóival és pénzügyi szakemberekkel. 

Az egzotikus kisállat rendelőt Budapest belvárosában, egy 100 nm2-es, átalakítandó 
ingatlanban, közepes színvonalú állatorvosi felszereltséggel tervezem megnyitni. Az induló 
tőkeszükséglet meghatározásához az ingatlan, a féléves gyógyszerkészletet, oltóanyagok, 
antiparazitikumok, fertőtlenítők, kötszerek, valamint a kezelő és műtő berendezésének 
költségeit becsületem meg. A praxis induló tőkeszükséglete összesen 24,68 millió Ft, ebből 
22,76 milló Ft a befektetett eszköz és 1,92 millió Ft a forgóeszköz igény. A vállalkozás 
elindításához mintegy 8 millió Ft saját tőkével rendelkezem, a többit az MFB Kisvállalkozói 
Hitelből kívánom fedezni.  

A rendelő üzleti tervét 5 és 10 éves időtávra, 3 forgatókönyvvel – pesszimista, reális 
és optimista – készítettem el, és számításaim során azt feltételeztem, hogy a kutya és macska 
vs. egzotikus betegek aránya mindvégig 50-50% lesz. A tervben megbecsültem az éves 
várható betegforgalmat, árbevételt, költségeket és ezek alapján a praxis eredményét. 
Elkészítettem az első év pénzforgalmi tervét havi bontásban, a fedezetszámítást, valamint a 3 
különböző forgatókönyv beruházás-gazdaságossági vizsgálatait (nettó jelenérték, 
költség/haszon arány, belső megtérülési ráta) is. 

Reális forgatókönyv esetén – évenkénti átlagos 17%-os forgalomnövekedést 
feltételezve – a praxis becsült éves árbevétele az első évben 9,75 millió Ft, az 5. évben 18,27 
millió Ft, a 10. évre 40,06 millió Ft, és már az első évben nyereséges: a tervezett adózás utáni 
eredmény 2,22 millió Ft, ami a 10. évre 16,86 millió Ft-ra nő. A fedezeti pont 492 rendelő 
behozott állatot jelent egy év alatt, ami még pesszimista alternatív esetén is teljesül. A 
beruházás-gazdaságossági vizsgálatok azt mutatják, hogy a vállalkozás – reális forgatókönyv 
esetén – csak a 7. évben termeli ki a beruházási költségeket, pesszimista esetet alapul véve 
azonban nem éri meg a vállalkozást elindítani. Optimista betegforgalmat és árbevételt 
feltételezve a vállalkozás elindítása mindenképpen javasolható. 
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KÜLÖNBÖZ Ő ZENÉK HATÁSA A KOI-PONTYOK (CYPRINUS 
CARPIO) NÖVEKEDÉSÉRE 

The influence of different musical stimulation on the growth rate of koi carp 
(Cyprinus carpio) 

Szerző: Brincat Daniele, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet) 

A zene mint a környezetgazdagítás része, hat-e a koi-pontyok növekedésére? 
Befolyásolja a klasszikus zene a koi-pontyok (Cyprinus carpio) növekedését? Mérhető-e 
bármi különbség a koi-pontyok növekedésében, ha átlagos kereskedelmi, ill. ha klasszikus 
zenében részesítjük. Vizsgálatsorozatunkat a fönntiek tisztázására állítottuk be. Vasantha és 
mtsai (2011) pozitív eredményekről számoltak be. Jelen vizsgálat célkitűzése az volt, hogy 
tisztázzuk, vajon a klasszikus zene valóban serkenti a koi-pontyok fejődését, mint az idézett 
munkában olvasható, ill. hogy zene sugárzása egyáltalán hat a koi-ponty növekedésére. Az 
utóbbi eldöntésére egy modern zenei ingernek (chill-out music) kitett pozitív 
kontrollcsoportot is beállítottunk. 

A vizsgálat 14 hétig tartott. Három hő- és hangszigetelt tankot állítottunk be, A tankok 
azonos méretűek voltak, s a víz azonos mennyiségét, szűrését, fényperiódusát, hőmérsékletét, 
a takarmány kiadagolását laptop vezérléssel biztosítottuk. Az A-jelű tankban – vízalatti 
hangszórók segítségével – Trevor Nygard: “Deep House Mix” CD-jét, a B-tankban Wolfgang 
Amadeus Mozart “Egy kis éjizené”-jét sugároztuk. A C-tank pontyjai nem kaptak külön zenei 
ingert. A halaknak hetente egyedileg lemértük az élősúlyát, hosszát és testkörméretét, s 
kiszámítottuk a heti súlygyarapodást, napi átlagos súlygyarapodást és az ún. valódi 
(pillanyatnyi) növekedési rátát (Brody, 1945). A halakat külső jegyeik alapján azonosítani 
lehetett. A fölvett adatokat hetente és a kísérlet teljes időtartamára varianciaanalíznek és 
szignifikancia-számításnak vetettük alá. A kísérlet lezárásakor a halaknak csoportonként 
meghatároztuk a teljes testösszetételüket. 

A Mozart-zenét hallgató pontyok hossznövekedése szignifikánsan elmaradt a 
zenementes halakétól (Specific Length Growth Rate= 0,047), valamint pillanatnyi növekedési 
rátája a “chill-out” zenét hallgató egyedekétől (Specific Growth Growth Rate [SGGR]= 
0,040), továbbá a zenementes csoportétól (SGGR=0,033). A Specific Weight of Growth Rate 
értéke a “chill-out” zenés és a Mozartos csoport között 0,029-nek, és a Mozart-csoport és a 
zenei inger nélküli csoport között 0,009-nek adódott az első és utolsó hét átlagában. A teljes 
testösszetétel viszont a Mozart-csoportban volt a legkedvezőbb: több fehérjét és kevesebb 
zsírt tartalmazott, mint a zenementes. A “chill-out” zenés csoport átmeneti helyet foglalt el a 
zsír- és fehérjekoncentráció tekintetében. 
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AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÁLLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
JOGSZABÁLYI ISMERETEINEK KÉRD ŐÍVES FELMÉRÉSE 

Questionnaire survey targeting the citizens knowledge of the legislation 
regarding protection of animals. 

Szerző: Cerghizan Cynthia Karin , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Fodor Kinga, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állat-
egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék) 

Az Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszéken végzett 
munkám keretében azt vizsgáltam, hogy Magyarországon az emberek mennyire ismerik az 
állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, valamint, hogy az állattartók tisztában vannak-e 
jogszabályi kötelezettségeikkel. A kutatást kérdőíves felmérés segítségével, anonim végeztük. 
A kitöltött 441 kérdőív válaszait a piackutatás szabályainak megfelelően dolgoztuk fel és 
értékeltük ki. Az kitöltők 61,1%-a a 20-40 év közötti, kicsit több, mint negyedük (25,5%) a 
40-60 év közötti, míg 8,6%-uk a 20 év alatti és 4,8%-kuk a 60 év feletti korosztályba 
tartozott. Legmagasabb iskolai végzettség tekintetében 33,3%-uk gimnáziumot, 25,6%-uk 
egyetemet, 21,1%-uk főiskolát végzett, 6,8%-uk pedig állatorvos. Állatvédelemmel 
kapcsolatos konkrét tevékenységét bevallásuk szerint 24,3%-uk végez. Felmérésünkből 
kiderült, hogy az állattartók nagyon sokszor téves információkkal rendelkeznek az 
állatvédelmi jogszabályokat illetően, kérdéseinknél általában 25 és 75% között mozgott a 
rosszul válaszolók aránya, de volt olyan kérdés, amelyre 80%-uk rossz választ adott. Például 
26,8% válaszolta tévesen, hogy ürüléket közterületen otthagyni nem törvénybe ütköző, a 
bűzmirigy eltávolítását 69,6% gondolta nem törvénysértőnek, 50,1% szerint a macskát is 
kötelező veszettség ellen oltatni, 17,2% nem tudja, hogy büntethető az, aki részt vesz egy 
harcikutya-viadalon, 42,2% szerint törvénybe ütköző 30nm-es lakásban élni egy kutyával, 
valamint kutyát szájkosár nélkül sétálni (50,1%). 38,8% nem tudja, hogy büntethető az, 
akinek megszökik az állata, 41% arról sem tud, hogy mosómedvét tilos háziállatként tartani, 
53,1%-uk szerint idomításkor megengedhető félelemkeltő eszközt alkalmazni az állattal 
szemben, és a CITES-papírról sem tudja a válaszadók 63,7%, hogy az micsoda. A válaszadók 
28,3%-a szerint nem kell beleegyező nyilatkozatot kérni a szomszédtól, ha veszélyes állatot 
akar tartani, és átlagosan több mint felük (85,7% - 46,5%) nem is tudja, hogy mely fajok 
tartoznak a veszélyes állatok csoportjába. Vizsgálataink egyik legmeglepőbb eredménye az 
volt, hogy sajnos az állatorvos végzettségűek között is sokan vannak, akik nem ismerik az 
állattartással kapcsolatos jogszabályok jelentős részét, ezáltal nem is tudják az állattartókat 
megfelelően tájékoztatni kötelezettségeikről, illetve eloszlatni téveszméiket. Eredményeink 
azt mutatják, hogy hiába vannak világviszonylatban is kiemelkedően jó állatvédelmi 
törvényeink, ha az abban foglaltak nem jutnak el az állattartókhoz, tehát nagyobb hangsúlyt 
kellene helyezni az ismeretterjesztésre és a tájékoztatásra ezen a téren is. 
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PARACELLULÁRIS TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE 
ÉS SZABÁLYOZÁSA IPEC-J2 SEJTMODELLEN 

Modelling and regulating of paracellular transzport processes on IPEC-J2 cell 
modell 

Szerző: Csavojetz Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Pásztiné Dr. Gere Erzsébet, tanszéki gyógyszerész (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Szent István Egyetem Állatorvos Tudományi Kar 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

Kísérleteink során IPEC-J2 sejteket poliészter membrán inzerten tenyésztve 
szabályozott körülmények között modelleztük a vékonybél apikális és bazolaterális 
kompartmentjei közt in vivo létrejövő transzport folyamatokat. Kutatási munkánk során azt 
vizsgáltuk, hogy befolyásolja a matriptáz és a hypocalcaemia a sejtréteg integritását. 

Az epitel sejtek felületén előforduló szerin proteáz, a matriptáz gátlásával a bélhám 
integritása csökken. A paracelluláris transzportot irányító TJ komplex működése és a 
matriptáz aktivitás közti összefüggés vizsgálata során a sejtek differenciálódását matriptáz 
inhibitorral, 4-(2-aminoetil)-benzolszulfonilfluoriddal késleltettük. A vizsgálat során a 
transzepiteliális elektromos ellenállás (TER) értéke csökkent, majd regenerálódott, így 
bizonyítva a matriptáz inhibitor reverzibilis gátló hatását TJ-k képződésére. A matriptáznak 
ily módon szerepe lehet az epitelium integritásának fenntartásában és a gyulladásos 
bélbetegségek esetében a bél homeosztázis helyreállításában. 

A sejtréteg ellenállását az extracelluláris Ca++ szint megváltozása, de ami még 
fontosabb, az extra- és intracelluláris Ca++ szint közötti egyensúly részleges zavara is 
nagyban befolyásolja, amely a tight- és adherens junction fehérjék fiziológiástól eltérő 
foszforilációs mintázatának létrejöttét eredményezheti. Kísérleteink során a sejtréteg 
károsodásának mértékét vizsgáltuk Ca++ megvonás esetén, amit sejteken apikálisan 
alkalmazott EGTA, valamint Ca++ mentes PBS kezeléssel váltottuk ki. A barrier 
károsodásának mértékét 4 kDa-os floureszcein izotiocianát (FITC)-dextrán paracelluláris 
marker átjutásának fluorimetriás vizsgálataival és a TER különböző időközönkénti mérésével 
követtük nyomon. Extracelluláris Ca++ elvonás után a bazolaterális kompartmenben 
emelkedett a FITC-dextrán szintje, vagyis nőtt a paracelluláris permeábilitás. Ca++ 
kiegészítéssel 24 óra elteltével a sejtréteg ellenállása helyreállt. A sejteket az 
áteresztőképesség visszaállítása céljából védő hatású anyagokkal, 10 mM N-acetilciszteinnel 
(NAC) és 2 mM nátrium-butiráttal (NB) kezeltük. Az IPEC-J2 sejtréteg áteresztőképességét 
nem befolyásolta a Ca++ megvonással egyidejűleg adott NAC és NB. 

A további feladtunk meghatározni a TER csökkenés Ca++ koncentráció függését a 0-
1.05 mM tartományban, illetve megvizsgálni a két kompartment közötti Ca++ iontranszport 
hatását. Tovább vizsgáljuk a Ca++ szerepét megfigyelve, hogy miként hat a paracelluláris 
transzport folyamatokra az extra- és intracelluláris Ca++ komplexképzés vagy az ER Ca++ 
ATP-áz gátlása. További feladat a hypocalcaemia hatására bekövetkező intracelluláris 
oxidatív stressz mérése, illetve a Ca++ homeosztázis zavar hatásának megfigyelése a TJ 
komplexekre (a claudin-2 megoszlásra). Vizsgálataink hosszú távú célja egy optimalizált 
biológiai tesztrendszer kifejlesztése, melynek segítségével a sejtréteg barrier funkciójának 
növelése, vagy éppen a felszívódás hatékonyabbá tétele szempontjából fontos 
megfigyeléseket végezhetünk. 
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MADÁRKOPONYÁK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Radiological examination of birds’ skull 

Szerző: Csongori Tünde, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Molnár Viktor, tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

Hazánkban egyre népszerűbbé válik az egzotikus állatok, köztük a díszmadarak 
tartása. A természetvédelmi szempontok előtérbe kerülésével egyre nagyobb számban 
jelennek meg sérült, legyengült vadmadarak is az állatorvosnál. 

Munkánk során madarak fejének radiológiai vizsgálatát végeztük el, és arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a korrekt pozícionáláshoz elengedhetetlen az általános 
anesztézia és a különböző rögzítő eszközök használata. Elvégeztük két, rendelőkben 
gyakrabban előforduló faj (jákópapagáj [Psittacus erithacus], szarka [Pica pica]) koponyája 
főbb röntgenanatómiai struktúráinak makroszkópos képletekkel történő összehasonlítását, 
valamint leírtuk e két faj koponyájának komputertomográfiás vizsgálatát. Összehasonlítva 13 
faj in vivo koponyafelvételeit azonos fajok preparált koponyáinak felvételeivel jelentős 
különbségeket fedeztünk fel elsősorban a lágyszöveti hiány, másodsorban a koponyák 
preparálása során elvesző csontelemek hiánya miatt. 

Leírtuk 72 madárcsalád radioanatómiai vizsgálatát, hangsúlyt fektetve a klinikai 
szempontból lényeges képletekre. 135 kóros radiológiai felvételt, elsősorban a mandibulán és 
a csőrön található elváltozásokat, valamint az agykoponya területét érintő trauma során 
létrejövő deformitást elemeztünk. Munkánk során összesen 128 faj, 185 egyedéről, 777 
röntgenfelvételt készítettünk. 
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KUTYA ZSÍRSZÖVETI EREDET Ű ŐSSEJTEK IZOLÁLÁSA, 
KARAKTERIZÁLÁSA, IN VITRO TENYÉSZTÉSE ÉS 

DIFFERENCIÁLTATÁSA – EL ŐZETES EREDMÉNYEK 

Isolation-, characterisation-, in vitro cultivation and differentiation of adipose 
tissue originated stem cells in dogs – preliminary results 

Szerző: Dulka Bettina, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Thuróczy Julianna, egyetemi docens, klinikavezető; Dr. Balogh Lajos, 
OSSKI főigazgató-helyettes főorvos; Kovács-Haász Veronika, OSSKI kutató 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék 
és Klinika) 

A multipotens tulajdonságokkal rendelkező mezenchimális őssejtek (MSC) 
valamennyi szervben megtalálhatóak, osztódásra, valamint zsír-, porc-, és csont-irányú 
differenciálódásra egyaránt képes, mezodermális eredetű sejtek. MSC-t számos differenciált 
szövettípusból izoláltak már: csontvelőből, zsírszövetből, és köldökzsinór Wharton 
kocsonyájából. Mivel a zsírszövet könnyen hozzáférhető, rendszerint nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre, a humán és állatorvosi regeneratív orvoslás, illetve a szöveti helyreállító 
műtétek (pl. csont-, porcpótlás) egyik alternatív őssejt forrása lehet.  

Céljaink között szerepelt kutyák zsíreredetű őssejt izolálásának, karakterizálásának, in 
vitro tenyésztésének és differenciálódásának módszertani kidolgozása és a lehetséges klinikai 
célú felhasználás bemutatása. Vizsgálataink során különböző korú Beagle kutyák in vitro 
osztódási és differenciálódási képességeit is összehasonlítottuk.  

Beagle kutyák mellkasi bőr alatti régiójából steril műtéti beavatkozással gyűjtöttünk, 
alkalmanként 5-20 grammnyi zsírszövetet. A zsírszöveti mintákat feldaraboltuk, kollagenáz 
enzimes emésztés után centrifugáltuk, majd a vegyes sejtüledéket tenyésztő flaskákba 
helyeztük, és tápfolyadékban tenyésztettük. Amikor a letapadt, növekvő sejtek egységes 
fibroblaszt-szerű képet mutattak fénymikroszkópos vizsgálattal, a tápfolyadékot (10% 
borjúsavóval kiegészített DMEM táptalaj) csont-, és porc indukciós tápfolyadékokra cseréltük 
és ebben a közegben folytattuk a tenyésztést. A differenciálódás megkezdésekor, 1 és 3 héttel 
később ellenőriztük az oszteogenezist alizarin vörös festéssel (kálcium rögök kimutatása) és 
5-bromo-4-kloro-3’-indolil-foszfát / kék nitro-tetrazolium reagenssel (alkalikus foszfatáz 
enzim aktivitás kimutatása). A porcosodás kimutatására dimetil-metilénkék festéket 
használtunk ugyanilyen időközökben. 

A fiatal kutyákból származó őssejtek fokozott növekedési és differenciálódási 
tulajdonságokat mutattak az idősebb kutyákból nyert mintákhoz képest. Meggyőződésünk 
szerint a kutya zsírszöveti sejtekből előállított, in vitro differenciálódott vagy multipotens 
őssejtként in vitro tenyésztett sejtek, alkalmasak állatorvosi klinikai kipróbálásra. Módszerünk 
megfelelő modell lehet humán őssejt kutatások számára. 
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ETIÓPIÁBAN GY ŰJTÖTT KULLANCSOK ÉS CECELEGYEK 
ÖKOLÓGIAI ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATA 

Ecological and molecular investigation of ticks and tsetse flies from Ethiopia 

Szerző: Duressa Getachew Abichu, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Hornok Sándor, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A kullancs közvetítette fertőzéseket világviszonylatban növekvő jelentőségűnek 
tartják. A modern, molekuláris biológiai módszerek, amelyeket az utóbbi időben fejlesztettek 
ki, a kullancsfajokban előforduló kórokozók specifikusabb és hatékonyabb kimutatását teszik 
lehetővé. A legtöbb ilyen vizsgálatot azonban a nyugati országokban végzik (Európában, 
Amerikában), továbbá Ausztráliában és Ázsia fejlettebb régióiban, mivel a molekuláris 
tesztek drágák, és végzésükhöz nemcsak pénzügyi forrásra van szükség, de műszerezettségre 
is. Ennek következtében, bár a vérszívó ízeltlábú vektorok által közvetített fertőzések 
többsége Afrikában fordul elő, ezeket ritkábban elemzik korszerű módszerekkel. Munkánk 
célja az volt, hogy ezen információhiány pótlásához valamelyest hozzájáruljunk. 

Összesen 1032 kullancsot távolítottunk el délnyugat Etiópiában, három eltérő kullancs 
biotópban tartott szarvasmarhákról. Négy faj, illetve genus adultjai voltak túlsúlyban: ezek az 
Amblyomma variegatum, az A. cohaerens, a Boophilus decoloratus és két Rhipicephalus-faj 
(R. evertsi és R. praetextatus). Egy Hyalomma rufipes hímet is találtunk, továbbá három 
Amblyomma és egy Boophilus nymphát. Megfigyeltük, hogy míg a Rhipicephalus-fajok 
hímjei és nőstényei egymáshoz hasonló arányban fordultak elő, az Amblyomma-fajok 
esetében a hímek, a B. decoloratus-nál pedig a nőstények domináltak. Kullancs biotópok 
szempontjából a B. decoloratus hiányzott a szavannáról; az A. variegatum szignifikánsan 
gyakoribb volt a dombvidéken, mint a nedvesebb felföldön; a szavannás területen pedig szinte 
kizárólag A. cohaerens fordult elő. 

Minden szarvasmarha esetében az összes arról legyűjtött faj egy-egy hímjéből és 
nőstényéből kivontuk a DNS-t. Az e kullancsokban kimutatott kórokozók közül a Q-lázat 
okozó Coxiella burnetii a minták mintegy 10%-ában volt jelen, a szavannán mért legmaga-
sabb prevalenciával. A piroplasmák közül főként enyhén pathogén fajokat (Theileria mutans, 
T. velifera és T. orientalis) mutattunk ki, jelentős szekvencia eltérésekkel (azaz összesen 
nyolc genotípust). Az A. variegatum-ban Babesia caballi-t is azonosítottunk. Emellett 
szignifikánsan több A. variegatum minta bizonyult rickettsia pozitívnak más kullancsfajokhoz 
képest. Az alacsony haemoplasma pozitivitás egyenlően oszlott meg a fajok között. 

Ugyanebben a régióban több, mint 600 cecelegyet is csapdáztunk. Ezek négy fajba 
tartoztak: Glossina tachinoides, G. morsitans, G. pallidipes és G. fuscipes. A nőstényeket 
szignifikánsan gyakrabban gyűjtöttük. A cecelegyek csoportosított mintáiból is kivontuk a 
DNS-t. A 162 minta közül hat (mind G. tachinoides) rickettsia pozitív volt. Mivel tudo-
másunk szerint rickettsia fertőzöttséget eddig csak nyugat-afrikai G. morsitans-ban igazoltak, 
ez lehet az első molekuláris bizonyítéka a rickettsiák jelenlétének a G. tachinoides fajban és 
kelet-afrikai cecelegyekben. 
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TAKARMÁNYADALÉKOK RÉVÉN A SALMONELLA-FERT ŐZÉST 
CSÖKKENTŐ ÉS MEGELŐZŐ MÓDSZEREK ÉS TECHNOLÓGIÁK A 

BAROMFI- ÉS SERTÉSIPARBAN 

Methods and technologies to reduce or prevent salmonella infection using feed 
additives in poultry and swine production 

Szerző: Erbsloeh, Vanessa, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet) 

Takarmányadalékok révén a Salmonella-fertőzést csökkentő és megelőző módszerek 
és technológiák a baromfi- és sertésiparban 

Salmonellosis az általános fölfogás szerint egyike a legfontosabb hús és tojás által 
átvitt zoonósisnak a fejlett országokban. Bár a szalmonellás fertőzések többsége baromfi-
termékek fogyasztása révén keletkezik, a sertéstermékek sem mentesek. A salmonellózist. A 
szalmonellózist Gram negatív, fakultatív anaerob, intracelluláris baktériumok okozzák. Több, 
mint 2500 különböző Salmonella szerotípus létezik, s a betegség járványtana is összetett. Az 
egyre növekvő arányú antibiotikum rezisztencia sok év túlzott és indokolatlan használatából 
ered és összefüggésben áll az antibiotikumoknak mint hozamfokozóknak a teljes betiltásával. 
Több takarmányadalékot próbáltak ki – főként a pecsenyecsirke vonatkozásában - vajon van-e 
korlátozó hatásuk a szalmonellák ürítésére és hordozására. Így kipróbáltak klasszikus 
probiotikumokat mint tejsavbaktériumok kultúráit, amelyek esetében, főleg baromfi 
vonatkozásában jók bizonyított a pozitív hatás. A prebiotikumokkal (pl. laktózzal) végzett 
sertéskísérletek nem egyértelműek és további vizsgálatokat igényelnek. Számos pozitív 
eredménnyel zárult kutatást végeztek a szimbiotikumokkal, amelyek tejsavbaktériumok és a 
FOS kombinációjával. A baromfiiparba egyre inkább bevezetik a szerves savakat (főként 
rövid szénláncú zsírsavakat), s a takarmányba kevert propionsavat és a mikrokapszulázott 
vajsavat. A sertéshús-előállításban inkább közepes hosszúságú zsírsavakat, nevezetesen a 
kapronsavat találták a leghatékonyabbnak. Az oregánóból és a kakukkfűből készült növényi 
kivonatokat is alkalmazzák a sertéshizlalás során, de a súlygyarapodás következetes javulása 
nem mindig következik be. Kacsákon pozitív hatásúnak találtak a takarmányba kevert kínai 
gyógynövény-keveréket. A kísérleti szinten bevált új típusú szalmonella-ellenes szerek 
(bakteriocin, nizin, antimikrobák peptidek és bakteriofágok) engedélyezése hosszadalmas 
folyamat. Több vakcinázási típust is vezettek be, a vakcinafejlesztés nem zárult le, így például 
a tojótyúkoknak az I-es típusú fimbria elleni vakcinája. A takarmánykiegészítők többszörös 
kombinációja tűnik biztatónak, így például pulykának szerves savakból és vegyes probiotikus 
kultúrából álló keverék adta a legmeggyőzőbb eredményt. Az antibiotikumokat kiváltó 
igéretes takarmányadalékok esetleges káros mellékhatásait további vizsgálatoknak kell 
kizárnia.. 
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BEFOLYÁSOLJA A ZENE AZ EGEREK VISELKEDÉSÉT? 

Is mice behavior influenced by Music? 

Szerző: Falkenhorst Oliver, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet) 

A zene emberi és állati viselkedésre való hatását már több vizsgálat is kimutatta. Több 
beszámoló is említi, hogy a folyamatos és egyenletes háttérzene segíthet csökkenteni a 
környezeti zajok okozta stresszt laboratóriumi állatok esetében. Jelen kísérlet célja az volt, 
hogy megfigyeljük, képes-e a zene befolyásolni a laboratóriumi egerek viselkedését, és ha 
igen, milyen módon. 

A kísérlet során húsz SPF (specific pathogen free), CD1 hím patkány viselkedéséről 
gyűjtöttek adatot videófölvétel formájában, miközben az állatok ultrahang kibocsájtását is 
rögzítették. Az állatok a vizsgálat során nyitott, IVC (individual ventilated cage) ketrecekben 
voltak kettesével elhelyezve. Az egerek különböző zenei ingereknek voltak kitéve, eredeti, 
emberi fülnek szánt formájában, illetve „rágcsálósított” formában (az egerek 
hallástartományához igazítva, tízszer gyorsabb és magasabb változatban). Jelen munka az 
eredeti, „humán” zene hatását vizsgálja. Az adatokat a videófelvételek elemzésével nyerték. 

A választott két mű Mozart „D-dúr szonáta két zongorára”, K 448 jegyzékszámú 
darabja, és Bach „Goldberg Variációk”, BW 988’’: (Ária, var.2, var.3, var.8 és var10) részlete 
volt, utóbbi Glenn Gould előadásában. Először az állatok zene nélküli alapviselkedését 
rögzítették, majd az állatok Mozart darabját hallgatták meg. Ez után egy zene nélküli szünet 
következett, majd a Bach darab meghallgatása, melyet újabb zenementes periódus követett. 
Mind az öt periódusban a viselkedés az alábbi paraméterek megfigyelésével került rögzítésre: 
járás, szimatolás, önápolás vagy a másik állat mosdatása, pihenés, ágaskodás, ásás, evés, az 
esetleges ultrahang-kibocsátás és az ultrahangfölvelő eszköz „fölfedezése”. Ultrahangos 
vokalizáció nem volt mérhető. 

Az adatok rögzítése milliméter-papír segítségével történt. Az eredmények 
alátámasztják a Bach darabnak tulajdonított nyugtató hatást. A korábbi aktív viselkedést 
felváltotta a pihenés és az önápolás a zene meghallgatása közben illetve utána egyaránt. 
Kérdéses, hogy a Mozart zene hatással volt-e az egerek viselkedésére, bár a darab hallgatása 
közben és után is az aktív, mozgással töltött idő csökkent az alapviselkedéshez képest. 
Ellenben az ásással és evéssel töltött idő ebben a két szakaszban érte el maximumát.  

A zene használata a laboratóriumi egerek esetében hozzájárulhat a jóllét fokozásához, 
mint a harmadik R, a finomítás (Refinement) része, de a lejátszandó darab kiválasztása 
óvatosságot igényel. 
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A SÓÜRÍTÉS HATÁSA KUTYÁK VIZELETÉNEK ENDOTHELIN 
TARTALMÁRA 

The effect of increased salt intake on urinary endothelin in dogs 

Szerző: Falus Fruzsina Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló 

Témvazető: Dr. Manczur Ferenc, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

Az endothelinek 21 aminosavból álló vazoaktív fehérjék, közülük az endothelin-1 a 
máig ismert legerősebb és legtartósabb hatású vasoconstrictor molekula. Az emberi és állati 
szervezetben a legkülönbözőbb szövettípusokból mutatható ki, éppen ezért igen szerteágazó 
élettani és kórélettani hatásai vannak. Az endothelin és receptorainak koncentrációja a 
szervezetben a vesében, azon belül pedig annak belső velőállományában a legmagasabb.  

Ismert, hogy a vizeletbe ürülő endothelin szinte kizárólag a veséből, és nem a 
szisztémás vérkeringésből származik, továbbá, hogy különböző vesebetegségekben a vizelet 
endothelin tartalma megnő. Így, ennek a paraméternek kutyák esetében is jelentősége lehet a 
vesebetegségek diagnosztikájában, akár prognózisában. Mivel az endothelin fontos fiziológiás 
szerepet tölt be a víz- és sóháztartás szabályozásában, kutatásomban arra a kérdésre kerestem 
a választ, hogy van-e jelentősége annak, hogy egy adott egyed milyen magas sótartalmú tápot 
eszik? Másféleképpen megfogalmazva: a táp eltérő nátrium tartalma miatt kaphatunk-e fals 
magas vagy alacsony vizeletbeli endothelin értékeket? 

E kérdés vizsgálatára két kísérletet végeztem el. Az elsőben négy, egészséges, beagle 
fajtájú kutyával két hétig etettem magasabb sótartalmú tápot, a kontrollcsoport négy társukból 
állt. A diéta sótartalma a kutyatápok átlagos sótartalmának körülbelül ötszöröse, míg a 
biztonságos felső határ háromnegyede volt. A kísérlet elején, illetve végén, vér és 
vizeletvizsgálatot végeztem. Másodszorra egy keresztezett kísérletet végeztem el: két 
egészséges, beagle kutya egy hétig kapott magas sókoncentrációjú diétát, míg két társuk a 
megszokott eleséget kapta. A második héten felcseréltem a két csoportot. E kísérlet alatt 
háromszor vettem vér- és vizeletmintákat. A vérmintákban összehasonlítottam a kutyák 
kreatinin, nátrium és kálium értékeit, a vizeletből pedig a sűrűséget, a fehérjetartalmat, a 
kreatinin-, a nátrium-, a kálium-, és az endothelin értékeket mértem meg. Összehasonlítottam 
továbbá a nátrium/kreatinin és endothelin/kreatinin. arányokat a vizeletből, valamint, a 
frakcionált nátrium ürítést. 

Eredményeim arra utalnak, hogy a vizelet endothelin koncentrációja nem mutat 
összefüggést a vizelet sókoncentrációjával, illetve, hogy az általam készített magas sótartalmú 
diéta nem tudta arányosan növelni az ürülő nátrium mennyiségét. Eredményeim alapján 
kijelenthető, hogy a vizelettel ürülő endothelin mennyisége nem függ az átlagos kutyatápok 
sótartalmától, így a vizeletbeli endothelin koncentráció mérése során nem szükséges ezt a 
változót figyelembe venni az eredmények elbírálása során. 
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A PATENT DUCTUS ARTERIOSUS (PDA) KLINIKAI ÉS ANATÓM IAI 
VONATKOZÁSAI KUTYÁKBAN 

Clinical and anatomical aspects of patent ductus arteriosus (PDA) in dogs 

Szerző: Farkas Flóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Czeibert Kálmán, PhD hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Anatómiai és Szövettani Tanszék) 

A patent ductus arteriosus (PDA) egyike a kutyákban leggyakrabban kialakuló 
veleszületett szívrendellenességeknek. A ductus arteriosus embrionális korban fiziológiás 
söntöt képez az aorta és a truncus pulmonalis között, normál esetben pedig a születés utáni 
órákban elzáródik, és az élet első heteiben fokozatosan átalakul egy rostos, szalagszerű 
képletté (ligamentum arteriosum Botalli). Amennyiben ez nem történik meg, és a ductusban 
megmarad a véráramlás, a kórképet PDA-nak nevezzük: ez az állapot komoly 
következményekhez, elsősorban bal szívfél-elégtelenséghez és a pulmonalis keringés 
túlterheltségéhez, ezáltal súlyos klinikai tünetek kialakulásához vezethet. 

A PDA fennállásának bizonyítására a jelenlegi legalkalmasabb módszer a Doppler-
echocardiogram készítése, ez alapján határozható meg a ductusban lévő áramlás iránya is. A 
diagnózis megállapítása után minél előbb alkalmazni kell a páciens számára legideálisabb 
terápiát, mivel az életkor előrehaladtával és a maradandó szívelváltozások kialakulásával a 
kórjóslat egyre kedvezőtlenebb, és kezelés nélkül a páciens állapota kilátástalan. 

Leggyakrabban a hagyományos, thoracotomiát igénylő műtéti lekötést hajtják végre, 
de léteznek kevésbé elterjedt módszerek is, mint a szintén sebészi feltárással kezdődő 
Jackson-Henderson technika, illetőleg az egyelőre csak Amerikában alkalmazott minimál 
invazív kivitelezésű coil-embolizáció. A legnagyobb kockázatot mindegyik kezelési formánál 
az intraoperatív vérzés fellépése jelenti, ez szinte kivétel nélkül fatális következményekkel jár. 
Amennyiben a műtéti beavatkozás sikeres volt, és a szív szerkezete még nem alakult át olyan 
mértékben, hogy a pangásos szívelégtelenség tünetei fellépjenek, a prognózis meglehetősen 
kedvező. 

Dolgozatomban az irodalmi áttekintés mellett az általam készített preparátumokkal és 
rajzokkal szemléltetem a PDA főbb anatómiai és klinikai vonatkozásait, illetve több 
állatklinika PDA-s betegeinek statisztikai elemzésén keresztül mutatom be a hazánkban 
mérhető előfordulási gyakoriságokat. 
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MOLEKULÁRIS JÁRVÁNYTANI VIZSGÁLATOK A KUTYA 
HEPATOZOONOSISÁNAK ELS Ő MAGYARORSZÁGI 

MEGÁLLAPÍTÁSA KAPCSÁN 

Molecular epidemiological investigations of canine hepatozoonosis during its 
first detection in Hungary 

Szerző: Farkas Viola, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Hornok Sándor, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A Hepatozoon canis az Apicomplexa törzsbe tartozó egysejtű élősködő, amely 
Európában a kutya hepatozoonosisát okozza. Korábban az a tudományosan megalapozott 
nézet uralkodott, hogy mivel fő vektora, a Rhipicephalus sanguineus nevű kullancsfaj 
kontinensünknek csak a déli részén honos, ezért a kutyák autochton fertőződésére csak a 
mediterrán országokban lehet számítani. Néhány éve azonban sporadikus esetekről számoltak 
be az endémiás térségtől északabbra fekvő országokban is. Egy 2009-es horvát tanulmányban 
a H. canis magyar határ közeli előfordulását is közölték, jóllehet alacsony prevalenciával. 
Célunk annak kivizsgálása volt, hogy vajon hazánk területén is fertőzöttek-e a kutyák H. 
canis-szal, illetve annak felmérése, hogy milyen járványtani tényezők befolyásolják a kórkép 
hazai státuszát. 

Ehhez haematológiai és molekuláris vizsgálatokat végeztünk a déli határ mentén, 
pontosabban Zala-, Somogy-, Baranya- és Csongrád-megye területén tartott kutyák 
vérmintáiból, és a kutyákról legyűjtött kullancsokból. Bár az egyes kutyákat véletlenszerűen 
válaszottuk ki, a célunk az volt, hogy kullancsokkal gyakran kapcsolatba kerülő állatokat 
vizsgáljuk. Így összesen 100 terelőkutyát, 12 vadászkutyát és 14 kóborkutyát vontunk be a 
felmérésbe. 

A 126 vérmintából 33 (26%) bizonyult PCR pozitívnak, legmagasabb aránnyal a 
terelőkutyák körében. Szekvenálással három genotípust azonosítottunk. A Dermacentor 
kullancs nimfákban és lárvákban a H. canis csak akkor volt kimutatható, ha PCR pozitív 
kutyáról gyűjtöttük azokat, és a H. canis genotípus mindig egyezett a kullancsban és 
gazdájában. Ezzel szemben a a Haemaphysalis concinna nimfák esetében PCR pozitív 
példányt találtunk PCR negatív kutyán is, különböző genotípus fordult elő e kullancsokban, 
mint az általuk fertőzött kutyákban, továbbá a genotípusok eltértek az egy azon kutyán vért 
szívó kullancsok között is. A terepről gyűjtött Dermacentor adultok vizsgálata negatív 
eredménnyel zárult. Mindezt figyelembe véve a Ha. concinna a H. canis új, potenciális 
vektora. Ezen felül (mivel a hepatozoonosis prevalenciája hazánk déli részén magasabb volt, 
mint a szomszédos horvát területeken), további járványtani tényezők létét is feltételezzük. 
Ezek közül legvalószínűbb a (cystákat tartalmazó) hús evése, amelyet a H. americanum 
esetében már leírtak, és amelyet jól alátámaszt azon eredményünk, hogy a terelőkutyák voltak 
a legfertőzöttebbek (ezek azok, amelyek vadon élő zsákmányállatokhoz illetve tetemekhez 
leginkább hozzáférhetnek). 

Összességében először igazoltuk, hogy a kutya hepatozoonosisa Európában a 
mediterrán térségtől északabbra is (akár magas prevalenciával) endémiás lehet. 
Feltételezésünk szerint ennek nem kullancsvektorának északabbi elterjedéséhez, tehát az 
éghajlatváltozáshoz van köze, hanem eddig nem ismert járványtani tényezőkhöz. 
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ELTÉRŐ GENOTÍPUSÚ KUTYAFAJTÁK ÉS KERESZTEZÉSEIK 
MUNKAALKALMASSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 

RENDŐRKUTYA-KIKÉPZÉSBEN 

Comparing the competence of dogbreeds with different genotypes and their 
hybrids for police dog training 

Szerző: Fenyvesi Kornél Jakab, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Zöldág László, nyugalmazott egyetemi tanár; Dr. Stájer Attila, állatorvos, 
rendőr alezredes (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, 
Takarmányozástani és Laborállat-tudományi intézet Állattenyésztési és 
Genetikai Osztály) 

A Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatomban az ORFK Dunakeszi 
Oktatási Igazgatóságban kiképzett rendőrkutyák közül a német juhászkutyák, malinois-ák 
(belga juhászkutya) és e két fajta keverékeit hasonlítottuk össze a különböző képzettségeikhez 
tartozó vizsgaeredményeik alapján. Kiemelten foglalkoztam a kutyák rendőrkutya-képzésre 
történő kiválasztásával, ugyanis az ebeknek sok követelményt kell teljesíteniük ahhoz, hogy 
részt vehessenek a különböző tanfolyamokon. Erre az alkalmassági vizsgálatra a kutyák 
megvételekor kerül sor, amikor is már eldöntik, hogy az adott példányt milyen képzésre 
kívánják előterjeszteni. A Rendőrség állományában a következő rendszeresített szolgálati 
kutyák fordulnak elő: általános rendőrkutya, járőrkutya, nyomkövető, szagazonosító, 
kábítószer-kereső, bűnügyi speciális (hullakereső), közrendvédelmi speciális (elfogó) kutya, 
őr- és személykereső kutya. A kutatás célja az volt, hogy választ kapjunk arra, van-e eltérés a 
különböző genotípusú állatok hasznosítási irányai között, azaz milyen képzettséggel 
rendelkeznek, valamint, hogy az adott képzésüket milyen eredménnyel fejezték be a kutyák. 
Összesen 14 keverék, 52 malinois és 466 német juhászkutyának a vizsgaeredményeit 
dolgoztuk fel. Sajnos a keverék kutyák példányszáma túl kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a 
megfelelő statisztikai próbákat alkalmazni tudtuk volna rajtuk. Azonban a két fajtatiszta 
populációban sem találtunk szignifikáns eltérést arra vonatkozólag, hogy lenne bármilyen 
összefüggés az állatok fajtája és a felhasználási módjuk között. Viszont a Kruskal-Wallis 
próbával, valamint az Anova-teszttel sikerült kimutatni, hogy a fajta hatással van az állatok 
vizsgaeredményeire, azaz a két fajta teljesítménye eltérő. Azt igazoltuk, hogy a malinois-ák 
jobban teljesítettek a vizsgák során mint német fajtársaik. Emellett még a tesztekből kiderült 
az is, hogy a vizsgaeredmények nem függetlenek az adott képzési ágtól sem, tehát egyes 
tanfolyamokon jobban felkészítik a kutyákat a vizsgára, és a leendő munkájukra. Esetleg 
módosíthatnák az állatok képzését azokon a tanfolyamokon, amelyeket a kutyák rosszabb 
vizsgaeredménnyel zártak. A fajta és a képzettség közötti esetleges interakciót a tesztek 
kizárták. Annak ellenére, hogy a keverék kutyák alacsony száma miatt a teszteket nem 
hajthattuk végre, a tendencia látszik, miszerint elsősorban olyan feladatokra alkalmazzák őket, 
ahol főleg a szaglásukat kell használják, de a vizsgaeredményeik szempontjából nem látunk 
kiemelkedő teljesítményt a fajtatiszta-populációkhoz képest, így a hibridizáció miatt várt 
pozitív heterózis hatás nem igazolható. 
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A RÉZ SZULFÁT ÉS A PYRINEX 48 EC EGYEDI ÉS INTEREKC IÓS 
TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATA CSIRKEEMBRIÓN 

Single and interaction toxicological study of capper sulfate and Pyrinex 48 Ec 
on chichen embryi 

Szerző: Gajcsi Dóra Fruzsina, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, szigorló 

Témvazető: Dr. Lehel József, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Gyógyszertani és Méregtani Taszék) 

Vizsgálataim célja az volt, hogy a környezetben relatíve nagyobb mennyiségben 
előforduló és az élő szervezetekre fokozottan veszélyesnek minősülő réz-szulfát, és egy széles 
körben felhasznált rovarölő szer (Pyrinex 48 EC) egyedi és interakciós embriókárosító hatását 
feltárjam. 

A kísérletek elvégzéséhez összesen 200 db Farm color házityúk (Gallus gallus f. 
domestica) tojást használtam fel. A szállítás és az azt követő huszonnégy órás pihentetést 
követően kezdtem meg a tojások keltetését. A vizsgálati anyagokat, illetve azok kombinációit 
injektálással juttattam be a tojásokba a keltetés megkezdésekor, 0,1-0,1 ml térfogatban.  

A keltetés harmadik napján az embriók egy részéből (10/csoport) a korai fejlődési 
stádium tanulmányozása céljából, a csírakorong kimetszésével tartós preparátumot 
készítettem. A többi kezelt tojást a keltetés tizenkilencedik napján dolgoztam fel. 
Feljegyeztem az elhalások számát, a makroszkópos deformációkat és elváltozásokat, továbbá 
az embriók testtömegét. Hisztológiai feldolgozás céljára májmintát vettem, továbbá a 
makroszkópos vizsgálat részeként a csontvázrendszerben esetlegesen előforduló fejlődési 
rendellenességek kimutatására Dawson-féle festési eljárást alkalmaztam. A testtömeg 
adatokat varianciaanalízissel és Tukey teszttel értékeltem, az embriomortalitás és a fejlődési 
rendellenességek statisztikai értékeléséhez az RXC Chi2 tesztet használtam. 

A korai embrionális fejlődés vizsgálata során a réz-szulfát egyedi adagolása nem, 
ugyanakkor a Pyrinex 48 EC és a két vegyi anyag kombinációs kezelése szignifikánsan 
(P<0,05) növelte az embriomortalitást. Ugyanez a tendencia volt megfigyelhető a fejlődési 
rendellenességek esetében is (réz-szulfát: 44,44%; Pyrinex 48 EC: 66,66%; együttes adagolás: 
100,00%). 

A keltetés 19. napján elvégzett feldolgozás során a réz-szulfát (50,00%) és a Pyrinex 
48 EC (77,14%) egyedi és együttes alkalmazása (97,22%) egyaránt szignifikánsan növelte az 
elhalások számát (P<0,01; P<0,001; P<0,001). A fejlődési rendellenességek gyakoriságát a 
réz-szulfát nem, de az inszekticid egyedi és együttes kezelése szignifikánsan fokozta 
(P<0,01). 

A Pyrinex 48 EC, illetve a réz-szulfáttal együtt adagolva szignifikánsan csökkentette 
az embriók testtömegét, ugyanakkor a réz-szulfát önmagában nem befolyásolta azt. 

Csontvázfestési eljárással kimutatható fejlődési rendellenességek csak sporadikusan 
fordultak elő az egyedi és együttes kezelés hatására (hibás lábállás, növekedési retardáció). 

A szövettani vizsgálat során vegyi anyagra utaló májkárosodást nem találtam, azonban 
az osztódó sejtek aránya jelentős mértékben csökkent a réz-szulfáttal és a Pyrinex 48 EC-vel 
kezelt csoportban. 

Adataim alapján a réz-szulfát és a Pyrinex 48 EC együttes alkalmazásakor kialakuló 
toxikus interakció hátterében additív, illetve szinergista hatás állhat, mely jelentős mértékben 
csökkentheti a madárembriók életképességét, illetve súlyosabb esetben vadmadár-fajok 
kipusztulásához vezethet. 
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AMERIKAI HÜLL ŐKBEN ELŐFORDULÓ ADENOVÍRUSOK 
DIVERZITÁSÁNAK FELMÉRÉSE ÉL Ő ÁLLATOK 

SZŰRŐVIZSGÁLATÁVAL 

Examiniations aiming at the estimation of prevalence and diversity of the 
adenoviruses derived from samples of living American reptilians 

Szerző: Godó Soma, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. évfolyam 

Témvazető: Dr. Benkő Mária, Témacsoport vezető (Állatorvos-tudományi Intézet) 

Az adenovírusok (AdV)(Adenoviridae) ikozaéder alakú, közepes méretű, burok 
nélküli, duplaszálú DNS genommal rendelkező vírusok. Eddig minden főbb gerinces 
osztályban kimutatták jelenlétüket, ennek megfelelően igen változatosak. Az egyes típusok 
ritkán lépik át a faji határokat, így jó modellek koevolúciós vizsgálatokhoz. Az AdV-okat 
jelenleg 5 genusba sorolják, ezek közül az Atadadenovirus tagjait először kérődzőkben, majd 
madarakban és erszényesekben írták le. Csak később – már a molekuláris biológiai módszerek 
elterjedése után – hüllőkből kimutatott új AdV-ok és az első, kígyó-eredetű teljes genom 
megismerésével feltételezték a genus pikkelyes hüllő eredetét. A korábbi vizsgálatok, főként 
fogságban tartott és elpusztult hüllők mintáinak szűrésével, kb. 10%-os prevalenciát 
állapítottak meg, miközben a filogenetikai elemzések megerősítették a pikkelyes hüllő-
eredetet. Érdekes módon a legújabban felfedezett teknős-eredetű AdV-ok egy különálló ágon 
helyezkednek el a törzsfán, és egyik elfogadott nemzetségbe sem sorolhatók.  

A jelen TDK munka elsődleges célja további hüllő-eredetű minták vizsgálata volt az 
adenovírusos fertőzöttség kimutatására, valamint a Squamata eredet megerősítésére, és a 
teknős-AdV-ok evolúciójának további felderítésére. Mivel az AdV diverzitás és abundancia 
szempontjából eddig még nem végeztek felméréseket szabadon élő, egészséges állatokban, ez 
is munkám célkitűzései között szerepelt. 

Az Egyesült-Államokból származó, egy halgazdaságban szabadon élő, látszólag 
egészséges hüllők mintáinak PCR-es szűrését végeztük el. A DNS-t alkoholban tartósított 
kloákatamponokból izoláltuk. A kétkörös, konszenzus primereket alkalmazó PCR során 
kapott termékeket szekvenáltuk, majd törzsfarekonstrukciót végeztünk. 

Összesen 73 mintát szűrtem, melyek közül 51 származott különböző teknős fajokból 
de ezek mind negatív eredményt adtak, ugyanúgy mint az egyetlen kétéltű-eredetű minta. Az 
eddigi vizsgált 21 pikkelyes hüllő mintában két esetben mutattunk ki adenovírusos 
fertőzöttséget, ami ezen a gazda csoporton belül 9,5 %-os prevalenciát jelent. Egy 
gabonasikló (Pantherophis guttatus) mintájában a kígyó-adenovírus 1-es típusát azonosítottuk 
(SnAdV-1), aminek már teljes genom-szekvenciája ismert. Egy, a tudomány számára új AdV 
került kimutatásra egy floridai vízisiklóból (Nerodia fasciata). A virális DNS-polimeráz 
génből kinyert, 300 bp hosszú szakasz alapján ez is az Atadenovirus nemzetségbe sorolható 
be, hasonlóan az eddig kimutatatott minden pikkelyes hüllő AdV-hoz. Ez megerősíti a 
hipotézist, miszerint ez a genus Squamata-eredetű.  

Figyelembe véve az élő állatokban megállapított prevalencia adatokat, a pikkelyes 
hüllőkben az adenovírus valószínűleg csupán gyengültségi kórokozóként van jelen, 
ellentétben a madarakat és emlősöket fertőző, komoly megbetegedéseket okozó 
atadenovírusokkal. Ez tovább erősíti a nemzetség pikkelyes hüllő eredetét. 
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A MACSKA IVARI CIKLUSA ALATT ZAJLÓ HORMONÁLIS 
VÁLTOZÁSOK 

Hormonal changes during the oestrous cycle in cat 

Szerző: Gulyás Anita, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Thuróczy Julianna, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Szülészeti és szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika) 

Vizsgálataink során az ivartalanításra érkezett macskák vérszérum, petefészek, 
hüvelykenet mintáinak elemzésével áttekintést kívánunk adni az ivari ciklus alatt történő 
hormonális és klinikai változásokról. Az összesen 78 macskából származó vérszérumból 
meghatároztuk az 17ß-ösztradiol (E2), és progeszteron (P4) koncentrációt. Az eltávolított 
petefészkekből hematoxilin– eozin festést követően, kis nagyítással meghatároztuk a 
különböző típusú tüszők és petefészek képletek számát. A hüvelykenetet a műtéti előkészítés 
során nyertük. Tárgylemezen való rögzítés és festés után fénymikroszkóppal 50 sejtet 
megszámolva meghatároztuk az egyes sejttípusok arányát. 

Az ivarzók csoportjában az átlag±szórás E2 34,60±46,76 pg/ml, P4 2,18±2,09 ng/ml. 
A vemheseknél E2 53,63±61,60 pg/ml, P4 12,70±9,37 ng/ml volt, míg a juvenilis csoportban 
az E2 11,80±17,95 pg/ml, a P4 0,96±0,28 ng/ml. A két héten belül ivarzottaknál kapott E2 
11,59±12,57 pg/ml, a P4 3,58±5,07 ng/ml volt. A két hónapon belül elletteknél ezek az 
értékek az E2-nél 55,68±60,29 pg/ml, P4 1,43±0,33 ng/ml voltak. Az emlődaganatos 
macskáknál az E2 52,70±28,20 pg/ml, a P4 1,42±0,43 ng/ml volt. A két hónapon belül 
ivarzottaknál az E2 31,06±21,81 pg/ml, P4 1,86±0,37 ng/ml, míg a nem tüzelők csoportjában 
az E2 30,88±39,18 pg/ml és a P4 6,35±5,12 ng/ml volt. A pyometrás csoportban - a nyert 
vérminta kis mennyisége miatt – E2-t mérni nem tudtunk, a P4 1,59 pg/ml.  

Megállapítottuk, hogy az állatok különböző mértékben érzékenyek az ösztrogén 
hatására, így már alacsony (20 pg/ml alatti) 17ß-ösztradiol szint is kiválthat ivarzási 
viselkedést. Ezen kívül azt, hogy macskában a hüvely hámja E2 hatásra nem követi olyan 
mértékben és gyorsasággal a hormonszintek változását, mint kutyákban, mivel egy ciklus 
hossza sokkal rövidebb. Ezt bizonyítja, hogy egy mintában a 7,11 pg/ml-es E2 értékhez 
tartozó citológiai mintában 13 nagy átmeneti/ keratinizálódó és 37 keratinizálódó sejtet 
számoltunk. Egy másik esetben a 200 pg/ml E2-es értékkel 37 nagy átmeneti/keratinizálódó 
és 13 keratinizálódó sejttípust számoltunk. Valamint azt találtuk, hogy az E2 értéke nem 
csökken olyan mértékben, a vemhesség kezdetéhez képest, mint ahogy azt irodalmi adatok 
alapján vártuk. 10 napos vemhes állatban 200 pg/ml-es E2-t mértünk, ugyanakkor a 35 napos 
vemhes állatban 54,35 pg/ml-t, az 55 napos vemhesnél 65,36 pg/ml-t kaptunk eredményül az 
irodalomban közölt 5-12 pg/ml helyett. Fentiek alapján felvetődik a kérdés, van-e 
vemhességet fenntartó szerepe a 17ß-ösztradiolnak. Ennek megválaszolására további 
vizsgálatok szükségesek. 
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KORAI VEMHESSÉGVIZSGÁLATOK ÉS AZ 
EMBRIONÁLIS/MAGZATI VESZTESÉGEK ÉRTÉKELÉSE EGY 

BORJÚVAL VEMHES ÉS IKERVEMHES SZARVASMARHÁK 
ESETÉBEN 

Evaluation of early pregnancy diagnoses embrio/fetal mortality in case of single 
and twin pregnancies 

Szerző: Győri Dorottya , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Szelényi Zoltán, klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Szülészeti és szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika) 

Vizsgálatunkat három magyarországi tejtermelő szarvasmarhatartó gazdaságban 
végeztük 1253 állat bevonásával. Vizsgálatunkban az ultrahanggal végzett pozitív korai 
vemhességvizsgálatok eredményeit értékeltük. 

Az ikervemhesség előfordulási aránya a korai vemhességvizsgálat idején 8,4% volt. 
Az egy borjúval vemhes teheneknél az embriók közel 58,4%-a a jobb méhszarvban 
helyeződött, 41,6%-a pedig a bal méhszarvban Ikervemheseknél 54,3% unilateralis 
helyeződésű volt, 45,7% bilateralis. A sárgatestek számát tekintve az egy borjúval vemhes 
állatoknál 83,2%-ban egy sárgatest volt a petefészken (16,8%-ban kettő), az ikervemhes 
teheneknél 94,3%-ban két sárgatest volt a petefészkeken (5,7%-ban egy). 

Az ellenőrző vemhességvizsgálat idejére a veszteség mértéke 4,6% volt (az egy 
borjúval vemhes teheneknél 4,6%, az ikervemheseknél 4,8%, p>0.05). 1201 magzat született 
meg végül, a halvaszületés előfordulása az összes ellésnél 5,7% volt (68 borjú). A 82 ikerellés 
során 164 borjú született. Ezek közül némely esetben az egyik borjú halvaszületett (7,3%), 
87,8%-nál az ikerborjak mindkét tagja élve jött világra, valamint a 164 borjú közül 4,9%-nál 
mindkét borjú halvaszületett. Az egy borjúval vemhes tehenek esetében a borjak 5,2%-a 
született halva. 

A korai ultrahangos vemhességvizsgálat pontosságának kiszámítása során a 29.-35. és 
36.-42. vemhességi napok közötti vizsgálatok eredményeit külön számítottuk. A 29.-35. nap 
között a vemhességvizsgálat megbízhatósága ikervemhességek esetében jó eredményeket 
adott (Se: 95,3%, Sp: 97,3%, +PV: 95%, -PV: 97,5%). Hasonló jó eredményeket adott a 
vemhesség 36. és 42. napja között elvégzett ultrahangvizsgálat megbízhatósága is (Se: 90%, 
Sp: 96,2%, +PV: 58,1%, -PV: 99,4%). 

Összességében elmondható, hogy az ikervemhesség vizsgálata az embrionális 
időszakban alkalmazott diagnosztikai módszerünkkel egyrészt megbízható diagnózist ad, bár 
érdemesebb a vizsgálatunkat a 36. és 42. vemhességi nap közé tenni. Az általunk talált 
gyakoriság is felhívja a figyelmet a szakirodalmi adatokkal összhangban lévő magas 
előfordulásra. Javaslatot tudunk tenni mindemellett egy olyan diagnosztikai sémára is, amely 
az ikervemhességek nyomonkövetését különválasztja az egy magzattal vemhes állatoktól. 
Korai időszakban diagnosztizált ikervemhesség esetén többszöri, ultrahang segítségével 
végzett vizsgálattal kell az esetleges embrionális/magzati veszteségeket feltárni a minél 
problémamentesebb ellésre való felkészülés jegyében. 
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MADARAK POTENCIÁLIS REZERVOÁR SZEREPÉNEK 
VIZSGÁLATA EGYES KULLANCS KÖZVETÍTETTE ZOONOTIKUS 

BAKTÉRIUMOK JÁRVÁNYTANÁBAN 

Investigation of the potential reservoir role of birds in the epidemiology of 
certain tick-borne zoonotic bacteria 

Szerző: Hadnagy Zsófia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Hornok Sándor, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és állattani tanszék) 

Az elmúlt két évtizedben kifejlesztett modern, molekuláris biológiai módszerek 
lehetővé tették, hogy a kullancs közvetítette kórokozók kimutatása a korábbiaknál sokkal 
hatékonyabban történjen. Ezekben a kutatásokban jelentős szerepet kapott a madarak mint 
kullancsgazdák járványtani szerepének vizsgálata. Az első ilyen felmérés hazánkban is 
megtörtént, és nem csak azt igazolta, hogy a közép (és hosszú) távon vonuló madárfajok a 
mediterrán régióban honos kullancsfajokat és kullancs közvetítette kórokozókat hurcolhatnak 
be, de azt is, hogy az ember közelében élő (synanthrop) madarak kullancsaiban magas lehet a 
rickettsiák gyakorisága. A nemzetközi irodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy míg a madarak 
kullancsaiból kimutatható kórokozókat sokszor vizsgálták molekuláris módszerekkel, a 
madarakat és kullancsaikat egyidejűleg nem. 

Ezért 2013 tavaszán és nyár végén, kora ősszel gyűrűzéshez befogott madarakból 
vettünk vért, illetve legyűjtöttük róluk a kullancsokat. A minta alanyok kiválasztásánál a 
kullancsosság volt a fő szempont, amely madarakhoz megfelelő számú kullancsmentes 
kontroll példányból is igyekeztünk vért venni. Így összesen mintegy 130 madár és 140, 
madarakról eltávolított kullancsot vontunk be a vizsgálatba. Ezekből egyedenként kivontuk a 
DNS-t, és PCR módszerrel megkíséreltük három zoonotikus kórokozó (csoport) kimutatását: 
(1) a 'Candidatus Neoehrlichia mikurensis'-t – amelynek hazai előfordulását nemrég igazolták 
– faj-, genus- és család-specifikus valós idejű PCR-rel; (2) az Anaplasma phagocytophilum-ot 
faj-specifikus valós idejű PCR-rel; és (3) a rickettsiákat mind valós idejű, mind konvencio-
nális PCR-rel és szekvenálással. 

Valamennyi minta negatívnak bizonyult 'Candidatus Neoehrlichia mikurensis'-re, 
illetve a Neoehrlichia genusra, de az Anaplasmataceae családra szinte az összes megvizsgált 
minta gyengén pozitív volt. Egyetlen, tavasszal gyűjtött madárvérmintából és egy Ixodes 
ricinus nymphából sikerült (viszonylag erős pozitivitással) kimutatni az A. phagocytophilum-
ot. A tavaszi időszakból a Rickettsia helvetica jelenlétét valós idejű PCR-rel hat 
madárvérmintában bizonyítottuk, továbbá 18 kullancsból is konvencionális PCR-rel és 
szekvenálással. A kullancsok kisebb hányadában (11 minta) ez utóbbi módszerrel a R. 
monacensis jelenlétét igazoltuk, és az egyik madárvér is pozitivitást jelzett az érzékenyebb 
valós idejű PCR-rel valamely egyéb rickettsiára. A nemzetközi irodalomban csak egy 
közleményt találtunk, amely a madarak (általában vett) anaplasmák és rickettsiák okozta 
bacteriaemiáját írja le, ezért eredményünk elsőnek számíthat abból a szempontból, hogy 
sikerült igazolnunk potenciális rezervoár szerepüket az A. phagocytophilum és a R. helvetica 
járványtanában. 
  



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

 340

BUDAPESTI KULLANCS ÉL ŐHELYEK FELMÉRÉSE ÉS EGYES 
KULLANCS KÖZVETÍTETTE KÓROKOZÓK ÉL ŐHELY-FÜGGŐ 

ELŐFORDULÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Survey of tick habitats and investigation of the habitat-related occurrence of 
tick-borne pathogens in Budapest 

Szerző: Halász Edina, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Hornok Sándor, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A Parazitológiai és Állattani Tanszéken több, mint fél évszázada folynak a kullancsok 
előfordulásával kapcsolatos kutatások. Ezek eleinte elsősorban faunisztikai adatok gyűjtésére 
szorítkoztak, illetve annak felmérésére, hogy az egyes kullancsfajok milyen élőhelyeken és 
állatfajokon fordulnak elő. A vizsgálatok céljaként ma már előtérbe kerültek a kullancs 
közvetítette kórokozók. Az utóbbi években közölt hazai eredményekből kiderül, hogy a 
kullancsok faji megoszlása és aktivitásuk élőhelyenként változhat. Amíg azonban a legtöbb 
felmérés e külső élősködők "természetes" (vidéki) környezetében történt, csak kevés illetve 
részleges adat áll rendelkezésre a kullancsok és kullancs közvetítette kórokozók városi, 
urbanizált területeken való előfordulásáról. Ezért kezdtünk az eddigieknél szélesebb körű 
kullancsvizsgálatba Budapesten. Itt nyugat-európai viszonylatban – ahol a hasonló kutatások 
zömét végezték – a kullancsok jelenléte több élőhely típusban valószínűsíthető. 

A tavaszi szezonban, március és június között kullancsokat gyűjtöttünk a növényzetről 
Budapesten, összesen 30 helyen (amelyek 14 kerületbe tartoznak) három városi élőhely 
típusban: temetők elhanyagolt részein, parkokban és erdőkben. Ezek nemcsak 
növényzetükben, de a potenciális kullancsgazdák előfordulásában is jelentősen különböznek. 
Néhány helyet havonta ismételt mintavételezésre is kiválasztottunk. Összesen több, mint 2400 
kullancsot gyűjtöttünk, amelyek négy fajba tartoznak. Tizenhat helyen csak Ixodes ricinus-t 
találtunk; két helyen csak Dermacentor reticulatus-t; négy helyen e két fajt együtt és egy 
helyen a D. marginatus-szal; továbbá a Haemaphysalis concinna-t I. ricinus-szal illetve még 
D. reticulatus-szal négy illetve két helyen. Temetőkben Dermacentor-fajok nem fordultak elő. 

Az egységnyi területen gyűjthető kullancsok száma a temetők elhanyagolt részeiben 
volt a legmagasabb. Megállapítottuk, hogy az I. ricinus aktivitása a belvároshoz közelebb eső, 
illetve kisebb méretű élőhelyeken már korábban (áprilisban) magasabb szintet érhet el, mint 
máshol, ahol csúcsidőszaka májusra esik. DNS kivonást követően elvégeztük az élőhelyek 
mindhárom típusából 80-80 véletlenszerűen kiválasztott I. ricinus példány molekuláris 
vizsgálatát is. Az Anaplasma phagocytophilum jelentősen alacsonyabb prevalenciával fordult 
elő a temetőkben, mint a parkokban és erdőkben gyűjtött kullancsokban. 

Következtetésképpen megállapítható, hogy miután a városi környezetben lévő 
kullancs élőhelyek jelentősen különböznek növényzetükben (így mikroklimatikusan), 
valószínűleg hőmérsékletükben, az előforduló kullancsgazdák és a kórokozó rezervoárok 
tekintetében, ez jelentősen befolyásolhatja nemcsak az egyes kullancsfajok tér- és időbeli 
előfordulását, de egyedeik sűrűségét, sőt a kórokozókat hordozó példányok arányát is. 
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BEFOLYÁSOLJA-E A BUTIRÁT AZ INDUKÁLT CITOKRÓM P450 
ENZIMAKTIVITÁST A CSIRKE MÁJÁBAN? 

Does butyrate influence the induced cytochrome P450 enzyme activity in the 
liver of chicken? 

Szerző: Hermándy-Berencz Katalin, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Mátis Gábor, tanszéki munkatárs; Kulcsárné dr. Petrilla Janka, tanszéki 
munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Élettani és Biokémiai Tanszék) 

A monogastricus emlősök és madarak esetében takarmány-kiegészítőként alkalmazott 
butirát in vitro és in vivo körülmények között egyaránt epigenetikus hatással bír, így a 
hiszton-deacetilációt gátolja, egyes hisztonok hiperacetilációját idézve elő. Ennek 
köszönhetően per os adott butirát hatására számos gén, például munkacsoportunk korábbi 
eredményei alapján a máj méregtelenítő tevékenységében és a gyógyszer-metabolizmusban 
kulcsfontosságú mikroszómális citokróm P450 (CYP) enzimek expresszója megváltozik, 
aktivitásuk azonban nem mutat eltérést. Arra vonatkozóan azonban, hogy a butirát más, CYP-
induktor hatású xenobiotikummal (pl. phenobarbital, PB) egyidejűleg adva befolyásolja-e a 
CYP enzimek működését, nem áll rendelkezésünkre adat. 

Ezen kérdés tisztázására Ross 308 típusú naposcsibékből 4 csoportot alakítottunk ki 
(n=8), az állatokat 24 napos korukig neveltük. A csirkéket a 20. naptól öt napon keresztül 
intracoelomalis PB-injekció (80 mg/ttkg/nap) mellett begyszondán keresztül naponta adott 
alap (0,25 g/ttkg), illetve emelt dózisú (1,25 g/ttkg) nátrium-butirát bolussal kezeltük, egy 
további csoport esetében PB-kezelés mellett a begybe desztillált vizet juttattunk. A kontroll 
állatoknak kizárólag desztillált vizet adagoltunk szájon át. Az állatkísérleti fázist követően 
fiziológiás sóoldattal vértelenítettük a májat, majd differenciáló centrifugálással izoláltuk a 
szervekből a mikroszóma frakciót. A CYP enzimek aktivitását kétféle enzimkinetikai teszttel 
– anilin-hidroxilációs és aminopirin-N-demetilációs próbával – határoztuk meg, amelyek a 
CYP2H, illetve CYP3A alcsaládok működésére specifikusak. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a PB enziminduktor hatását a butirát alap dózisban 
alkalmazva szignifikánsan mérsékli, mind a két, általunk vizsgált CYP alcsalád (CYP2H, 
CYP3A) esetében. Ennek oka feltételezhetően a közös jelátviteli útvonal, azaz a CYP 
enzimek konstitutív androsztán receptorhoz (CAR-hoz) kötött szabályozási mechanizmusa. A 
CAR egy olyan magreceptor, amely különböző ligandok (például PB) hatására aktiválódva 
fokozza a CYP gének transzkripcióját. Irodalmi adatok alapján a butirát ugyanezen jelátviteli 
úton keresztül befolyásolhatja a CYP enzimek működését, így a két vegyület interakcióba 
léphet egymással. 

Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a szájon át adagolt butirát más, CYP-
induktor xenobiotikumokkal együtt adva befolyásolhatja a májbeli CYP enzimek aktivitását, 
azaz egyidejű xenobiotikum-terhelés mellett megváltoztathatja a máj méregtelenítő 
tevékenységét, ezáltal a terápiás célból alkalmazott gyógyszerek lebontását és eliminációját. 
A butirát ezen hatása a haszonállattartásban élelmiszer-biztonsági és farmakoterápiás 
jelentőséggel is bírhat. 
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KÜLLEM-ÉS MUNKAVONALÚ NÉMET JUHÁSZKUTYÁK 
VISELKEDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Comparative study on show and working line German Shepherds 

Szerző: Hevér Dóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Brúder Ildikó, PhD hallgató; Dr. Fodor Kinga, egyetemi adjunktus (ELTE 
Etológia Tanszék, SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állategészségügyi 
igazgatástani és agrárgazdaságtani Tanszék) 

Napjainkban egyre több kutyafajtánál megfigyelhető jelenség, hogy a munka és 
szolgálati kutyák eltérnek a kiállítási vagy családi kutyáktól. A különböző szelekciós 
nyomásnak köszönhetően, megjelennek a küllem és munkavonalak. Nem történt ez másképp 
a német juhászkutyánál sem. Vizsgálatainkban, melyet a SZIE Állatorvos-tudományi Kara 
Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék, valamint az ELTE Etológia 
Tanszékének kutatásaiba bekapcsolódva végeztem, arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ez 
– a küllemben már észlelhető – változás megjelenik-e a kutyák egyes viselkedésjegyeinek 
különbözőségében is. A vizsgálatban összesen 39 kutyát teszteltünk egy 13 részből álló 
viselkedésteszt-sorozattal. A tesztet videóra rögzítettük, melyet később kiértékeltünk. Az 
alanyokat két csoportra osztottuk: munkakutyák (n=23, átlagéletkor: 31 hónap, szórás: 23 
hónap) és küllem vonalú kutyák (n=15, átlagéletkor: 26 hónap, szórás: 17 hónap) és 
viselkedésüket összehasonlítottuk a viselkedésteszt-sorozat segítségével. Emellett, minden, a 
vizsgálatban résztvevő kutya gazdáját megkértük, hogy egy kérdőívet töltsön ki számunkra. 
Ebben 43 kérdés vonatkozott a kutya különböző személyiségjegyeire, és 44 kérdés pedig a 
gazda személyiségjegyeire (Gazda Személyiség Kérdőív, főbb kérdések pl. lelkiismeretesen 
dolgozik, néha goromba, szétszórt, stb.). A kapott értékeket és válaszokat statisztikai 
elemzésnek vetettük alá. 

Vizsgálataink során azt kaptuk, hogy a munkacsoport kutyái a szeparációs feladat 
során hosszabb ideig néznek az eltávolodott gazda irányába. Ugyanebben a feladatban, a 
gazda visszatérését követő játék során szintén a munkacsoportba tartozó kutyák játszottak 
intenzívebben a visszatérő gazdával. Trend szintű különbséget találtunk a kutyák 
csontvédelmi agresszióját vizsgálva, eredményeink szerint a munkacsoport tagjai 
erőteljesebben védelmezik a csontot, mint a küllem vonalú kutyák. Szignifikáns különbséget 
kaptunk a szeparáció végén a gazda megközelítésének gyorsaságát vizsgálva, a munkacsoport 
alanyai itt is jobban teljesítettek. A kérdőívek alapján kialakított skálák közül a 
lelkiismeretesség és a neurocitizmus skálákon találtunk különbséget. Előbbiben a munka 
csoport tagjai kaptak magasabb pontszámot, míg utóbbiban a küllem csoport tagjai. A gazdák 
esetében szintén a neuroticizmus skálán találtunk szignifikáns eltérést, itt szintén a küllem 
kutyák gazdái értékelték magukat magasabb pontszámmal. 

Vizsgálataink megerősítik azon feltételezésünket, miszerint a szelekciónak 
köszönhetően a küllem és munka vonalú német juhászkutyák nem csak kinézetükben, de 
egyes jellemvonásaikban is jelentősen különbözhetnek. 
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BORDETELLA AVIUM ÉS ORNITHOBACTERIUM 
RHINOTRACHEALE VIRULENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA KÉT 

ÁLLATMODELLBEN 

Examination of the virulence of Bordetella avium and Ornithobacterium 
rhinotracheale in two animal models 

Szerző: Horváth Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Szabó Réka, PhD hallgató (MTA-ATK Állatorvos-tudományi Intézet) 

A Bordetella avium és az Ornithobacterium rhinotracheale elsősorban légzőszervi 
megbetegedést okozó, madárpatogén baktériumok, amelyek világszerte előfordulnak. Az 
1980-as évek végén magyarországi állományokban is leírták a miattuk kialakuló kórképeket. 
Az általuk okozott nagy gazdasági kár nem elsősorban az elhullott állatokhoz, hanem a 
fejlődésbeli visszamaradáshoz, és az emiatt szükséges továbbtartás többletköltségéhez 
köthető. 

Az O. rhinotracheale sok kutató szerint önállóan is képes betegséget okozni, mások 
szerint azonban csak más kórokozókkal együttműködve. Munkánk során O. rhinotracheale és 
B. avium megbetegítő képességét vizsgáltuk állatkísérletben, melynek során megpróbáltuk 
meghatározni kórfejlődésben játszott szerepüket, valamint vizsgáltuk a két kórokozó esetleges 
együttműködését a kórkép kialakításában. Munkánk célja az volt, hogy a két baktérium 
virulenciájának in vivo vizsgálatához megfelelő állatmodellt találjunk. Két baromfifaj 
érzékenységét teszteltük a két baktériumra nézve, megfigyeltük a jelentkező klinikai tünetek 
jellegét és súlyosságát, a kórboncolás során értékeltük a tapasztalható makroszkópos és 
mikroszkópos elváltozások jellegét, mértékét, eltérését. 

Napos korú SPF csirkék fertőzése során nem sikerült a fertőzést előidézni egyik 
kórokozó esetében sem. Napos, kommersz pulykákon végzett állatkísérlet során mindkét 
kórokozót sikerült visszaizolálni mind az állatok tüdejéből, mind a légcsövükből, klinikai, 
kórbonctani tünetek és kórszövettani elváltozások is megfigyelhetőek voltak. Elhullás a 
kísérlet során még a két kórokozóval fertőzött csoportban sem volt. Ez és a kialakult enyhe 
tünetek a baktériumok gyengébb virulenciájára illetve a környezeti hatásokra vezethető 
vissza. 

A mindkét kórokozóval fertőzött csoportban kialakuló súlyosabb kórbonctani 
elváltozások és az, hogy a kórokozók a többi csoporthoz képest tovább voltak 
visszaizolálhatók, a két baktérium a betegség kialakításában való együttműködésére utal. 
Ennek pontos mechanizmusát és a baktériumok esetleges virulencia faktorait további 
kísérletek folyamán tervezzük vizsgálni. Az eredmények függvényében új stratégiák 
kialakítására nyílhat lehetőség a baromfiállományok egészségének megőrzésében, a 
költséghatékonyság fokozásában. 
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MOZART-SZONÁTA HATÁSA A PATKÁNYOK TANULÁSI 
KÉPESSÉGÉRE 

Effect of Mozart sonata on the Rats' learning ability 

Szerző: Horváth Krisztina , Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, I. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-Tudományi Intézet) 

Az ún. Mozart-hatáson emberek esetében a zenének a tanulási képességet és idő-, 
valamint térérzéket javító hatását értik. Az állatok hippokampusz-függő tér tanulás és 
memória teljesítményét 8-karú labirintusban, a spontán explorációját porondteszt (PT) 
készülékben vizsgálták. A csoportonként tizenkettő fiatal felnőtt hím patkánynak az egy hetes 
adaptációs (habituációs) héten napi két, majd az információ-rögzülés (bevésés) hetétől – 
további 9 héten át – (a tesztszobában töltött 20 perces akkomodációs idő letelte után) naponta 
egyszeri alkalommal 8,5 percig sugározták Mozart D-dúr zongoraszonátáját (K 448). A 
tesztszobákban háttérzajként 40 dB fehér zajt biztosítottak, a megvilágítás 25 lux fényerejű 
volt. A kontrollcsoport nem részesült a zenei ingerekben. Az állatok vizelet- és 
bélsárürítésének számát a PT-vizsgálat során egyedileg följegyezték, az élősúlyokat a kísérlet 
alatt naponta mérték. A 10. hét végén csoportonként 6-6 állat farokvénás véréből vérkép- és 
biokémiai vizsgálatot végeztek. A boncolás során az eltávolított agy, thymus, szív, tüdő, máj, 
lép, vesék és mellékvesék tömegét lrmérték, majd csoportonként 6-6 patkány esetében 
szövettani mintát vettek a csecsemőmirigyből és a mellékvesékből. A Mozart-zene hatásának 
kitett csoport téri memória teljesítménye a kontrollhoz képest szignifikánsan jobb eredményt 
mutatott a referenciamemória (59,76±4,24 ill. 75,36±5,53%, p=0,00155), a 2 hét pihenés utáni 
fölidézés (83,42±3,06 ill. 88,78±2,74%, p=0,01929) és a tartós 4 órás munkamemória 
retenciós (60,52±2,49 ill. 65,97±2,87%, p=0,01258) tesztek esetében. A PT-ben mért spontán 
exploráció a csoportok között nem különbözött szignifikánsan. A 10 héten keresztül 
megfigyelt explorációváltozás ütemét csak az állatok életkora befolyásolta, a zenei hatás nem. 
A két csoport emócionális állapota, továbbá élősúlya, illetve a lép, csecsemőmirigy, vese, és 
mellékvese relatív szervtömege nem mutatott lényeges eltérést egymástól. A patkányok 
súlygyarapodási ütemét a zene nem befolyásolta. A "zenés" állatok szív és máj 100 g 
élőtömegre vonatkoztatott relatív szervtömege szignifikánsan kisebbnek bizonyult. A 
csecsemőmirigyből és mellékvesékből végzett általános kórbonctani, -szövettani vizsgálatok 
nem mutattak tartós stressz-állapottal összefüggő elváltozásokat, azonban a „zenés” csoport 
vérszéruma emelkedett kortizolszintet és magasabb vércukorértéket mutatott. Összegezve, az 
alkalmazott humán Mozart-szonáta alkalmas volt a patkányok hippokampusztól függő téri 
tanulás képességének javítására, de spontán explorációjukat gyakorlatilag nem módosította. A 
zene krónikus stresszt vagy szorongást nem okozott az állatoknak, de a tanulási folyamatokat 
és a memóriarögzülést segítő mértékű enyhe stresszt igen. 
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A HAZAI ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIE TÖRZSEK 
SZEROTÍPUSAI 

Serotypes of Actinobacillus pleuropneumoniae strains in Hungary 

Szerző: Horváth Pálma, 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 és vérzéses-elhalásos tüdőgyulladással és fibrines mellhártyagyulladással járó 
megbetegedést okoz elsősorban a 12-16 hetes sertésekben. Fakultatív patogén korokozóról 
lévén szó a hajlamosító tényezőknek nagy szerepe van a betegség kialakulásában.  

A baktérium in vitro történő tenyésztése során az élesztőkivonatot igénylő, NAD-
dependes törzsek az 1-es biotípusba tartoznak, míg a NAD-independens törzseket a 2-es 
biotípusba sorolják. A korábbi szerotipizálási rendszereket egyesítve 15 szerotípust 
különböztetünk meg. 

A vizsgálataink célja az volt, hogy adatokhoz jussunk a hazai A. pleuropneumoniae 
törzsek szerotípusának gyakoriságáról és összehasonlítsuk az indirekt haemagglutinációs 
próbával, valamint a toxingének kimutatására épülő PCR próbával nyert szerotipizálás 
eredményeit. 

Munkánk során harminc A. pleuropneumoniae törzset vizsgáltunk meg, amelyeket 
harminc, vágóhídról származó, kórtani elváltozásokat mutató sertéstüdőből izoláltunk 
klasszikus bakteriológiai módszerekkel. Az izolátumok tenyésztési és biokémiai tulajdonságai 
alapján a törzseket a NAD-dependens, 1-es biotípusba soroltuk. A vizsgálatba további hatvan, 
a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéki törzsgyűjteményből származó 1-es biotípusba 
tartozó A. pleuropneumoniae törzset is bevontunk. Az izolátumok szerotípusát indirekt 
hemagglutinációval, a felületi antigénjeik alapján határoztuk meg. Ennek eredményeként 46 
törzs a 2-es szerotípusba, 6 törzs a 8-as, 12 törzs a 9-es, valamint 21 törzs a 12-es szerotípusba 
tartozott. Öt törzset nem sikerült egyik szerotípusba sem besorolni. A többlépcsős polimeráz 
lánc reakció (PCR) a toxinokat kódoló gének kimutatásán alapszik, mivel pedig az egyes 
szerotípusok jellemző toxinokat termelnek, ennek alapján a baktériumok szerotipizálhatók. E 
módszerrel a vizsgált törzseket a szerotípusukra jellemző toxincsoportba lehetett besorolni. 
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A NYUGAT-NÍLUSI LÁZ VÍRUSÁNAK REZERVOÁR FAJAI 

Reservoir species of the West Nile virus 

Szerző: Iván Lívia , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Bakonyi Tamás, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Járványtani és mikrobiológiai tanszék) 

A kutatás a nyugat-nílusi vírus (West Nile virus, WNV) hazai fennmaradásában 
szerepet játszó gazdafajok azonosítására irányul. A kórokozó a Flavivirusok nemzetségébe 
tartozó, zoonotikus RNS vírus. Világszerte elterjedt, Európában a sporadikusan okoz 
megbetegedéseket. Magyarországon az utóbbi hat évben halmozottan fordultak elő 
idegrendszeri tünetekkel járó WNV fertőzések vadmadarakban, lovakban és emberekben.  

A vírus természeti ciklusában döntően vadmadár gazdafajok és szúnyog vektorok 
vesznek részt. Korábban azt feltételezték, hogy a vonuló madarak időről-időre behurcolják a 
WNV-t Európába, ám az itt nem képes tartósan fennmaradni. Az utóbbi években 
Magyarországon kimutatott WNV törzsek genetikai összehasonlításának eredményei viszont 
arra utalnak, hogy ugyanaz a vírustörzs fordul elő és okoz évről-évre megbetegedéseket az 
országban.  

A kutatás során 2011 és 2013 között 79 különböző fajba tartozó, összesen 1023 
vadmadárban kerestük a vírusfertőzés jeleit, hogy meghatározhassuk, mely madárfajok 
játszhatják a kulcsszerepet a kórokozó fenntartásában. A vizsgálatokat a minták minőségétől 
függően kompetitív ELISA-teszttel (vérminták) vagy RT-PCR-rel (tamponminták, elhullott 
egyedek) végeztük. A pozitívnak bizonyuló madarak döntő többsége a vágómadár-alakúak 
rendjébe (Accipitriformes) tartozott, emellett a bagolyalakúak rendjének (Strigiformes) több 
képviselőjét is pozitívnak találtuk. 

Az RT-PCR-el végzett vizsgálatok során 2011-ben sikerült kimutatnunk a vírust egy 
galambból (Columba livia) és egy kuvikból (Athene noctua). Mindkét madár a Hortobágyi 
Nemzeti Parkból származott. 2012-ben két, Maglódról származó héjából (Accipiter gentilis) 
mutattuk ki a vírust, 2013-ban pedig szintén egy héjából (Accipiter gentilis) és egy dolmányos 
varjúból (Corvus cornix), melyeket a Hortobágy Madárkórházból küldtek be. 

A kompetitív ELISA teszt során pozitívnak bizonyult két karvaly (Accipiter nisus), 
egy réti fülesbagoly (Asio flammeus), négy egerészölyv (Buteo buteo), egy barna rétihéja 
(Circus aeruginosus), egy vörös vércse (Falco tinnunculus), egy rétisas (Haliaeetus albicilla), 
egy darázsölyv (Pernis apivorus) és egy gyöngybagoly (Tyto alba). 

A ragadozó madarak nagyarányú fertőzöttsége és az idegrendszeri betegség 
kialakulásának gyakorisága miatt valószínűsíthető, hogy egyes zsákmány-madarak (pl. 
házigalambok) közvetlen fertőzési források lehetnek. 
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A MUHAR SZÉNA OKOZTA SZÁJELVÁLTOZÁSOK LOVAKBAN 

Foxtail grass caused alteration in horses mouth 

Szerző: Kállay Kristóf Gerg ő, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Kutasi Orsolya, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Nagyállat Klinika) 

A Hólyagos szájgyulladás (Vesicular stomatitis, VS) egy lovakban is előforduló, a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (Office International des Epizooties, OIE) besorolása 
szerint A listás vírusos betegség. A fertőzést a Rhabdoviridae családba tartozó Vesiculovirus 
okozza. Rövid lappangási idő után hólyagok jelennek meg az állat ajkain, fogínyén, a nyelvén 
illetve a genitáliákon. Ezek a hólyagok később felszakadnak és erosióvá , vagy fekéllyé 
alakulnak. A fájdalom miatt az állatok nem szívesen fogyasztják el takarmányukat, 
lesoványodnak. Másodlagos fertőzések is súlyosbíthatják a kórképet. A vírus rendkívül 
ragályos, hatékony vakcina jelenleg nem létezik ellene. A védekezés egyetlen módja a 
fertőzésgyanús egyedek karanténba zárása, illetve a szállítási feltételek szigorítása a fertőzött 
területen. 

2012 őszén a Kincsem parkban rendezett nemzetközi versenyen néhány induló állaton 
a VS-re jellemző nyálkahártya tünetek mutatkoztak a szájüregben. Az észlelt tünetek 
súlyossága folytán karantént rendeltek el, mivel az indulók között volt Amerikából származó 
egyed is, ahol dokumentáltan előfordul a betegség. Később a laboratóriumi vizsgálatok 
egyértelműen kizárták ennek lehetőségét, sőt az összes ismert hasonló tünetekkel járó fertőző 
ágens is kizárásra került. Feltételezhetően az eset hátterében a nem megfelelő szálas 
takarmány állhatott, hiszen az érintett egyedek, mindegyike ugyanazt a kétes minőségű szénát 
fogyasztotta. A botanikai vizsgálat megállapította, hogy a takarmány különböző muhar 
fajokat (Setaria glauca, Setaria viridis) tartalmaz, mely fajok morfológiája lehetővé teszi a 
nyálkahártya folyamatos irritációját így kialakítva az említett vírusos kórképhez nagyon 
hasonlatos tüneteket. 

Ennek a feltételezésnek az igazolására kutatásunkban két az egyetem tulajdonában 
lévő egészséges lovon hajtottunk végre etetési kísérletet, melynek során igazolni próbáltuk, 
hogy a Kincsem parkban etetett nem megfelelő minőségű széna okozhatta a VS fertőzéssel 
összetéveszthető tüneteket. Az etetési kísérlet előtt és után vérvizsgálat igazolja, hogy a 
kísérletben résztvevő egyedek mindegyike egészséges, és mentes bárminemű ismert fertőző 
betegségtől. Majd megkezdtük a muhar tartalmú széna etetését. Néhány nap elteltével már 
változások jelentkeztek, egy hét után pedig az állatok száj nyálkahártyája, fogínye kipirult és 
apró hólyagok is megjelentek a felső ajkakon és a szájszélen. A fogínybe fúródva takarmány 
részleteket lehetett felfedezni, melyek nyálkahártya irritációt és vérzést is okoztak. Az állatok 
az etetési periódus alatt a lokális szájüregi tüneteken kívül, más elváltozást nem mutattak, 
laborparamétereik a fiziológiás határértékeken belül maradtak. A fekélyekből szövettani 
minta is kimetszésre került, és a metszetben egyértelműen fellelhetőek a tünetek 
kialakulásáért feltételezhetően felelős növényi részek. 

Így a kezdeti feltételezés igazolást nyert miszerint, a nem megfelelő szálastakarmány 
okozhatta a lovakon észlelt tüneteket. 
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LÓ LYME-KÓRJA: A MAGYARORSZÁGI LOVAK SZEROLÓGIAI 
VIZSGÁLATA 

Equine Lyme disease: a serological survey among horses in Hungary 

Szerző: Kern Laura Muriel , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Farkas Róbert, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A szerző legjobb tudomása szerint Magyarországon nem vizsgálták a lovak Borrelia 
burgdorferi okozta fertőzöttségét, ezért szerológiai vizsgálatokat végzett.  

A lovak B. burgdorferi okozta fertőzöttségét az ország különböző részén tartott 27 
ménes látszólag egészséges 324 lovában IFAT módszerrel vizsgálta. Az eredmények azt 
jelzik, hogy számos állományban egy vagy több ló fertőzött. A 27 ménes közül 24-ben (89%) 
voltak fertőzött állatok. A borreliosis szeroprevalenciája 0 és 44% között változott az 
állományokban. A vizsgált 324 ló vizsgálata alapján a fertőzöttség szeroprevalenciája 19% 
(95% CI: 15-24%) volt. A szeropozitivitás és a kor, illetve az ivar között nem mutatott 
szignifikáns összefüggést ((p=0,54, ill. p=0,3902). 

Az eredmények alapján a lovak borreliosisa gyakoribb, mint várható volt, az ország 
különböző régióiban fordult elő a fertőzöttség. A szeroprevalencia térbeli előfordulását 
vizsgálva a bántalom valószínűsége nyugatról kelet (p=0,019) és délről észak irányba csökken 
(p=0,0273). 
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VÉRALVADÁSI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA "POINT OF CARE" 
ÉS HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL 

Investigation of hemostatic parameters with „point of care” and original 
methods 

Szerző: Kispál Dóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

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

A protrombin idő (PTI) és az aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) fontos 
koagulációs tesztek, amelyek citrátos vérplazma felhasználásán alapulnak. Ezek a 
hemosztázis-vizsgálatokban alapvetően fontosak a humán, és az állatgyógyászati 
diagnosztikai eljárások között a véralvadási rendellenességek monitorozása, a biopsziás 
mintavétel, a sebészeti eljárások és a májbetegségek esetén. Bármely szisztémás gyulladásos 
betegség disszeminált intravazális koagulációhoz (DIC) vezethet, amely vizsgálatában fontos 
a hemosztázis-tesztek alkalmazása. 

A teljes vérből történő, állat mellett elvégezhető, ún. „Point of care” módszerek 
alkalmazása az állatorvosi gyakorlatban a vércukor-szint meghatározására terjed ki, de nem 
alkalmaznak hasonló módszert a hemosztázis tesztek esetében. 

Munkánk során két tradicionális laboratóriumi módszerrel (Coag 4D, Diagon Kft. és 
KC4 koagulometer, Amelung, Lemgo, Germany) hasonlítottuk össze egy új fejlesztésű kézi 
koagulométert (Coag Vet, Diagon Ltd.). Kutya (n=236), és macska (n=54) citrátos vérmintát 
vizsgáltunk (Na-citrát 3.8%, 1:10). A teljesvér-mintákat azonnal feldolgoztuk a Coag Vet 
(Diagon Ltd.) műszerrel, majd a plazmákat szeparáltuk, és a másik két módszerrel is 
vizsgáltuk. 

A statisztikai vizsgálatokat az SPSS 8.0 számítógépes program segítségével végeztük.  
A kutyákban a Coag Vet kézi koagulométerrel nyert eredmények jó korrelációt 

mutattak a teljes vér, és a plazmaminták között. A teljes vér PTI-értékek (Coag Vet) 
korreláltak a plazmák Coag 4D, és a KC4 koagulométer PTI-értékeivel. A Coag Vet 
műszerrel mért plazma PTI-értékek korrelációt mutattak a KC4 koagulométer APTI-
értékeivel. 

A macskákban a Coag Vet, kézi koagulométerrel nyert eredmények jó korrelációt 
mutattak a teljes vér-, és a plazmaminták között. A teljes vér PTI-értékek (Coag Vet) 
korreláltak a plazmák Coag 4D, és a KC4 koagulométer PTI-értékeivel. CoagVet-tel nyert 
plazma PTI-értékek korreláltak a Coag4D PTI-értékeivel. 
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BŐRBETEG KUTYÁK KÜLTAKARÓJÁRÓL IZOLÁLT MRSP 
TÖRZSEK JELLEMZÉSE ÉS ANTIBIOTIKUM ÉRZÉKENYSÉGE 

MAGYARORSZÁGON 

Antibiotic susceptibility and characterization of MRSP strains isolated from 
canine skin in Hungary 

Szerző: Kovács Flóra Zsófia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Tarpataki Noémi, egyetemi adjunktus; Dr. Lajos Zoltán, mikrobiológus 
állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék) 

A Staphylococcus pseudintermedius (S.p.) baktérium természetes gazdája a kutya. Ez 
az opportunista kórokozó felelős a kutya bakteriális bőrgyulladásainak jelentős hányadáért. 
Az utóbbi években hazánkban is egyre növekvő előfordulású, meticillin-rezisztens törzsek 
rendkívüli kihívást jelentenek a gyakorló állatorvosok számára, hiszen a kórokozó a 
meticillin-rezisztencia mellett számos más, az állatgyógyászatban alkalmazható 
antimikrobiális szerre rezisztensnek bizonyult. E dolgozat célja felhívni a figyelmet a 
kórokozó jelentette veszélyekre, iránymutatást adni az in vitro antibiotikum érzékenységi 
eredmények alapján arról, hogy mely kemoterapeutikumokat szakszerű használni a gyógyítás 
során, továbbá feltérképezni a vizsgált adatok alapján az MRSP okozta bőrgyógyászati 
fertőzések klinikai vonatkozásait. 

Retrospektív vizsgálataink alapját a DUO-BAKT Állatorvosi Mikrobiológiai 
Laboratóriumba 2008.01.01. és 2012.12.31. között beérkezett, meticillin-rezisztens S.p. 
identifikált törzsek adatai alkották. A vizsgált időszak alatt összesen 246 db MRSP törzs 
érkezett, melyeket a laboratóriumban korongdiffúziós módszerrel végzett antibiotikum-
rezisztencia vizsgálatnak vetettek alá. A bőrkaparékokból származó minták egyéb adatait  is 
elemeztük (a gazdaállat életkora, neme, fajtája, krónikus háttérbetegsége), és vizsgáltuk azok 
összefüggéseit Microsoft Excel 12.0 program segítségével, mely részletezésére a dolgozatban 
kerül sor. A west highland white terrier, francia bulldog, shar-pei, és egyéb brachycephal 
kutyafajták között szignifikánsan magasabb volt a MRSP előfordulása.  

A meticillin-rezisztencia a penicillin- és cefalosporin-származékok elleni rezisztencia 
indikátora, egyéb antibiotikumokra a törzsek érzékenysége a következőképpen alakult: 
fluorokinolonokra 13,01%, klindamicinre 4,07%, tetraciklinre 21,30%, kloramfenikolra 
79,39%, gentamicinre 4,08%, amikacinra 89,73%, rifampicinre 98,28%, eritromicinre 2,45% 
és szulfametoxazol/trimetoprimre 4,94% érzékenynek bizonyult. Vankomicin-rezisztencia 
nem fordult elő. Mupirocinra és fuizidinsavra csak egy esetben mutatkozott rezisztencia. A 
vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a meticillin-rezisztencia mellett 
majdnem minden esetben együttes rezisztencia volt tapasztalható más antibiotikus szerek 
ellen. Felmérésünk jelentőségét növeli, hogy eddig nem készült hasonló hazai felmérés a 
témában. 
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HAZAI FLAVIVÍRUSOK SZEROLÓGIAI ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA 

Comparative serological survey on flaviviruses in Hungary 

Szerző: Kovács Kincső, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Somhegyiné Barna Mónika, doktorandusz (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Járványtani és mikrobiológiai tanszék) 

Flaviviridae család Flavivírus nemzetségébe számos köz- és állategészségügyi 
jelentőségű vírus tartozik. Ezek közül Magyarországon a nyugat-nílusi vírus (West Nile virus, 
WNV), a kullancsencephalitis vírus (Tick-borne encephalitis virus, TBEV) és az Usutu vírus 
(USUV) fordul elő. A flavivírusoknak közös felszíni antigénjeik vannak, és emiatt a 
szerológiai diagnosztikai próbák során keresztreakciók figyelhetők meg a rokon flavivírusok 
között, melyek megnehezítik az adott vírus pontos beazonosítását.  

Jelen kutatás során 2011 és 2013 között, Magyarország különböző területeiről gyűjtött 
különféle állatfajok savóinak összehasonlító vizsgálatát végeztük el ELISA, indirekt 
immunfluorsszencia (IF) és haemaggulutiáctió gátlási próbával (HAG), azzal a szándékkal, 
hogy megtaláljuk a nyugat-nílusi vírusfertőzés diagnosztizálására legbiztosabban használható 
szerológiai módszert, amellyel kiküszöbölhetjük a keresztreakciókból adódó téves 
diagnózisokat. Összesen 462 savó mintát vizsgáltunk meg WNV kompetitítv IgG ELISA-val, 
amelyek közül 120 bizonyult pozitívnak: 33 galamb, 35 kékvércse, 1 parlagi sas, 14 túzok, 5 
ló valamint 32 kutya mintája. Az összehasonlító vizsgálatokba 40, a korábbi vizsgálatok során 
WNV ELISA-val pozitívnak bizonyult savót vontunk be (6 madár, 12 ló és 22 kutya mintája), 
melyeket IF és HAG módszerrel is megvizsgáltunk mindhárom vírus antigénjeivel. IF 
módszerrel 10 mintát lehetett WNV pozitívnak tekinteni, míg HAG módszerrel 18 minta 
bizonyult WNV pozitívnak, azonban a három módszer eredményeit összevetve csak a minták 
12,5%-nál (5 savó) lehetett egyértelmű diagnózist felállítani az ellenanyag-titerek különbségei 
alapján. Az eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy bár az ELISA, IF, és HAG módszerek 
kivitelezése egyszerű és gyors, sok esetben nem lehet ezekkel a próbákkal teljes biztonsággal 
megállapítani, melyik flavivírus állt a fertőzések hátterében. A megvizsgált kutyák 
egyharmadából flavivírus-elleni ellenanyagokat mutattunk ki. Ezek közül néhánynál a 
titerérték eltérések arra utalnak, hogy tünetmentes nyugat-nílusi vírusfertőzésen estek át. Ezért 
a kutyák esetleg indikátorok lehetnek a WNV előfordulásának és az emberi fertőződés 
veszélyének felméréséhez. 
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AZ EML ŐMIRIGY DAGANATOK PERITUMORALIS TERÜLETÉNEK 
PATOLÓGIAI/IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA KUTYÁKBAN 

Examination of peritumoral regions of mammary gland tumors in dogs from 
immunhistochemical/pathological approach 

Szerző: Krizsán János, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jakab Csaba, egyetemi tanársegéd (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Patológiai Tanszék) 

A sebészeti patológia, a diagnosztikai patológia új, az állatorvosi gyakorlatban 
kibontakozó, realizálódó ágazata. Feladata elsősorban az élő szervezetből eltávolított 
szövetminták, bioptátumok biológiai természetének tipizálása, a histotípus korrekt 
megállapítása, valamint a minta prognosztikai elemeinek felderítése és terápiás javaslat 
kreálása.  

A kutyák emlőmirigy daganatainak WHO-klasszifikációja lehetővé teszi a bioptátum 
histotipizálását, viszont a diagnosztikai eredmény esszenciális elemei közé tartozik a műtéti 
minta resectiós széleinek állapota (pozitív, negatív, közeli infiltratio), ill a resectiós szél és a 
histologiai tumorszél közötti, ún. peritumoralis terület paraméterei (a nyirok- és vérérhálózat 
állapota, a peritumoralis gyulladásos reakció mértéke, a tumor indukált stromasejtek -
myofibroblastok- jelenléte, a perineuralis területek érintettsége, a peritumoralis 
praeneoplasiák). Munkánk során ezen paraméterek korrekt morfológiai, immunhisztokémiai 
vizsgálatához a következő antitesteket használtuk fel: claudin-5, pancytokeratin, alfa-Smooth 
muscle actin, S-100 protein, CD3, CD20, CD68, CD79a, lysosyme, myeloperoxidase, PCNA, 
p53, c-Kit, Ki-67. A tapasztalt immunreaktivitásokból levont következtetéseket mind a 
gyakorlatban és mind a didaxisban hasznosítani kívánjuk. 
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A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS VIRULENCIA MARKEREINEK 
VIZSGÁLATA 

Investigation of the virulence markers of West-Nile virus 

Szerző: Kuczmog Zita, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Bakonyi Tamás, egyetemi docens; Dr. Szentpáli-Gavallér Katalin, 
laboratóriumi állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és 
Mikrobiológiai tanszék) 

A nyugat-nílusi vírus (WNV) egyes törzsei jelentős eltéréseket mutatnak 
neuroinvazivitás vonatkozásában. A WNV kettes genetikai vonalához tartozó teljes 
hosszúságú fertőző klón előállításával lehetőség nyílik különböző, a vírus pathogenitását 
esetlegesen befolyásoló genetikai markerek vizsgálatára, a vírus genetikai anyagának 
módosításával.  

A teljes hosszúságú fertőző klón előállítása két különböző módszerrel, párhuzamosan 
történt. Első lépésként a Vero (afrikai zöld majom vese epithel) sejteken elszaporított vírus 
tisztított RNS-éből egyszálú komplementer DNS készült, genomspecifikus primerek 
segítségével. A genomspecifikus primerek tervezése a kiindulási vírus szekvencia analízise 
alapján történt.  

Az első módszer alapja a vírus teljes genomját lefedő, egymást átfedő polimeráz 
láncreakciók termékeiből felépülő fúziós PCR-ek sorozata volt. Az így kapott teljes 
hosszúságú, duplaszálú DNS másolat, kiegészítve a humán cytomegalovírus (CMV), illetve a 
T7 bakteriofág promoterrel, került transzfekció útján BHK-21 (újszülött hörcsög vese) 
sejtekbe.  

A második módszer lényege a vírus teljes genomját tartalmazó cDNS pBeloBAC 
alacsony kópiaszámú plazmidba való beépítése volt. Az átfedő PCR termékek, illetve a 
plazmid restrikciós enzimekkel való emésztése után a vírus teljes genomjának megfelelő DNS 
három darabban, ligálással került a plazmidba. A kiindulási plazmid tartalmazta a CMV 
promotert. Végül a vírus teljes genomját tartalmazó plazmid (CMV-WNV) E. coli DH10B 
kompetens sejtekben lett felszaporítva. A transzkripció in vivo (CMV promoter által, BHK-21 
sejtekbe történt transzfekció után), illetve in vitro módszerrel (mESSAGE mACHINE kit, 
Ambion) is történt.  

A genom módosítása irodalmi adatok alapján olyan aminosav változtatásokra épült, 
amelyek lineage 1-hez tartozó WNV törzsekben különböző mértékű attenuálódáshoz vezettek 
in vitro illetve in vivo modellállatokban. A pontmutációk genomspecifikus primerekkel 
történtek, amelyek tartalmazták a kívánt nukleotid szekvenciát. A módosított genomszakasz a 
plazmid restrikciós enzimekkel való emésztése és ligálás útján került a CMV-WNV 
plazmidba. A klónvírusok BHK-21 sejtekben in vivo transzkripció útján keltek életre. 

Az in vitro jellemzés során, egyes aminosav változást tartalmazó vírusok növekedése 
Vero sejteken eltérést mutatott a kiindulási vírushoz képest.  

A kutatás a VECTORIE EU FP7 projekt támogatásával történt. 
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PROBIOTIKUMOK ÉS NÁTRIUM-N-BUTIRÁT 
GYULLADÁSCSÖKKENT Ő HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE 

VÉKONYBÉLHÁM SEJTKULTÚRÁN 

Anti-inflammatory effect of probiotics and sodium-n-butyrate in the intestinal 
epithelium 

Szerző: Lencse Zsófia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Farkas Orsolya, tudományos munkatárs; Palócz Orsolya, biológus (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

Napjainkban az állatorvos-tudományban egyre nagyobb szerephez jutnak a 
probiotikumok mint az immun-, és az emésztőrendszer támogatói. Ennek legfőbb oka, hogy 
az Európai Unióban 2006. január 1-től betegségmegelőzés és hozamfokozás céljából egyaránt 
tiltott az antibiotikumok felhasználása. A probiotikumok jelenthetnek egy olyan alternatívát, 
mellyel e gyógyszerek helyettesíthetőek, esetleg kiválthatóak. Kísérleteink arra irányultak, 
hogy a patogén baktériumok által a bélhámban előidézett gyulladásos reakció mennyire 
védhető ki Lactobacillusok anyagcseretermékeivel. 

Az IPEC-J2 sejteket kollagénnel bevont poliészter membrán inzerten tenyésztettük. A 
sejtréteg integritását transzepitheliális elektromos ellenállás (TER) méréssel követtük nyomon 
a növekedési szakaszban, és a kezelések alatt. A gyulladást bakteriális eredetű 
lipopoliszacharid (LPS) alkalmazásával váltottuk ki a sejtekben. Az LPS okozta gyulladás 
mértékét az IL-8 és a TNF-α relatív génexpresszió-változásának meghatározásával 
állapítottuk meg. A gyulladásos citokin gének kifejeződését a transzkripció szintjén qPCR 
(IPEC-J2 sejtekből), fehérje szinten szendvics ELISA módszerrel (bazolaterális 
tápfolyadékból) mértük. A vizsgált probiotikus baktériumtörzsek a következők voltak: 
Lactobacillus plantarum 2142 (Lp 2142), Lactobacillus plantarum 299v (Lp 299v) és 
Lactobacillus casei Shirota (Lc. Shirota).  

A TNF-α és IL-8 gének relatív expressziója mind az 1 µg/ml, mind a 10 µg/ml LPS 
kezelés hatására szignifikánsan emelkedett. A probiotikus baktériumtörzsek és a Na-n-butirát 
gyulladáscsökkentő hatásának teszteléséhez a 10 µg/ml LPS kezelést választottuk. Az Lp 
2142 13,3 v/v%-os felülúszója jelentősen csökkentette az IL-8 és a TNF-α génexpresszióját, 
míg az Lp 299v és az Lc Shirota alkalmazása esetében nem tapasztaltuk a fenti gének relatív 
expressziójának csökkenését. A sejtek Na-n-butiráttal (2mM) és LPS-sel történt együttes 
kezelése az IL-8 és a TNF-a gének relatív expressziójának csökkenését eredményezte.  

Megállapítottuk, hogy az Lp 2142 felülúszója és a Na-n-butirát gyulladáscsökkentő 
hatással rendelkeznek. További célunk más nemzetségbe tartozó (pl. Bacillus, 
Bifidobacterium) baktériumok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata 
modellrendszerünkben, valamint más gyulladást jellemző paraméterek vizsgálata (pl. IL-6 
génexpresszió és koncentráció, TLR-4 receptor vizsgálata). 
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A „DIZÁJNER DROG” METHYLENEDIOXYPYROVALERONE 
(MDPV) HATÁSA A FEJL ŐDŐ IDEGRENDSZERRE A TERHESSÉG 

HARMADIK TRIMESZTERÉVEL ANALÓG EGÉRMODELLEN 

Apoptotic effects of the ’designer drug’ methylendioxypyrovalerone (MDPV) on 
the neonatal mouse brain 

Szerző: Lepesi Nikolett, Állatorvos-tudományi Kar, biológus MSc szak, II. évfolyam 

Témvazető: Dr. Ádám Ágota, tudományos munkatárs (Semmelweis Egyetem, Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet) 

Az általunk vizsgált MDPV (methylenedioxypyrovalerone) a cathinonok családjába 
tartozó ún. „partidrog”; a fiatalok körében széles körben használt, olcsó, az illegális piacon 
könnyen hozzáférhető pszichoaktív szer. Kiterjedt használata ellenére hatásmechanizmusáról 
ez idáig csak kevés adat áll rendelkezésre; a fejlődő agyra gyakorolt esetleges negatív hatásai 
pedig egyáltalán nem ismertek. Kutatásunkban egy olyan egér modellrendszert alkalmaztunk, 
amely az agy fejlettségi állapotának szempontjából a humán terhesség harmadik 
trimeszterének megfeleltethető. Vizsgáltuk, hogy a fejlődés ezen fázisában mely 
agyterületeken figyelhető meg MDPV kezelést követően esetleges apoptotikus hatás. A 
születést követő hetedik napon C57BL/6 egereket intraperitoneálisan 10mg/ttkg MDPV-vel 
kezeltünk, míg a kontroll állatok csak fiziológiás sóoldatot kaptak. A kezelés után 24-40 óra 
elteltével az állatokat transzkardiálisan perfundáltuk és az apoptózist szenvedő sejtek 
kimutatására az agyakon szövettani feldolgozást követően anti-kaszpáz3 immunhisztokémiai 
reakciót hajtottunk végre. A kaszpáz-immunreaktív sejteket fluoreszcens mikroszkóppal 
vizsgáltuk; a jelölt neuronokat tartalmazó agyterületeket Nissl technikával festett párhuzamos 
metszetek segítségével azonosítottuk, majd megadtuk a területegységre vonatkoztatott pozitív 
sejtek számát. Kiemelkedően sok kaszpáz-immunreaktív sejtet észleltünk a piriform és 
szenzomotoros kérgi területeken, a gyrus cinguliban és a caudate-putamen-ben. A kísérlet 
folyamán megállapíthattuk, hogy az agy ezen fejlettségében a nucleus accumbens területe 
különösen érzékeny az MDPV hatására; a kaszpáz-immunreaktív sejtek mintegy kirajzolták a 
nucleus accumbens területét. Ezzel szemben, vizsgálatunkat felnőtt egereken megismételve 
nem tapasztaltunk apoptotikus hatást. Kísérletünk alapján megállapítható, hogy az MDPV a 
fejlődő agyban kifejezett apoptózist okoz, és ez a hatás kifejlett idegrendszeren már nem 
figyelhető meg. 
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A MÁLTAI KUTYÁK KULLANCS-FERT ŐZÖTTSÉGÉNEK ÉS A 
KULLANCSOK TERJESZTETTE KÓROKOZÓINAK A VIZSGÁLATA 

Study on Tick infestation and Tick-borne Infections of Dogs in Malta 

Szerző: Licari Elaine , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Farkas Róbert, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Parazitológiai és Állattani Tanszék) 

A vizsgálatokat megelőzően nem álltak rendelkezésre adatok az ottani kutyák 
kullancsosságáról és általuk okozott fertőzöttségekről. Ezért ilyen irányú vizsgálatok 
kezdődtek. Malta és Gozo szigetek 18 városában és 15 falujában tartott 99 kutya vizsgálata 
történt 2013 márciusa és júliusa között. Az állatokról leszedett kullancsokat meghatározásra 
kerültek. A kutyákból vett vérmintákban egysejtűek ((Hepatozoon spp. and Babesia spp.) és 
baktériumok (Anaplasma spp. and Ehrlichia spp.) okozta fertőzöttségek vizsgálata történt 
hagyományos PCR módszerekkel.  

Harmincöt (35,3%) kutya volt kullancsokkal fertőzött, amelyet csak egy faj, a 
Rhipicephalus sanguineus okozott. Az állatok közül 73-ban (73,7%) fordult elő kullancsok 
okozta egy vagy több fertőzöttség. Leggyakrabban Anaplasma sp. (72/99, 72,7%) vagy H. 
canis (19/99, 19,1%) fordul elő. Hat esetben Babesia sp. és E. canis volt jelen. Anaplasma sp. 
és H. canis okozta koinfekció került megállapításra 13 állatban. Három kutyában Babesia sp. 
és Anaplasma sp. fordult elő. Hármas (Anaplasma sp., Babesia sp. és E. canis) fertőzöttség 
volt három állatban. A szekvenált PCR termékeknek a GenBank adataival történt 
ősszehasonlítása alapján 97-100% hasonlóságot lehetett megállapítani a H. canis, a B. vogeli 
és a A. platys ott elhelyezett szekvenciával.  

A kapott eredmények alapján a helyi állatorvosok ismereteket szereznek a kutyák 
kullancsfertőzöttségéről és a kullancsok okozta fertőzöttségéről. A megszerzett ismeretek a 
fertőzött kutyák bántalmainak diagnosztikai és gyógykezelési munkáihoz adnak segítséget, és 
remélhetőleg segíti az ottani állatorvosokat az állattartók felvilágosításban is.  

A szerző legjobb ismerete szerint Máltán ez az első ilyen jellegű vizsgálat. 
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KUTYÁK SZÁJÜREGI LAPHÁMRÁKJÁNAK, 
AMELOBLASTOMÁJÁNAK, AMELANOTICUS MELANOMÁJÁNAK 
ÉS SARCOMÁJÁNAK CLAUDIN-1, PANCYTOKERATIN, MELAN-A 

ÉS VIMENTIN ALAPÚ IMMUNHISZTOKÉMIAI DIFFERENCIÁLÁSA  

The immunohystochemical differentiation of dog’s oral squamous cell 
carcinoma, ameloblastoma, amelanotic melanoma and sarcoma based on 

claudin-1, pancytokeratin, Melan-A and vimentin antibodies 

Szerző: Lipcsei Renáta, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jakab Csaba, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Patológiai Tanszék) 

A kutyák szájüregi daganatos elváltozásainak műtéti eltávolítását követő, 
haematoxylin és eosin alapú kórszövettani diagnosztikája gyakorta nehézségekbe ütközik. 
Ezen tumorok pontos histotipizálásának elengedhetetlen feltétele a megbízható 
immunhisztokémiai vizsgálat. Munkánk során célul tűztük ki, hogy a kutyák oralis 
malignomái közül, a carcinoma planocellulare, az ameloblastoma, az amelanoticus melanoma 
és a sarcoma korrekt elkülönítéséhez egy immunhisztokémiai panelt állítunk össze, amelynek 
tagjai a következő antitestek: ant-claudin-1, anti-pancytokeratin, anti-Melan-A és anti-
vimentin. Eredményeink lehetővé teszik a pontos oncopathologiai-diagnosztikai munkát, a 
korrekt postoperativ terápiás javaslatot, valamint a hiteles adatokra alapozott didaxist, ill. az 
incidencia jellegű, állatorvosi publikációkat. 
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BAKTERIÁLIS LIPOPOLISZACHARIDOK ÁLTAL KIVÁLTOTT 
GYULLADÁS VIZSGÁLATA SERTÉS PRIMER 

MÁJSEJTTENYÉSZETEN 

Examination of bacterial lipopolysaccharide-induced inflammation on primary 
cultures of porcine hepatocytes 

Szerző: Lipták Antónia , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Mátis Gábor, tanszéki munkatárs; Kulcsár Anna, tanszéki munkatárs 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Élettani és Biokémiai Tanszék) 

Különféle stresszorok, így a Gram-negatív baktériumok sejtfalából felszabaduló 
lipopoliszacharidok (LPS) akut vagy krónikus gyulladás kialakulását okozhatják. Ilyenkor a 
stresszhatás alatt álló sejtek nagy mennyiségben termelnek gyulladásos mediátorokat, 
elsősorban citokineket, így az általunk is vizsgált interleukin-8-at (IL-8). A bélhámsejtek által 
termelt gyulladásos mediátorok és a felszívódó LPS a v. portae-n keresztül a májba jutnak, 
így a belekben helyileg jelentkező elváltozás szisztémás jellegű gyulladássá alakulhat. 

Munkánk során a baktérium eredetű LPS májra kifejtett hatásait kutattuk sertés primer 
májsejttenyészeten, mint in vitro rendszeren. A májsejtek életképességére azok 
albumintermelése, míg a gyulladásos folyamatokra a tápfolyadék IL-8-koncentrációja 
engedett következtetni. Továbbá vizsgáltuk a hepatocyták mikroszomális citokróm P450 
(CYP) enzimjeinek génexpresszióját is, melyeknek fontos szerepük van a szervezetet terhelő 
xenobiotikumok biotranszformációjában. 

A hepatocytákat 15 kg tömegű, magyar nagyfehér fajtájú, ártány sertésekből izoláltuk. 
A máj aszeptikus kiemelését követően izolált lebenyt több lépcsőben perfundáltuk és 
kollagenázzal emésztettük. Az így kapott sejteket előzőleg kollagénnel bevont, 6 lyukú 
lemezeken tenyésztettük, ahol 24 órás inkubációt követően konfluenssé váltak. 

A továbbiakban a tenyészeteket Salmonella typhimurium eredetű LPS-sel (1 és 10 
µg/ml) kezeltük 1 órán keresztül, majd ELISA segítségével meghatároztuk a médium albumin 
és IL-8 tartalmát. Emellett a hepatocytákat TRI Reagent segítségével lizáltuk, és qRT-PCR 
segítségével vizsgáltuk a CYP enzimek génexpresszióját. 

A kezelést követő 24 óra után az albuminkoncentráció mindkét alkalmazott LPS 
kezelés hatására szignifikánsan csökkent a kontroll csoporthoz viszonyítva. A hepatocyták IL-
8 produkciója az alacsonyabb LPS dózis hatására trendszerű növekedést mutatott. A májsejtek 
CYP1A1 és CYP1A2 enzimeinek génexpressziója szignifikáns csökkenést mutatott az 1 
µg/ml koncentrációjú LPS kezelés után, míg a CYP3A29 génexpresszió nem változott a 
kontroll csoporthoz képest. A CYP3A29 és a CYP1A1 esetében sem figyelhettünk meg 
számottevő változást a magasabb LPS dózis alkalmazása után, a CYP1A2 génexpresszió 
viszont szignifikánsan csökkent ugyanezen kezelés hatására. 

Kutatásunk eredményei igazolják, hogy az általunk alkalmazott sertés primer 
májsejttenyészet megfelelő modell a különféle gyulladásos folyamatok tanulmányozásához. 
Kimutattuk, hogy a bakteriális LPS szignifikánsan csökkenti egyes CYP enzimek 
génexpresszióját, ezen hatás azonban az alkalmazott LPS-koncentrációtól, illetve a vizsgált 
izoenzim típusától függően eltéréseket mutat. A jövőben ugyanezen modellen az LPS mellett 
különféle gyulladásgátló anyagok (probiotikus baktériumok és n-butirát) sejtekre gyakorolt 
hatásait is szeretnénk elemezni. A szerzett tapasztalatok felhasználásával pedig a 
májsejttenyészet egy bél-máj ko-kultúra rendszer kialakításához is jó alapként szolgálhat. 
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TÁRSAS LOVAS PRAXIS LÉTESÍTÉSÉNEK ÜZLETI TERVE 

Business plan of the establishing equine veterinary praxis 

Szerző: Marty Kinga , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Ózsvári László, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állat-
egészségügyi igazgatástani és agrárgazdaságtani tanszék) 

Dolgozatomban egy szolgáltatásaiban és felszereltségében átlagosnak mondható 
szolgáltató állatorvosi társas lópraxis létesítésének gazdasági és jogi feltételeit, finanszírozási 
lehetőségeit, üzleti tervét mutatom be. A lovas praxis, mint vállalkozás indításához tisztában 
kell lennünk céljainkkal és lehetőségeinkkel. Ahhoz, hogy az adott helyzetnek legmegfelelőbb 
gazdasági döntést tudjunk hozni, minden részletre kiterjedő üzleti tervet kell készíteni. 
Munkám során röviden leírom a hazai lóállomány általános helyzetét, alakulását, esetleges 
fejlődési lehetőségeit, majd részletesebben a lovas praxis indításának jogi feltételeire térek ki. 

A tervezett társas lovas praxis létesítésére 5 éves üzleti tervet készítettem. A praxis 
betegforgalmának, bevételeinek és kiadásainak megbecsüléséhez – internetes kérdőív 
felhasználásával – piackutatást végeztem, amely során 75 értékelhető választ dolgoztam fel. 
Az üzleti tervben a 2014-2018 közti időszakra vonatkozóan 3 forgatókönyvet: „A” optimista, 
„B” realista és a „C” pesszimista, állítottam fel. A realista változatra az 1. év likviditási 
vizsgálatát is elkészítettem. 

Induláskor az „A” változat esetén napi 5, „B” esetén napi 4, míg „C” esetén napi 3 
kezeléssel számoltam. Az „A” esetben évi 15%-os, a „B” esetben 10%-os, míg a „C” esetben 
5%-os éves betegforgalom és következményes árbevétel növekedést feltételeztem. Így az 5. 
év végére az optimista forgatókönyv esetén az árbevétel az induló 31,2 millió Ft-ról 54,6 
millió Ft lett, realistánál 25 millióról 36,5 millió Ft-ra, míg a pesszimista esetben 18,7-ről 22,7 
millió Ft-ra nőnek. Az éves termelési költségek változó és állandó költségekből tevődnek 
össze. Az állandó költségek minden évben mind a három forgatókönyv esetében 5,1 millió 
forintot tettek ki, míg a változó költségek az „A” esetben 12,6 millió Ft-ról 22,2 millió Ft-ra 
nő, „B” esetén 10,1 millió Ft-ról 14,8 millióra, míg „C” esetben 6,7 millió Ft ról 8,1 millió Ft-
ra nőnek. 

A beruházás-gazdaságossági vizsgálatok alapján optimista forgatókönyv esetén 
vállalkozásunk már a második évben megtérül, és innentől profitot termel. Realista szcenáriót 
feltételzve a harmadik évben, míg pesszimista esetben csak a negyedik évben térül meg a 
befektetés. A „B” (realista) forgatókönyvre elkészített 1. év likviditási (cash-flow) 
elemzéséből látható, hogy vállalkozásunknak az induláskor 4.612.660 Ft forgótőkére van 
szüksége a fizetőképesség biztosításához. 

Az üzleti terv számai alapján elmondható, hogy pénzügyileg a társas lovas praxis 
létesítése viszonylag hamar jövedelmező lesz, és még pesszimista forgatókönyv esetén is 4 
éven belül megtérül befektetésünk. Ugyanakkor csak akkor érdemes a praxis létesítésébe 
belevágnunk, ha rendelkezünk az induláshoz szükséges tőkével és az előzetes felmérések 
alapján kellő nagyságú pacientúrával. 
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A TESTMÉRETEK ÉS A RÖPTELJESÍTMÉNY KÖZÖTTI 
KAPCSOLAT VIZSGÁLATA EGY POSTAGALAMB ÁLLOMÁNYBAN 

Evaluation of the connection among the body measurements and the flying 
speed in a racing pigeon population 

Szerző: Mercieca Steven, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens, osztályvezető; Dr. Jilly Bertalan, 
mestertanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, 
Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, SzIE, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 

A postagalambok tájékozódó- és verseny képességét sok tényező alakítja ki. E 
feldolgozás célja a postagalambok repülési sebességére ható külső és belső környezeti hatások 
vizsgálata volt egy hazai tenyészet adatain (Jilly B., 2011-13) keresztül. 

A tenyészetben 49 madár testméret tulajdonságait vettünk fel. Az adatgyűjtés 
kiegészült a versenyeredmények, a versenyek alatti időjárási és földrajzi körülmények, a 
származási adatok, valamint Horn A. doktori értekezéséből (1935) átvett testméret adatokkal. 

Az életkorra korrigált testméretekből kiderült, hogy a ma vizsgált állomány hosszabb 
szárnyú, keskenyebb szárnyú, valamint könnyebb súlyú, mint a Horn-féle vizsgálati állomány. 

A repülési sebesség tenyészértékét (TÉ sebesség) egyed állat-modellel számoltuk ki az 
igazolt környezeti hatások (fix: év, szélirány, eső, fészekállapot; folytonos: dúctávolság, 
hőmérséklet-páratartalom index), valamint a rokonsági fok figyelembe vételével. 

A sebesség tenyészértéke csak a madár tényleges sebességével mutatott szignifikáns 
kapcsolatot (r=0.713), és nem adódott statisztikailag igazolt korrelációs együttható a TÉ 
sebesség és egyetlen testméret, a testsúly, ill. a kondíció változás viszonylatában. Azonban, a 
szárnyhosszúság szorosabb negatív kapcsolatban állt (r=-0.398, p<0.05) a kondícióvesztéssel. 

Faktor analízissel is megvizsgáltuk a tulajdonságok összetartozását. Ebből azt a 
következtetést vontuk le, hogy azok a tulajdonságok, amelyek a test kapacitásért felelnek, 
amelyek a szárny felszínének méretéért felelősek, valamint maguk a sebességek elkülönült 
determinációs csoporthoz (faktorhoz) tartoznak. 

Mindent egybevetve a feldolgozásból az megállapítható, hogy a postagalamb 
sebessége nem határozható meg egyértelműen a testméret adataiból, élősúlyából és verseny 
alatti kondícióvesztéséből. Ugyanakkor, az élősúly, a testmélység (mint a mellizmok 
méretének indikátora), valamint a szárnyhosszúság röpteljesítményt befolyásoló hatása erősen 
feltételezhető, ami további kutatásokat igényel. 
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AZ EQUID HERPESVIRUS 5 KÓRTANI SZEREPÉNEK VIZSGÁLAT A 
LOVAK MULTINODULÁRIS TÜD ŐFIBRÓZISÁBAN, VALAMINT 
KIMUTATÁSA, EGÉSZSÉGES ÉS LÉGZŐSZERVI TÜNETEKET 

MUTATÓ LOVAKBÓL 

The potential pathogenic role of equine herpesvirus type 5 in equine 
multinodular pulmonary fibrosis, the detection of the virus in healthy horses, 

and in horses with respiratory signs 

Szerző: Mikó Péter, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Korbacska -Kutasi Orsolya, egyetemi adjunktus; Dr. Bakonyi Tamás, 
egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat klinika- 
Lógyógyászati klinika/ Járványtani és mikorbiológiai tanszék) 

Az equid herpesvirus-5 egyike a lóféléket természetes körülmények közt fertőzni 
képes herpesvirusoknak. Az EHV-5 a Gammaherpesvirinae alcsalád, azon belül is a 
Percavirus nemzetség tagja. A Herpesviridae családba tartozó vírusok, több, 
állategészségügyileg jelentős betegségek okozói felnőtt és fiatal lovakban, előfordulásuk 
gyakori, valamint a világon széles körben elterjedtek. Mindezekkel szemben az EHV-5 
előfordulásáról továbbá potenciális kórtani szerepéről hiányosak eddigi ismereteink. Az EHV-
5 első izolálására 1970-ben, Ausztráliában, karanténban lévő, légzőszervi tüneteket mutató 
lovakból került sor. Ezt követően, különösen az elmúlt húsz évben, számos alkalommal 
kimutatásra került szerte a világon egészséges és klinikai tüneteket mutató lovakból. Az 
elmúlt évek kutatásaira alapozva, valószínűsíthető, hogy összefüggés van az EHV-5 fertőzés, 
valamint egy nemrégiben leírt betegség, a lovak multinoduláris tüdőfibrózisának (EMPF) 
kialakulása között. Kutatásunk célja az volt, hogy felmérjük az EHV-5 előfordulását 
különböző magyarországi ló- állományokban, valamint hogy kimutassuk a vírust egészséges 
és légzőszervi tüneteket mutató lovakból származó mintákban. Bronchoalveolar lavage fluid 
(BALF) mintákat gyűjtöttük a SzIE ÁOTK Nagyállatklinikájára kivizsgálásra érkező 92 lóból 
(5 esetben orrtampon és vérmintákat is), továbbá orrtampon, vér és BALF mintákat 
gyűjtöttünk 20 Lipicai lóból;, orrtampon, vér és BALF mintákat 11 sportló fajtájú ugrólóból;, 
továbbá orrtampon és vérmintákat 16 ugrólóból. Az EHV-5 nukleinsavának jelenlétét 
polimeráz láncreakció (PCR) segítségével, vírus specifikus primerek felhasználásával 
vizsgáltuk. A kutatásba összesen 139 lovat vontunk be, ezek közül 24-ben (17,3%) 
kimutatásra került az EHV-5 nukleinsava. A pozitív csoportból 11 (45,8%) mutatott krónikus 
légzőszervi tüneteket, három esetben a kórszövettani eredményekre, tüdő biopsziára, valamint 
post- mortem szövetmintákra alapozva bizonyítottan EMPF, két esetben a mellkasi ultrahang 
leletekre, EHV-5 pozitivitásra valamint intracelluláris zárványokra alapozva, feltételezhetően 
szintén EMPF volt a tünetek hátterében. A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy az 
EHV-5 viszonylag széles körben fordul elő a hazai lóállományokban. Az EMPF 
kialakulásának hátterében viszont a vírusfertőzése mellett további faktorok szükségessége is 
feltételezhető. 
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VIRÁG- ÉS MÉZHARMATMÉZEK GOMBASPÓRA 
ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 

Diversity of fungal spores in floral and honeydew honeys 

Szerző: Mura-Mészáros Anna, Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, III. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Magyar Donát, osztályvezető (OKI); Dr. Turcsányiné Siller Irén, egyetemi 
docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani Tanszék) 

Napjainkban a minőségellenőrzés fontossága egyre nő az élelmiszerbiztonságban. 
Kevés kutatás és tanulmány foglalkozik a mézekben található gombaelemekkel, pedig sok 
információval szolgálhatnak számunkra a termék botanikai és földrajzi eredetével 
kapcsolatban. Ennek kiemelt jelentősége van mézharmatmézek esetében, melyek gombaspóra 
tartalma különösen magas. Görög mézharmatmézek esetében már kimutatták, hogy némileg 
elkülönülnek botanikai eredetük alapján. A dolgozatom célja egy magyar gyűjtemény 
adatbázisának kiegészítése új mintákkal, ezek mikológiai és statisztikai elemzése. Mintegy 
húsz országból (főleg olasz, görög és magyar eredetű) származó, standard mézanalitikai 
módszerrel elkészített 92 mézminta adatait vizsgáltam, melyhez 10 minta mikroszkópos 
vizsgálatával járultam hozzá. 222 különböző spóratípust sikerült azonosítani, melyek közül 59 
csak egy mintában fordult elő. A gombaelemek többsége nemzetség (101 db) vagy faj (83 db) 
szinten lett meghatározva. A minták több, mint fele tartalmazta a következő nemzetségeket: 
Alternaria (86,96%), Epicoccum (81,52%), Cladosporium (61,96%), Stemphylium (57,61%), 
Periconia (54,35%), Pucciniaceae (54,35%), bazidiospórák (Agaricomycetes, 53,26%), 
Tripospermum (53,26%), Melampsoridium / Cronartium / Melampsora spp. (52,17%). A 
spóratípusok száma (átl. 30,69 ± 14,98) a vizsgált mézharmatmézekben magasabb, mint a 
virágmézekben (11,61 ± 5,69). A nemparaméteres teszt szerint a köztük lévő különbség 
szignifikáns (p=1,22e-08). Főkomponens analízist alkalmaztunk a mézek osztályokra való 
elkülönítésére. Eredményeink alapján gombafaj indikátorok határozhatók meg, melyek 
segítségével lehetőség nyílhat a mézharmatmézek földrajzi és botanikai eredetének 
azonosítására. 
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FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉR ŐL 
MAGYARORSZÁGON 

Survey about the situation of the unowned animals in Hungary 

Szerző: Németh Andrea, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fodor Kinga PhD, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék) 

Az Állat-egészségügyi Igazgatástani, és Agrár-gazdaságtani Tanszék kutatásaiba 
bekapcsolódva szakdolgozati munkám keretében a gazdátlan állatok helyzetét szerettem volna 
felmérni az állatmenhelyek és gyepmesteri telepek szemszögéből. Az Interneten fellelt 140 
állatotthonból 109-nél sikerült csak e-mail elérhetőséget is találni, és ezek közül csak 68 volt 
működő, élő cím, amelyről összesen 35 kitöltött és értékelhető kérdőívet kaptunk vissza. 
Kérdéseinket a piackutatás szabályainak megfelelő módon összeállított kérdőívbe szerkesztve 
juttattuk el a megkérdezettekhez. Kérdéseink elsősorban a telepek működési formájára, 
típusára (menhely vagy gyepmesteri telep), az állatlétszámra, a havonta be- és kikerülő állatok 
számára és a havonta előforduló eutanáziák számára irányultak. Érdeklődtünk továbbá az 
iránt is, hogy az állatotthonok milyen állatfajokat tartanak és melyikből a legtöbbet, az örökbe 
adást követően mennyi idő eltelte után, és miért visznek vissza egy állatot a telepre, valamint, 
hogy tapasztalataik alapján a leendő gazdák számára melyek azok a főbb szempontok, 
amelyek egy állat kiválasztásánál szerepet játszanak. 

Az eredmények a következőképpen alakultak. Az állatotthonok 83%-a alapítványi 
formában működik és 73%-uk menhely. 49%-uknál 50 és 200 között van az átlagos 
állatlétszám. Minden (100%) telepen van kutya, 63%-uknál van macska is. A válaszadó 
menhelyek és gyepmesteri telepek mindegyike kutyára szakosodott, de ezen belül, e mellett 
sok helyen előfordul más fajra való szakosodás is. A menhelyek és gyepmesteri telepek 69%-
ánál a dolgozók vagy az önkénteseik mentik, és viszik be az állatokat. Az emberek a 
kutyáiktól 54%-ban előre nem várt esemény miatt válnak meg, 34%-ban a befogadást 
(megvételt) követően fél éven belül. A legtöbb (57%) otthonba felnőtt korú kutyák kerülnek, 
74%-uknál csapzottan, lesoványodva, 63%-nál riadtan és félénken, és érdekes módon szinte 
egyiknél sem tapasztalnak agressziót. A bekerült egyedek száma a telepek közel felénél (43%) 
havonta átlagosan 15 alatt van ugyanúgy, ahogy az örökbe adottak száma is a telepek 54%-
ánál. Az állatotthonok 77%-a bevallása szerint havonta maximum öt állatot részesít 
eutanáziában. A tapasztalatok szerint az örökbefogadók majdnem mindegyike (96%) 
egészséges, 86%-a fiatal, 46%-a fehér vagy tarka színű, rövid szőrű állatot szeretne, de még a 
felüket (45%) sem éri el azok aránya, akik szívesebben fogadnának be ivartalanítottat, és az 
eredmények szerint a fajtatisztaság nem tartozik a lényeges szempontok közé. Arra a 
kérdésre, hogy mire lenne leginkább szükségük a működésükhöz, 69%-uk a pénzt jelölte meg. 
  



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

 364

A VÉR LAKTÁT-SZINT MÉRÉSEK ALAKALMAZHATÓSÁGA AZ 
INTENZÍV BETEGELLÁTÁSBAN: TERÁPIÁS ÉS PROGNOSZTIKAI  

SZEMPONTOK 

Blood lactate measurement in a small animal intensive care setting: therapeutic 
and prognostic aspects 

Szerző: Németh Anita, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Keresztes Mónika, Tudományos munkatárs (SzIE, Állatorvos-tudományi 
Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

A hyperlactatemia foka hasznos prognosztikai mutatója lehet kutyák egyes, szisztémás 
gyulladással vagy súlyos szöveti hypoxiával járó kórképeinek prognózisában. Metabolikus 
acidózisban szenvedő betegeknél a vér laktát-szintje és az anionrés együttes vizsgálata 
segíthet elkülöníteni az acidózis oktanát, amely a diagnózis felállításában és a kezelés 
megtervezésében is fontos lehet. 

Vizsgálatunk célja, hogy sorozatos mérésekkel meghatározzuk a vér laktát-szintjét 
különböző súlyos szöveti hypoxiával vagy szisztémás gyulladással, szepszissel járó 
kórképekben szenvedő kutyáknál. Vizsgáljuk, hogy a laktát-szintek milyen összefüggésben 
állnak egyes rutin laboratóriumi paraméterekkel, és a metabolikus acidózist mutató 
betegeknél a vér anionrés szintjével. 

A vizsgálatba a Belgyógyászati Tanszék Intenzív Osztályán kezelt 27 kutyát vontunk 
be. Klinikai vizsgálatot végeztünk, mennyiségi és minőségi vérkép analízist, a vér laktát, 
glükóz, elektrolit vizsgálatát, sav-bázis vizsgálatot (vénás pH, pCO2, pO2, HCO3, ABE), 
anion rést és egyéb biokémiai paramétereket (ALT, TP, albumin, karbamid, kreatinin) 
mértünk a terápia megkezdése előtt. Ha a kórházi felvétellel egyidőben magas (> 2.5 mmol/l) 
laktát értéket mértünk, 6, illetve 16 órával később ismét laktát mérést végeztünk és 
kiszámítottuk a laktát felezési idejét. A vizsgálatok alapján különböző betegcsoportokat 
alakítottunk ki: anaemia, hepatopathia, nephropathia, encephalopthia, többszervi beteg 
(multiorgan failure, MOF), daganatos betegek, tüdőbetegek. A betegeket a szisztémás 
gyulladásos betegségek kritériumai alapján (systemic inflammatory response, SIRS) is 
vizsgáltuk. A túlélési időt a hospitalizáció utáni 2 héttel való túlélés alapján állapítottuk meg. 

Hyperlactaemia (HL) a betegek 32%-ban (9/27) volt jelen. A túlélési arány 44% (4/9) 
volt a hyperlactaemiás kutyáknál és 38,8% (7/18 eset) a normolactaemias kutyáknál (P=0.31). 
Az anaemiában, MOF-ban vagy tüdőbetegségben szenvedő kutyáknál magasabb laktát-
szinteket mértünk, mint a többi csoportban. A SIRS-ben szenvedő csoportban is magasabb 
laktát értékeket tapasztaltunk és a mortalitás is magasabb volt (2,96 vs 2,08 mmol/l, P 
<0,001). A laktát felezési ideje magasabb volt a túlélőkben, mint a nem túlélőkben a kórházi 
felvétel utáni 6 (25,2 vs. 29.7 mmol/l; P=0,74), ill. 16 órában (11,7 vs. 50.4 mmol/l; P=0,002). 

A SIRS kritériumok jobb prognosztikai faktornak bizonyultak a nem túlélők 
szempontjából, mint a felvételkor mért vér laktát-szintek. Viszont a terápia utáni rövidebb 
laktát felezési idő jobb túlélési eséllyel hozható összefüggésbe. 
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ROTAVÍRUS FERTŐZÖTTSÉG ELTERJEDTSÉGE ÉS KLINIKAI 
JELENTŐSÉGE HAZAI CSIKÓ-ÁLLOMÁNYOKBAN 

Prevalence and clinical significance of rotavirus infection in Hungarian foal 
populations 

Szerző: Nyiczky Éva, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya, egyetemi adjunktus; Dr. Bakonyi Tamás, 
egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállatklinika, 
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék) 

A csikók hasmenéses tünetekkel járó betegségei az állatok legyengüléséhez, 
fejlődésben elmaradásához, súlyos esetben akár elhullásához vezethetnek. A betegség 
kezelése gyakorta munkaigényes és magas költségekkel jár, főleg ha a betegség fertőző 
oktanú és állományszinten jelentkezik. Bár a hasmenés az egyik leggyakoribb probléma 
csikók körében, a betegség kórtani háttere nem minden esetben tisztázott. Csikókban 
vékonybél eredetű elváltozás, mint például a rotavírus fertőzés miatti vékonybélgyulladás is 
okozhat hasmenéses panaszokat.  

A rotavírusok a Reoviridae családba tartozó, szegmentált dupla szálú RNS genommal 
rendelkező kórokozók. A rotavírusokon belül 5 szerocsoportot különítenek el (A, B, C, D és E 
jelű); a lovakat jellemzően az „A” csoportba tartozó típusok betegítik meg. Bár a rotavírusok 
okozta vékonybélgyulladás magas morbiditású lehet (50%), a mortalitás alacsony (1%). A 
vírus a bélsárral ürül, a csikók per os fertőződnek a környezetből, ahol akár egy évig is képes 
a vírus fennmaradni. Emiatt elsősorban azok a csikók vannak kitéve a fertőződésnek, amelyek 
rosszabb higiéniai körülmények között nevelkednek, illetve régóta működő ménes-birtokon 
születnek, ahol az évek alatt a vírus kontamináció a környezetben feldúsulhat.  

A kutatás célja az volt, hogy felmérjük, hazánk egyes csikó-állományai mennyire 
érintettek rotavírus fertőzöttség szempontjából. A vizsgálatokhoz direkt és indirekt 
víruskimutató módszereket alkalmaztunk. Egyrészt két hónapos kor alatti, hasmenéses 
csikókból gyűjtött bélsár mintákat vizsgáltunk RT-PCR módszerrel a vírus nukleinsavának 
kimutatása céljából. A gyűjtöttünk minták vizsgálata negatív eredménnyel zárult. A vírus 
elleni ellenanyag kimutatásra ELISA módszert alkalmaztunk. A mintákat 8-15 hónapos 
csikókból gyűjtöttük országszerte, törekedve a minél szélesebb területi lefedettségre. A 2012-
ben gyűjtött 94 savóminta közül egy jósvafői ló mintájából lehetett rotavírus elleni 
ellenanyagokat magas szinten kimutatni (80% feletti optikai denzitási érték a pozitív 
kontrollhoz képest). Két további lóból közepes (40-60%), 17 mintából pedig alacsony (20-
40%) ellenanyag szintet mutatott ki a vizsgálat. A többi ló mintája negatívnak bizonyult 
(<20%). A 2013-ban született, azaz 1-7 hónapos állatokból gyűjtött minták vizsgálata még 
folyamatban van. 

A gyakorlatban a legtöbb esetben nem történik meg az oki kórjelzése a hasmenés 
hátterének, annak ellenére, hogy a heteken át tartó (antibiotikum) kezelések sem vezetnek 
gyakran eredményre. A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a rotavírusok előfordulása 
a hazai lóállományokban alacsony, különösen az ország keleti régiójában, ahonnan a minták 
többsége származott. Az intenzív nemzetközi ló-forgalom miatt előfordulhat csikókhoz 
adaptálódott, magasabb virulenciájú törzsek behurcolása és azok elterjedése. Ezért a 
vélhetően fertőző okú, járványosan jelentkező hasmenéses esetek oki kórjelzése fontos feladat 
marad. 
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NSAID VESEKÁROSÍTÁS CSIRKEMODELLEN 

Nephrotoxicity of NSAIDs in broiler chickens 

Szerző: Nyitray Réka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Csikó György, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

Napjainkban a nem szteroid gyulladáscsökkentők az egyik leggyakrabban alkalmazott 
fájdalom-, és gyulladáscsökkentő szerek az állatorvoslásban. Az NSAID-ok toxikus hatását 
madarakon már többször is tesztelték, ennek ellenére legtöbbször emlősökre vonatkoztatott 
értékek átszámolásával állítják be a kezeléshez szükséges adagot. Jelen tanulmányban két szer 
az acetilszalicilsav és a paracetamol vese-, és májkárosító hatásait vizsgáltuk 4 hetes 
brojlercsirkéken. Az előbbi gyógyszernek van brojlerekre törzskönyvezett változata is. 

A kísérletek során a madarakat (összesen 18 állat) két csoportra osztottuk: egy 
szomjaztatott, és egy vizet ad libitum fogyasztó csoportra. Mindkét csoportban voltak 
kontrollállatok, és gyógyszeresen kezeltek. A vizsgálat befejeztével a madarakat elaltattuk, 
majd vérvizsgálat, boncolás, és kórszövettani mintavétel történt. Kórbonctani makroszkópos 
vizsgálat során az állatokat felboncoltuk, és vizsgáltuk a májat, valamint a veséket. A 
vérvizsgálat során „Diagon” nevű készlettel mértük a vér hematokrit értékét, összes fehérje, 
albumin, foszfát-, és húgysavszintjét. A kórszövettani vizsgálat során a hematoxilin-eozinnal 
festett mintákról 400-szoros nagyításban fényképet készítettünk, és necrotikus indexet 
számoltunk, amiből a sejtkárosodás mértékére következtettünk a vesékben. 

Kísérletünk célja az volt, hogy megállapítsuk, az NSAIDok helytelen használata 
milyen károkat okozhat madarakban, hiszen ez haszonállatoknál gazdasági károkhoz vezethet. 
Jövőbeli vizsgálatainkat szeretnénk más madárfajokra is kiterjeszteni, például papagájra vagy 
galambra. 
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AZ ERDEI ÖKOTÍPUSÚ ŐZ SZAPORASÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

The reproduction of the roe deer in forestrial envrionment 

Szerző: Oroszi Barbara, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Marosán Miklós, Tudományos Főmunkatárs, Címzetes Egyetemi Tanár 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és 
Laborállat-tudományi Intézet) 

Az őz hazánkban mindenütt elterjedt, nagy gazdasági jelentőséggel bíró vadfaj. Ennek 
ellenére az elmúlt évtizedben alig születtek hazai eredményekkel publikációk. Munkám során 
ezért az erdei őzet vizsgáltam szaporodásbiológiai szempontból. 

Kutatásom célja friss információval szolgálni az erdei őz szaporasági jellemzőiről. 
Vizsgáltam az anyai tulajdonságok hatását a szaporodási mutatókra, a sárgatest- illetve 
magzatszámot, továbbá a szaporulat ivari és testtömegbeli összetételét. 

A mintagyűjtés két jellemzően erdős területen, Nógrád megyén belül a Cserhát 
hegységben és Veszprém megyén belül a Bakonyban történt. Összesen 18 kifejlett sutát és 7 
sutagidát sikerült a vizsgálathoz gyűjteni. 

Az őzeket január végi, februári időszakban lőtték ki, ekkora a magzatok már elég 
fejlettek voltak a makroszkópos vizsgálathoz. A kilövés után a teljes testtömeg került 
lemérésre, majd a külső megjelenés és a fogkopás alapján elvégeztem a kormeghatározást. 
Ezután a zsigerből elkülönítettem a teljes nemi apparátust és a veséket. A vesékre a vesezsír-
index kiszámításához volt szükség, ami egy arányszámot ad a suta kondíciójáról. A 
petefészekben a sárgatestek, míg a méhben a magzatok számát mértem fel. A magzatoknál 
megállapítottam továbbá az ivart és a tömeget is. 

A vizsgálati eredmények alapján a termékenység 100 százaléknak bizonyult, ugyanis 
minden felnőtt egyedben található volt sárgatest. A gidák közül egyik sem ivarzott, ami erdei 
területen nem meglepő, hisz a gyengébb minőségű élőhelyen később érik el az ehhez 
szükséges küszöbtesttömeget, mint mezei társaik. A suták egyöntetű ivarzása ellenére a 
vemhesülési arány alacsony volt, mindössze 72,2 százalékot ért el. Az egy sutára eső 
sárgatestszám 1,86, míg a magzatszám 1,28 volt. Ez a különbség nagymérvű beágyazódási 
veszteségre utal. 

Az összesen 23 darab magzatból 17 ért el elégséges méretet az ivar meghatározásához. 
8 nőnemű és 9 hímnemű egyedet találtam, ami alapján a magzati ivararány gyakorlatilag 
egyenlőnek tekinthető. A magzatok tömege igen nagy szórást mutatott, ami a termékenyülés 
különböző időpontjával és az anya eltérő magzatnevelő képességével magyarázható. 

Az anyai tulajdonságok közül a kor, a testtömeg és a kondíció hatásait vizsgáltam. A 
közép- és idős korosztály megfelelő mértékű szaporulatot produkált, a 3-4 évesek szaporodási 
mutatói azonban meglepően alacsonyak voltak, ami testtömeg és a kondíció eredményeire is 
negatívan hatott, így azokból nem lehetett használható információt nyerni.  

Az adatok és elemzések alapján az erdei őznél alacsony szaporodási mutatókat 
állapítottam meg. Ennek bizonyítására azonban további, több éven át tartó vizsgálatra lenne 
szükség, ugyanis a klimatikus tényezők hatására, különös tekintettel az áttelelésre, évenként 
nagy különbségek mutatkozhatnak. 
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A TERMÉSZETES FEDEZÉS ÉS A GNRH ANALÓG HATÁSA A 
SZÉRUM LH ÉS BÉTA-NGF KONCENTRÁCIÓJÁRA 
DROMEDÁROKBAN (CAMELUS DROMEDARIUS) 

The effect of natural mating and GnRH analogue on serum LH and beta-NGF 
concentration in dromedary camels (Camelus dromedarius) 

Szerző: Pikó Evelin, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Nagy Péter, Emirates Industries for Camel Milk and Products, Farm and 
Veterinary Section; Dr. Faigl Vera, dokumentátor, Richter Gedeon Nyrt. 
Orvostudományi Főosztály, Orvosi Törzskönyvezési Osztály; Dr. Kulcsár 
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és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika) 

Chen és munkatársai 1986-os munkája óta tudjuk, hogy az indukált ovuláló 
tevefélékben a peteleválásért valószínűleg egy, az ondóplazmában jelenlévő kémiai anyag 
felelős. Mintegy 20 évvel később kanadai kutatók azonosították újvilági tevefélékben azt a -
időközben ovulációs indukciós faktorként (OIF) elnevezett- frakciót, melyről kiderült, hogy 
kémiai szerkezete és aminosavszekvenciája alapján a neurotrofinok családjába tartozó ún. 
béta nerve growth factor (ß-NGF). A ß-NGF jelenlétét korábban spontán ovuláló állatok 
spermájában is azonosították, de nem volt ismert, hogy ez azonos az OIF-el. 

Vizsgálatainknak kettős célja volt. Egyrészt a luteinizációs hormon (LH) szérum 
koncentráció változását követtük nyomon természetes fedeztetést és exogén gonadotrop 
releasing hormon (GnRH) kezelést követően. Másrészről a ß-NGF szérum koncentrációt 
mértük fedeztetés és GnRH kezelést követően és hasonlítottuk össze a görbék lefutását. 
Tudomásunk szerint a világon elsőként mértük háziállatokban a ß-NGF koncentrációját a 
természetes fedeztetéshez kapcsolódva. A fő célok mellett meghatároztuk a szérum 17ß-
ösztradiol és progeszteron koncentrációját is különböző időpontokban. 

Mind a természetes fedeztetés, mind a GnRH kifejezett, de egymástól eltérő LH 
leadást indukált. A fedeztetést követően az LH csúcs később jelentkezett és maximum 
koncentrációja is alacsonyabb volt, mint GnRH kezelést követően. Egy fedeztett állatban nem 
következett be LH emelkedés és az ovuláció is elmaradt. Természetes fedeztetést követően a 
ß-NGF szérum szinte azonnal emelkedett, csúcsát a fedeztetés után 60-90 perccel érte el, így 
időben megelőzte az LH csúcsot. Hasonló ß-NGF koncentráció változást tapasztaltunk akkor 
is, amikor ovuláció és LH szint emelkedés nem következett be. GnRH kezelést követően a ß-
NGF koncentráció nem változott, a mintavételek során végig alacsony szinten maradt. A 
szérum 17ß-ösztradiol koncentrációja a nem ovuláló tevében volt a legalacsonyabb.  

Munkánk során elsőként mutattuk be, hogy természetes fedeztetést követően az 
indukált ovuláló dromedárban a szérum ß-NGF koncentrációja jelentősen emelkedik. 
Eredményeink tovább erősítik az a feltételezést, hogy a ß-NGF-nek szerepe van az ovuláció 
kiváltásában tevefélékben. Ugyanakkor a ß-NGF szérumszintjének emelkedése önmagában 
nem elegendő az ovuláció kiváltásához. Nem ismert az sem, hogy a ß-NGF mi módon jut el a 
hipofízisbe és váltja ki az LH-leadást. A ß-NGF ovuláció kiváltásában betöltött szerepe mind 
spontán, mind indukált ovuláló állatokban további vizsgálatokat igényel. 
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LPS ÁLTAL EL ŐIDÉZETT SEJTSZINT Ű GYULLADÁSOS 
FOLYAMATOK ÉS VÉD Ő HATÁSÚ ANYAGOK TESZTELÉSE IPEC-

J2 BÉLHÁMSEJT MODELLRENDSZEREN 

A probiotic approach for the prevention of LPS-induced inflammation in the 
IPEC-J2 intestinal epithelial cell model 

Szerző: Piros Andrea Gabriella, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazetők: Pásztiné Dr. Gere Erzsébet, gyógyszerész, tudományos munkatárs; Dr. Gálfi 
Péter, tanszék vezető, rektor helyettes (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Gyógyszertani és Méregtani Tanszék) 

A probiotikumok hozamfokozóként való felhasználásának előnyeit már számos 
esetben igazolták. A bélrendszer fertőzéseinek megelőzésében és kezelésében kifejtett 
hatásában szerepet játszó mechanizmusok még nem teljesen ismertek. Kísérleti munkám célja 
egy olyan in vitro tesztrendszer kifejlesztése volt, mely alkalmas a Gram negatív baktérium 
sejtfal alkotó lipopoliszacharid (LPS) kezelés által előidézett gyulladásos folyamatok 
sejtszintű hatásainak folyamatos követésére, és a probiotikus baktériumok anyagcsere 
termékeik potenciális gyulladáscsökkentő hatásának tanulmányozására.  

A vékonybélben lejátszódó komplex interakciók modellezésére poliészter membrán 
inzerten tenyésztett IPEC-J2 sejtvonalat alkalmaztam, amely újszülött, kolosztrumot nem 
kapott sertés jejunumából származik. Az LPS kezelés hatását a sejtréteg integritására 
transzepiteliális elektromos ellenállás méréssel és fluoreszcein izotiocianát-dextrán (FD4) 
átjutás vizsgálatokkal, a reaktív oxigén fajták (ROS) termelődésének mértékét az LPS által 
kiváltott gyulladásos folyamatban Amplex-red alapú fluorimetriás méréssel követtem 
nyomon. Kísérleteim során vizsgáltam, hogy a Lactobacillus plantarum 2142 és a Bacillus 
licheniformis CECT 4536 sejtmentes felülúszója valamint a nátrium-n-butirát milyen 
mértékben képes a sejteket az LPS által okozott károsodástól megvédeni. 

Az apikális és bazolaterális kompartmenttel rendelkező 3D IPEC-J2 rendszer 
megbízható modellként szolgált a bélben zajló fiziológiás és patológiás elváltozások in vitro 
nyomon követésére. Az LPS számottevő ROS képződés nélkül idézte elő a sejt-egyrétegen 
keresztül a paracelluláris permeábilitás növekedését, melyet az FD4 apiko-bazolaterális 
transzport jelentős mértékű növekedése mutatott. A kis dózisban alkalmazott Bacillus 
licheniformis CECT 4536 sejtmentes felülúszó a bélbarrier integritásának erősítésén keresztül 
mérsékelte az FD4 átjutását. További kísérleteink célja számos probiotikumok bélbarrier 
erősítő és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata, az állatgyógyászatban alkalmazható 
probiotikus anyagcseretermékek izolálása és szűrése. 
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AZ ESETALAPÚ OKTATÁS KÜLÖNBÖZ Ő MÓDSZEREINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 

Comparative evaluation of different case-based learning methods 

Szerző: Pliskó Anna Martina , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Balogh Márton, A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 
Belgyógyászati Tanszékének munkatársa,klinikai állatorvos (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

Az esetalapú oktatás az utóbbi években világszerte egyre nagyobb teret nyert az orvosi 
képzésben. A klinikai gondolkodásmód elsajátításának fontos elemévé vált, a hallgatók 
bizonyítottan nagyobb önbizalommal kezdik el pályafutásukat a diploma megszerzése után, 
ha részesültek ilyen képzésben.  

Dolgozatom során az esetalapú oktatás öt különböző módszerét hasonlítottam össze. A 
vizsgálat céljai között szerepelt annak a meghatározása, hogy melyik módszer a 
leghatékonyabb és legkönnyebben kivitelezhető, illetve beilleszthető az oktatási modulba. 
Ennek érdekében diákok és oktatók véleményét is felmértük az egyes módszerekkel 
kapcsolatban. 

A tesztelt esetbemutatási típusok egyike volt a papíralapú módszer, mely során több 
egymásra épülő lépcsőn keresztül juthattak el a diákok a végső diagnózis felállításához. 
Második módszerként az e-mail alapú esetbemutatást vizsgáltuk, a harmadik oktatási típus 
pedig egy HTML alapú virtuális beteg által demonstrált eset volt. A négyes számú módszer 
egy 3D-s szimuláció kapcsán modellezett betegbemutatás volt, végül, de nem utolsó sorban 
egy élő beteggel kialakított szerepjáték keretében esetbemutatást értékelhettek a hallgatók és 
az oktatók. 

Azoknak a diákoknak, akik részt vettek a kutatásban egy előre elkészített online 
kérdőívet kellet kitölteniük az adott módszer alkalmazhatóságára, a rájuk gyakorolt érzelmi 
hatásokra és szakmai önbizalmuk, valamint klinikai döntéshozatali képességük fejlődésére 
vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban. A résztvevő oktatók a VETED 2013 konferencián, 
Dublinban egy workshop keretein belül értékelhették a módszereket. 

Dolgozatomban a hazai állatorvosi képzés fejlesztésének lehetőségeit, a magasabb 
szintű szakmai tudás elsajátításának és a klinikai döntéshozó képesség kialakításának 
lehetséges útvonalait igyekeztem feltérképezni. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 
az egyes módszerek valósághűsége egyenes arányosságban áll a diákok szakmai önbizalmára 
gyakorolt hatással, azonban a bonyolultabb módszerek megvalósíthatósága több kérdést is 
felvetett az oktatók részéről. 

 
 
 
Kulcsszavak: esetalapú oktatás, problémaalapú oktatás, orvosi képzés, virtuális beteg, szimuláció 
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AZ ERDÉLYI KOPÓ VISELKEDÉSE ÉS VISELKEDÉSPROBLÉMÁI 

The behaviour and behavioral problems of Transylvanian Hound 

Szerző: Rab László, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Sátori Ágnes, tanszéki állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állat-
egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék) 

Az Erdélyi kopó kihalás szélén álló ősi magyar fajta, a legveszélyeztetettebb a kilenc 
magyar fajta közül. A múltban alapvetően azt várták tőle, hogy önállóan, kitartó munkával 
segítse a vadászt, de a 21. században már mint családi kutyának is helyt kell állnia. Ha ennek 
az elvárásnak nem tud megfelelni, könnyen lehet, hogy a fajta feledésbe merül.  

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (MEKK) felkérésére viselkedéstesztet állítottunk 
össze, mely a kutyák képességvizsgája és tenyészszemléje mellett egy plusz lehetőséget ad 
arra, hogy szűrjük a tenyésztésbe állítandó kutyákat, immár nem csak a küllem, a 
vadászkészségek, de a hétköznapi életben való viselkedés terén is. A cél, hogy e három 
vizsgálattal megtalálhatóak legyenek azon egyedek, melyek legnagyobb mértékben lesznek 
képesek segíteni a mai igényeknek is megfelelő erdélyi kopó fennmaradását. Viselkedést 
vizsgáló teszteket már az 1930-as években próbáltak kidolgozni (Hutchinson,1934), de 
elterjedésük csak az 1970-es évektől figyelhető meg (Campbell,1972; Dietrih,1984, 
Odendaal,1999). E tesztek különböző életkorhoz, hasznosítási módhoz, illetve adott fajtához 
igazítva vizsgálják egy adott egyed viselkedését különböző helyzetekben, azért, hogy 
igazolják az egyed munkára való alkalmasságát, illetve hogy kiszűrjék az esetleges agresszív 
viselkedést.  

Munkánk során 25 felnőtt egyed magatartását vizsgáltuk 8 különböző helyzetben, 
melyeket 79 viselkedési részegységre bontva elemeztünk. A kölyökteszteken 6 
alaphelyzetben, 4 alomból származó 24 kölyköt vizsgáltunk. A teszteket videóra rögzítettük, 
az eredményeket az R statisztikai programmal elemeztük. A teszt során beigazolódott, hogy a 
kopó egy független fajta, mindössze 12% veszi fel a szemkontaktust a gazdájával, 40% 
bizalmatlan új szituációban a gazdával szemben, idegenekkel szemben ez a szám 48%-ra nő. 
Meglepődve fogadtuk azt az eredményt, miszerint a kutyák 52%-a érzékeny az éles zajra. A 
tesztelt kutyáknál az agresszió valamely típusa 12%-ban fordult elő. Szorongásjeleket a 8 
feladatból 6-ban néztünk. A kutyák 24%-a az összes szituációban szorongást mutatott, sőt 
100%-uknál észlelhettünk ilyen jeleket, mikor a tesztelő adta fel a hámot . A kutatás 
szempontjából fontos kérdés volt az is, hogy a gazdák hogyan ítélik meg kutyájuk 
viselkedését, hogyan viszonyulnak az estleges viselkedési problémákhoz. Ezért kérdőíves 
felmérést is végeztünk, aminek során 15 kutya viselkedéséről kaptunk képet. Felmérésünkből 
kiderült, hogy az erdélyi kopók nagy részének viselkedési problémái vannak, melyek 
esetleges egészségügyi és genetikai hátterének kutatásában nagy szerepet tölthetnek be az 
állatorvosok, ezért a jövőben a tenyésztőknek és az állatorvosoknak azon kell munkálkodniuk, 
hogy a kopók viselkedésének megváltoztatásával elősegítsék a fajta fennmaradását. 
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A TRANSZABDOMINÁLIS ULTRAHANGVIZSGÁLAT SZEREPE A 
LÓMAGZAT VITALITÁSÁNAK ELBÍRÁLÁSÁBAN 

Evaluation of fetal well-being by transabdominal ultrasonography in the mare 

Szerző: Rózsás Janka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Baska-Vincze Boglárka, PhD hallgató (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Lógyógyászati Tanszék és Klinika) 

Az ellés körüli magzati morbiditás és mortalitás csökkentésének első lépése a magzati 
diszkomfort felismerése. A humán szülészetben körülbelül 30 éve használják a hasi 
ultrahangot a magzati jóllét értékelésére, valamint a diszkomfort felismerésére. Ez a 
diagnosztikai eszköz lovak esetén is informatív, mind a csikómagzat, mind a kanca jóllétének 
felmérésére. A vizsgálathoz 2,5-3 Mhz-es makrokonvex ultrahangfej szükséges, és a kancát is 
megfelelően elő kell készíteni. A csikómagzat jóllétének értékeléséhez szükséges 
paraméterek: a magzat szívfrekvenciája, az aorta átmérője, a magzati légzőmozgások megléte, 
a mellkas átmérője, az allantoisz- és amnionfolyadék legnagyobb mélysége, az 
uteroplacentáris egység vastagsága és folytonossága, valamint a magzati tónus és aktivitás. 
Ezen eredmények alapján összeállítható a magzat biofizikai profilja, mely hasznos 
információkkal szolgál a vemhesség várható kimenetéről. A hasi ultrahangvizsgálat 
eredményei alapján nagy biztonsággal megállapítható, hogy a magzat korának megfelelően 
fejlett vagy a fejlődésben visszamaradott. Amennyiben a mért értékek kóros eltéréseket 
mutatnak, az állatorvosnak fel kell készülni a kanca és a magzat folyamatos monitorozására, 
és a szükséges beavatkozásokra, ha a magzat állapota tovább romlik. 11 kancán (magyar 
félvér és lipicai fajtájú) végeztünk hasi ultrahangvizsgálatot a vemhesség késői szakaszában 
klinikai és ménesi körülmények között. Adatokat gyűjtöttünk mind a kórelőzményről, mind 
az ellésről és az újszülött csikókról, majd összevetettük ezeket az ultrahangvizsgálatok 
eredményeivel. Következtetésként elmondható, hogy a transzabdominális ultrahang vizsgálat 
magasvemhes kancák esetén mind klinikai, mind istállói körülmények között elvégezhető, és 
hasznos információkkal szolgál a magzati jóllétről. A kidolgozott vizsgálati módszer 
prognosztikai értékét nagyobb létszámú kancaállományon szükséges felmérni. 
  



ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

 373

KÓLIKÁS LOVAK PROTHROMBIN IDEJÉNEK VIZSGÁLATA 
PROGNOSZITKAI SZEMPONTBÓL 

Prognostic and diagnostic values of whole blood Prothrombin Time 
determination in colic horses 

Szerző: Schwahofer Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Wirth Kata, Phd. hallgató; Dr. Bajcsy Á. Csaba, tudományos főmunkatárs 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika) 

A lovak körében az egyik leggyakoribb betegségkör, a kólika következménye a 
szepszis és/vagy a disszeminált intravaszkuláris koaguláció, így a véralvadási paramétereknek 
(protrombin idő PT, aktivált tromboplasztin idő APTI etc.) diagnosztika és prognosztikai 
értékük van. A kísérletben egy olyan műszer használhatóságát teszteltem, amely a véralvadási 
időt teljes vérből mérte, és a továbbiakban alkalmas lehet arra, hogy helyettesítse a 
hagyományos, hosszas laboratóriumi teszteket.  

A teszt során 50 kólikás és 10 nem kólikás –egészséges- ló vena jugularisából naponta 
egyszer vett vér alvadási idejét mértük; a műtött lovak esetében a műtétet megelőzően, a 
műtét alatt, illetve a műtétet követő 10 napban. A konzervatív úton kezelt lovak esetében a 
klinikára való érkezéskor, valamint a kórházban töltött megfigyelés alatt vettük naponta a 
mintát.  

A teljes vérből mért véralvadási idő mellett a plazmából is mértük a véralvadást, 
ezenkívül minden beteg hematológiai paramétereit is nyomon követtük. 

Éles különbségek mutatkoztak a műtött és a konzervatív úton kezelt lovak PT 
értékeiben. A teljes vérből mért PT értékek a műtött lovak esetében szignifikánsan 
különböztek a nem műtött lovakéhoz képest (átlagosan 160-116%-a volt a normál értéknek). 

A statisztikai eredmények alapján a teljes vérből mért PT értékek jelentős eltérést 
mutattak az első 24 órában a műtött és a konzervatív csoport között. A erős kólikás tüneteket 
mutató lovak esetében a folyamatosan emelkedett szintet mutatott, akár 300%-kal is nőtt a 
normál értékhez képest. Míg a konzervatív úton kezelt lovak esetében az értékek a normál 
tartományba estek, vagy enyhén emelkedett értéket mutattak ( maximum 130%). A plazmából 
mért minták esetében nem volt szignifikáns eltérés a két csoport között. 

Az eredmények igazolták,hogy kólikás lovak estében a teljes vérből mért PT 
diagnosztikai és prognosztikai jelentőséggel bír. 

 
 
 
A vizsgálatok a Diagon Kft támogatásával készültek. 
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HOGYAN BEFOLYÁSOLJÁK A KÜLÖNBÖZ Ő TÍPUSÚ ZAJOK A 
PATKÁNYOK PORONDTESZT-VISELKEDÉSÉT? 

How the different noise types may influence the open-field behaviour of rats? 

Szerző: Sukigara Chihiro, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet) 

Az akusztikus környezet – a zajokat is beleértve – jelentős befolyást gyakorol az állati 
jóllétre, de az ide vonatkozó adatok száma kevés. A szerzők célja ezért a különböző típusú 
zajoknak a porondteszt (PT) viselkedésre gyakorolt hatásának összehasonlítása volt. A 
zajingerek előtt az állatok szocializálására egy hét előszakaszt iktattak be. Ezt követően két 
naponta délután 12 fiatal hím patkányt egy-egy zenei (Magyar Állatorvosok Lapja, 2013. 135. 
246-253.), majd zajtípusnak tettük ki. Minden patkány kb. 7 percet töltött a PT-viváriumban, 
mialatt két független bíráló figyelte az állatokat, továbbá folyamatos videofölvétel készült. Az 
alábbi viselkedéselemek kerültek rögzítésre: evés, mozgás a fal mellett, a középpont átszelése, 
ülés, önápolás, figyelés és szimatolás, “lefagyás”, sztereotíp mozgás, vizelet- és bélsárürítés. 
Először a zaj nélküli alapviselkedést rögzítettük, majd a zajhatásokat a következő sorrendben 
vizsgáltuk: zajzene (Takehisa Kosugi Hegedű Improvizáció: New York, 1989 Szeptember) 
eredeti, valamint kétszer gyorsabb és két oktávval magasabb (“rágcsálósított”) változatban, 
majd természetes és technikai zajok válogatását. Az alapetogram főként figyelésből és 
szimatolásból (53,5%), valamint a fal melletti mozgásból (19,6%) (fölfedező magatartás) és a 
sarokban való ülésből (11.1%) állt, az idő 11.5%-ában keresztülfutottak a központi területen 
(félelem hiánya), sem lefagyás, sem alvás pedig nem fordult elő. A zajzene, különösen 
“rágcsálódított” változatban, valamint a természeti zajok drasztikusan csökkentették a 
mozgásokra, figyelésre és szimatolásra fordított időt, a sarokban ülés és az ideges önápolás 
tartama megnőtt. Lefagyás, valamint sztereotíp viselkedés (ülő testhelyzetben a fej mozgatása 
egyik oldalról a másikra) is megjelent. A PT-viselkedés a természetben előforduló 
(macskanyávogást és kutyaugatást is tartalmazó) zajkeverék hallgatása alatt alapvetően a 
“rágcsálósított” zajzenéhez hasonlóan változott meg, a központot ezalatt szelték át a 
legkevesebbszer (félelem jele). A technikai eredetű zajok kevésbé módosították a PT-
viselkedést: 50%-kal rövidebb volt a lefagyás ideje. Az evés tartama és a vizelet- bélsárürítés 
gyakorisága minden zajtípus hatására csökkent. Következtetésként megállapítható, hogy mind 
a négy hanginger hatott a patkányok viselkedésére. Az állati jóllét szempontjából fontos, hogy 
egy állatházban a háttérzenét (pl. rádió) gondosan kell megválasztani, hogy az esetleges káros 
mellékhatásokat elkerüljük. 
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KÉRŐDZŐKBŐL IZOLÁLT MANNHEIMIA HAEMOLYTICA ÉS 
BIBERSTEINIA TREHALOSI TÖRZSEK SZEROTÍPUSAI 

Serotypes of Mannheimia haemolytica and Bibersteinia trehalosi strains 
isolated from ruminants 

Szerző: Szalay Dóra, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fodor László, egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Járványtani és mikrobiológiai tanszék) 

Háttér: 
A Mannheimia haemolytica (M. h.) és a Bibersteinia trehalosi (B. t.) fajba sorolt 

baktériumtörzsek különféle, jelentős gazdasági kárral járó megbetegedéseket okoznak 
kérődzőkben. A M. h. törzsek néhány hónapos borjakban, különböző vírus-, vagy 
mycoplasma-fertőzést követően tüdőgyulladást okoznak, és szerepet játszanak a szarvasmarha 
légzőszervi betegség komplexe (BRDC) kialakításában. Juh- és kecskeállományokban tüdő-, 
és tőgygyulladást, szopós bárányokban és gidákban vérfertőzést okoznak. A M. h. és a B. t. 
törzsek közös antigén szerkezeti rendszert képeznek. A felületi poliszacharid antigének 
alapján 17 szerotípust különítettek el. Ma a M. h. törzseket 12, a B. t. törzseket 4 szerotípusba 
soroljuk, míg egy, az A11-es szerotípusba tartozó törzsek a Mannheimia varigena fajba 
kerültek át. A szerotípus meghatározása a járványtani követésen túl elengedhetetlenül 
szükséges a hatékony vakcinák összeállításához, mivel a M. h. és a B. t. esetében szerotípus-
specifikus védelemre számíthatunk. Munkánk célja, hogy meghatározzuk a hazai kérődzők 
megbetegedéseiből izolált M. h. és B. t. törzsek szerotípusát. 

Anyag és módszer: 
Klinikai tüneteket mutató állatokból és a kórtani esetekből származó minták 

vizsgálatát végezték el. Összesen 27 juh, 23 szarvasmarha és 2 kecske vizsgálati mintái 
kerültek feldolgozásra. A vizsgálni kívánt baktériumtörzseket leggyakrabban orrváladékból, 
vagy tüdőszövetből tenyésztették ki. Az izolált törzseket tenyésztési, morfológiai és biokémiai 
tulajdonságainak vizsgálata után, további vizsgálatokig -80 °C-os hűtőben tárolták. A 
szerotipizáláshoz a M. h. és a B. t. típustörzseivel szemben hiperimmun savót termeltek 
nyulakban, melyek felhasználásával a törzseket passzív hemagglutinációs próba segítségével 
azonosították. Vizsgálatok célja annak megismerése volt, hogy hazánkban melyek a 
leggyakoribb M. h. és B. t. szerotípusok. 

Eredmények: 
Tenyésztési, morfológiai és biokémiai tulajdonságai alapján összesen 52, M. h-nak 

illetve B. t-nak bizonyult törzs került vizsgálatra A tipizálás során 12 féle szerotípust 
azonosítottak,10 esetben a szerotipizálás sikertelen volt. Szarvasmarha esetében a tüdőből 
tenyésztett törzsek közül három esetben A1-es, öt esetben A2-es, egy esetben T15-ös 
szerotípust állapítottak meg. A, méhből tenyésztett törzsek közül egy volt tipizálható, ez A5-
ös szerotípusba sorolható, orrtamponból tenyésztett törzsekből hat esetben A2-es, egy esetben 
A1-es szerotípust azonosítottunk, három törzs pedig nem volt tipizálható. Juh tüdőmintákból 
A1, A2, A5, A6, A7, A8, és A13 szerotípusokat, orrtamponból pedig öt esetben A6-os, öt 
esetben A8-as, kettő esetben A11-es, és további 1-1 esetben A2, A9, A13 és A17-es 
szerotípusokat állapítottunk meg, míg 4 törzs nem volt tipizálható. Kecske tüdőből izolált 
törzsek közül mindkét esetben A2 szerotípust azonosítottunk.  

Következtetés: 
Az M. haemolytica és a B. trehalosi törzsek további vizsgálatának jelentőségét a 

célzott vakcinázás kidolgozásának lehetősége adja.  
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A KUTYÁK GYULLADÁSOS SEJTJEINEK DETEKTÁLÁSA 
IMMUNHISZTOKÉMIA SEGÍTSÉGÉVEL 

Detecting inflammatory cells in dogs with immunohistochemical techniques 

Szerző: Székely Gábor, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Jakab Csaba, egyetemi tanársegéd (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Patológiai Tanszék) 

A gyulladásos folyamatokat kísérő klinikai tünetek kialakulásában jelentős szerepe 
van a lobos szöveti területen felhalmozódó inflammatoricus sejtek által termelt kémiai 
anyagoknak, az ún. citokineknek. Egy-egy gyulladásos sejttípusra, meghatározott 
citokinprodukció jellemző. Ahhoz, hogy a gyulladásos folyamatok molekuláris hátterét 
megismerjük, elengedhetetlen a lobsejtek korrekt morfológiai, immunhisztokémiai tipizálása. 
Munkánk során célul tűztük ki, hogy indirekt immunhisztokémiai vizsgálat segítségével 
immunfenotipizáljuk a kutyák heveny és idült gyulladásos szöveteit infiltráló lobsejteket az 
általunk beválogatott, következő antitestek segítségével: CD3, CD20, CD79a, CD68, 
lysosyme, c-Kit, myeloperoxidase, alfa-SMA, TTF-1, Ki-67, PCNA. Az eredményeinket 
mind a gyakorlatban és mind a didaxisban hasznosítani kívánjuk 
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EGZOTIKUS ÁLLATOKAT - KISRÁGCSÁLÓKAT, 
DÍSZMADARAKAT, HÜLL ŐKET, KÉTÉLT ŰEKET ÉS 

DÍSZHALAKAT - TARTÓK VÉLEMÉNYE A HAZAI ÁLLATORVOSI 
ELLÁTÁSRÓL 

Opinion of the exotic pet’s - rodents, birds, reptilians, amphibians and aquarium 
fish - owners on the vet service of Hungary 

Szerző: Szilvási Laura, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Fodor Kinga, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állat-
egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék) 

Az Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszéken végzett 
szakdolgozati munkám keretében azt vizsgáltam, hogy hogyan vélekednek az egzotikus 
állatot tartók az állatorvosi ellátásról, a költségek, az igények és a megelégedettség 
függvényében. A kérdőíves felmérés során a válaszadás egyrészt személyes megkérdezés, 
másrészt internetes (on-line) formában, anonim módon, önként történt. A beérkezett válaszok 
közül 341 volt értékelhető és feldolgozható. A válaszadók leginkább kisrágcsálókat tartanak 
(41,9%), de hüllőt (18,6%), illetve vadászgörényt tartók száma is jelentős (18,4%). A kitöltők 
többsége nő (81,2%), akik főleg a 18-30 év közötti korcsoportból kerülnek ki. A 
megkérdezettek több, mint kétharmada (68,5%) a fővárosban vagy nagyvárosban él. Az 
állatok ellátásával kapcsolatosan információkat a válaszadók közel fele (43,7%) internetről, 
könyvekből, újságokból szerzi be, és csak kis részük állatorvostól (16,8%). Tápokat, illetve 
állattartási eszközöket a válaszadók zöme (86,6%) szaküzletekben vásárol, de ha lehetőségük 
adódna, szívesen megvásárolnák ezeket közvetlenül az állatorvostól is (eledelt 58,0%, 
táplálékkiegészítőket, jutalomfalatokat 58,9%, felszerelést 39,3%). A válaszolók közel fele 
(46,5%) 5000 Ft körül, egyharmaduk (30,6%) 2000 Ft alatt költ állatára havonta, ugyanakkor 
17,9%-uk 10000 Ft-t, vagy afelett. 

Ami az állatorvos választás szempontjait illeti, az egzotikus állatot tartók több, mint 
fele (55,2%) a választásnál kimondottan specialistát keres és ugyanilyen arányban (54,8%) is 
járnak szakrendelésre. Ugyanakkor közel egyharmaduk (32,0%) nem is ismer olyan 
állatorvost, illetve rendelőt, amely egzotikus állatok ellátására specializálódott, felük pedig 
(50,9%) kevésnek ítéli meg a lakóhelye környezetében levő specialista rendelők számát. A 
válaszadók 43,7%-a csak akkor jár állatorvoshoz, ha szükséges. A kitöltők töme (87,8%) 
mindig ugyanabba az állatorvosi rendelőbe jár vissza. A megkérdezettek majdnem 
háromnegyedének (74,7%) nem volt még rossz tapasztalata állatorvosával, és mind az 
állatorvos szakmai képzettségét (86,3%), mind az állatorvos emberi hozzáállását (92,0), mind 
a rendelő környezetét illetően (88,8%) elégedettek voltak. Az állatorvosi ellátás költségeit a 
többség (61,8%) drágának, több, mint egyharmada (34,7%) korrektnek ítéli meg, ugyanakkor 
közel egyharmaduk (30,0%) 30-50% közé teszi az állatorvos zsebében maradó „tiszta 
hasznot”, bár nagy részük (73,3%) az állatorvosi ellátás árát arányosnak ítélik meg a 
minőséggel. Összességében a többség (79,8%) meg van elégedve az egzotikus állatok 
állatorvosi ellátásával. A kapott eredmények azt mutatják, hogy az egzotikus szakrendelésekre 
egyre nagyobb az igény és hogy a jó praxismenedzsment ezen a területen is kiemelt 
fontossággal bír. 
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A BAL OLDALI OLTÓGYOMOR HELYZETVÁLTOZÁS 
ELŐFORDULÁSÁNAK ÉS M ŰTÉTI MEGOLDÁSÁNAK 

GYAKORLATI TAPASZTALATAI. 

The occurence of the left-sided abomasal diplacement and practical experiences 
of surgical treatment. 

Szerző: Takács Ádám, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Brydl Endre, egyetemi tanár; Dr. Varga Tamás, állatorvos; Dr. Könyves 
László, egyetemi docens, tanszékvezető (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és állatorvosi etológiai tanszék) 

Az oltógyomor helyzetváltozás a tejelő szarvasmarha állományokat sújtó egyik 
leggyakoribb emésztő traktust érintő kórkép. Gazdasági jelentőségét elsősorban a tejtermelés 
csökkenésből és a kényszerű selejtezésből adódó veszteség okozza. 

A vizsgálat célja volt, hogy az oltógyomor helyzetváltozás előfordulására jellemző 
tendenciákat állítsunk fel, egy minél nagyobb esetszámot felölelő reprezentatív felmérés 
keretében. Emellett a betegség műtéti megoldásának gyakorlati tapasztalatait és 
eredményességét is értékeltük.  

Négy tehenészetben, összesen több, mint 530 műtött tehén adatait dolgoztam fel. A 
bal oldali OHV legnagyobb részben (78,9-91,25%) az elléstől számított 6 héten belül 
mutatkozott és mindegyik állományban az ellés utáni 2. héten alakult ki a legtöbb elváltozás. 
Meg kell jegyezni viszont, hogy előfordulásával szórványosan gyakorlatilag a laktációban 
bármikor, sőt még a szárazon állás alatt is számolni kell. Ezt támasztják alá azok az esetek, 
mikor az elléstől számított 49., 57. vagy a 62. héten alakult ki az oltógyomor helyzetváltozás. 
Igaz telepenként különböző mértékben (32,84-51,37%), de mindenhol az első laktációjukat 
teljesítők tették ki a legnagyobb esetszámokat. 

A telepeken 2009 októberétől a Christiansen-féle egy lépéses, laparoszkópiás 
abomasopexiával műtik a beteg teheneket. A módszer lényege, hogy egy fonalas szeg 
segítségével az oltót a ventrális hasfalhoz rögzítjük. A tartós fixálás feltétele, hogy a varrás 
helyén lokális peritonitis, majd kötőszövetes növedékek alakuljanak ki, amik összetartják a 
savóshártyákat. Ezek kialakulása kb. 4 hetet vesz igénybe. Ezen tényezők figyelembevételével 
értékeltük az esetleges recidívák kialakulását. 

Az egyes telepeken megműtött tehenekben igen kis százalékban (2,75%-6,1%) alakult 
ki ismételten az oltógyomor helyzetváltozás. Ezek nagyrészt a következő laktációban 
mutatkoztak. A műtét sikerességét és gazdaságosságát a további termelésben eltöltött idő 
hosszával és az érintett laktáció tejtermelésével értékeltük. Állományonként nagy szórást 
tapasztaltunk a műtét utáni túlélési idők tekintetében (159,5-250,4 nap). Figyelembe kell 
viszont venni, hogy ez a már kikerült egyedek átlaga. Van olyan tehén, amelyik négy éve lett 
műtve és még mindig termelésben van. A selejtezések okaként, csak ritkán lett megjelölve a 
műtéttel kapcsolatba hozható ok (pl.: hashártyagyulladás, nem tejelt). A legtöbb selejtezés 
kondicionális, mozgásszervi, szaporodásbiológiai vagy anyagforgalmi problémákra volt 
visszavezethető. Az érintett laktáció laktációs tejtermelése elsőborjas tehenekben (8468,1-
9341,8 l), többet ellettekben pedig (9208,7-10399,4 l). 

Összességében elmondható, hogy az OHV-val minden korcsoportban találkozhatunk, 
de legnagyobb számban az ellés utáni hetekben. A műtét utáni termelési adatokból 
egyértelműen megállapítható, hogy fontos és gazdaságilag megtérülő foglalkozni a 
problémával. 
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HÚSCSIRKE, PECSENYEKACSA ÉS MÁJHASZNÚ LÚD NEVELÉSE 
SORÁN ALKALMAZOTT VITAMIN- ÉS ÁSVÁNYIANYAG-
KIEGÉSZÍT ŐK ALKALMAZÁSÁNAK KÖLTSÉG-HASZON 

ELEMZÉSE 

The cost-benefit analysis of application of vitamin and mineral supplements in 
broiler chicken, duck and grey goose production 

Szerző: Tisóczki Lajos Renátó, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Ózsvári László, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék) 

Az intenzíven nevelt baromfi állományokat az extenzíven tartott állatokhoz képest 
több stressz éri, aminek az állat-egészségügyi állapotukra gyakorolt kedvezőtlen hatását csak 
vitamin és ásványianyag kiegészítők adásával lehet ellensúlyozni. Vizsgálatom célja az volt, 
hogy brojler csirke, pecsenyekacsa és májhasznú lúd felnevelése során felmérjem egy 
vitamin- és ásványianyag kiegészítőkből álló, speciális keveréknek (Tetravit AD3E Forteź, 
Tetraszelén-400-Eź, Phylamicź, Norovit-Amino Forteź, Jolovitź, Vitaplan DCPź, Gastroferm 
M+Cź) a termelési mutatókra (elhullásra, testtömeg-gyarapodásra, takarmány-értékesítésre) 
gyakorolt hatását, összehasonlítva azokat egy olyan nevelési protokollal, amikor az állatok 
semmiféle kiegészítő készítményt nem kapnak, és ez alapján elvégezzem a vizsgált kiegészítő 
keverék alkalmazásának költség-haszon elemezését. 

A kísérleteket 2012 júniusa és 2013 márciusa között 36 043 darab Ross 308-as hibrid 
brojlercsirkén (17 965 kísérleti vs. 18 078 kontroll), 10 196 darab Seddin Vital pecsenyekacsa 
hibriden (5 110 kísérleti vs. 5 086 kontroll), valamint 200 Gourmaud májhasznú lúdon (100 
kísérleti vs. 100 kontroll) végeztem el. A költség-haszon elemzéshez a vizsgált telepek 2012. 
évi negyedik negyedévi és 2013. évi első negyedévi átlagos költség- és áradatait használtam 
fel. 

A Ross 308-as hibridnél a kiegészítőkkel itatott csoport 0,6%-kal kisebb elhullást, 
0,11 kg-mal nagyobb átlagos leadott súlyt és 0,13 kg/kg-mal kisebb fajlagos takarmány 
felhasználást mutatott a kontroll csoporthoz képest. A pecsenyekacsánál ezek a mutatók 
szerényebb mértékben javultak: 0,7%-kal kevesebb elhullás, 0,03 kg-mal nagyobb átlagos 
leadott súly és 0,06 kg/kg-mal kisebb takarmány felhasználást figyeltem meg a kísérleti 
csoportnál. A libáknál a két csoportban az elhullás és a takarmányértékesítés megegyezett, az 
átlagos leadott súly pedig 0,24 kg-mal a kontroll csoportnál volt nagyobb. 

A vizsgált termelési mutatók alapján a brojler csirke tartás során a kiegészítő keverék 
költsége 10,9-szeres arányban térült meg, ami 41,48 Ft többletjövedelmet jelentett értékesített 
madaranként a kísérleti csoportban a kontrollhoz képest. A pecsenyekacsánál a takarmány-
kiegészítés többletköltsége 4,98-szorosan térült meg, 24,70 Ft többletnyereséget 
eredményezve leadott kacsánként. A lúd kísérleti csoportban a valamelyest gyengébb 
termelési mutatók miatt a szóban forgó kiegészítők alkalmazása – a felmerülő 
többletköltségek következtében – veszteséget eredményezett a kontrollal összehasonlítva. 

A gazdasági elemzés alapján megállapítható, hogy a húscsirke és a pecsenyekacsa 
nevelés során pénzügyileg előnyös az itatási rendszeren keresztül történő, fentiekben 
részletezett, speciális vitamin- és ásványianyag-kiegészítés alkalmazása, ugyanakkor a 
májhasznú lúd nevelése esetében további vizsgálatok szükségesek a kedvező összetétel 
megállapításához.  
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ÉLETKÉPESSÉG-VIZSGÁLAT A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLATORVOSI  
FŐISKOLA NÖVÉNYGY ŰJTEMÉNYÉBŐL SZÁRMAZÓ MAGOKON 

Viability measurments on the seeds of the royal hungarian veterinarian college 

Szerző: Tóth Kata Mária , Állatorvos-tudományi Kar, biológus BSc szak, II. évfolyam 

Témvazetők: Cserhalmi Dániel, egyetemi adjunktus; Endrédi Anett, biológus (SzIE, 
Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani Tanszék) 

Napjainkban az ember környezetromboló hatásai miatt egyre több élőlény kerül a 
kihalás szélére. Az életközösségek komplexitása folytán egy faj eltűnése a vele együtt élő 
többi faj, illetve közvetve az élőhelyek pusztulásához is vezethet. Emiatt, illetve a 
drasztikusan megnövekedett kihalási ráta miatt a fajok védelme az elmúlt években egyre 
nagyobb jelentőséggel bír. A hatékony védelemhez azonban fontos az egyes fajok 
természetrajzának, szaporodásbiológiájának minél pontosabb ismerete. Ezek ismeretében 
becsülhető egy életközösség viselkedése és regenerációs képessége. Egy növényközösség 
regenerációjának alapja a természetes magbank, a magok életképességének és csírázási 
tulajdonságainak ismerete pedig elengedhetetlen ezen képesség meghatározásához, 
vizsgálatához.  

Jelen kutatásunk célja négy, a pillangós virágúak (Fabaceae) családjába tartozó faj 
(Astragalus cicer, Astragalus contortuplicatus, Astraglus glycyphyllos, Trifolium arvense) 
magjainak életképesség-vizsgálata volt. Fő kérdéseink arra irányultak, hogy a fajok magjai 
mennyi ideig őrzik meg csírázóképességüket, függ-e ez a képesség a magok tömegétől, illetve 
hogy hosszú távon milyen mértékben veszítik el a családra jellemző keményhéjúságot.  

A vizsgálathoz az archív maganyag az Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola, valamint 
a Növénytani és Ökofiziológiai Intézetének (Gödöllő) herbáriumából származott. 
Kontrollként friss gyűjtésből származó magokat használtunk fel, így az Astragalus cicer 
esetében 3 (1918, 1925,1940), az Astragalus contortuplicatus esetében 3 (1914, 1918, 2011), 
az Astragalus glycyphyllos esetében 3 (1908, 1909, 1915) míg a Trifolium arvense esetében 9 
(1897, 1900, 1910, 1913, 1922, 1929, 1943, 2012 két helyről) magtétel állt rendelkezésre. A 
csíráztatást Petri-csészében, itatóspapíron végeztük. A keményhéjúság vizsgálatához minden 
magtételből szkarifikált magokat is vizsgáltunk.  

Az Astragalus contortuplicatus 1914-es magjainak 9.6%-a, az. Astragalus cicer 1925-
ös magjainak 11,1%-a, míg az Astragalus glycyphyllos 1917-es magjainak 10%-a csírázott ki. 
A többi magtétel esetében duzzadáson kívül nem történt változás. A Trifolium arvense esetén 
csírázás egyik esetben sem történt. Az ezermagtömegben is sikerült eltéréseket kimutatni, ami 
magyarázhatja az esetleges csírázási különbségeket. 

Az előkísérlet során kapott eredmények alapján úgy tűnik, hogy az adott családban 
vannak olyan fajok, melyek magjai több mint 90 év után is csírázóképesek, a kicsírázott 
egyedek pedig a továbbiakban is életképesek maradnak. Mindez rengeteg új kérdést vet fel és 
több fajt is érdemessé tesz hasonló vizsgálatra. 
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A SZŐRZET HOSSZÁNAK ÖRÖKLETES ALAPJAI NÉMET 
JUHÁSZKUTYÁBAN 

Genetic Backgrounds of Hair Length in German Shepherd Dogs 

Szerző: Tóth Klaudia , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. évfolyam 

Témvazető: Dr. Zöldág László, ny. egyetemi tanár (SzIE, Állatorvos Tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-Tudományi Intézet) 

A szerző a német juhászkutya szőrhosszának mendeli öröklésmenetét tanulmányozta 
hazai elit küllem és munkatípusú kutyatenyészetekben. Több éves adatgyűjtés és pedigré-
analitikai vizsgálatokkal nagyszámú, 76 küllem- és 25 munkavonalú alom adatait dolgozta 
fel. Két nemzedék (szülők és leszármazottaik) szőrzethossza (fenotípusa) alapján 
valószínűsítette a genotípusos (homozigóta, heterozigóta) hátteret. 

A szerző a családfa-elemzések alapján a következőket állapította meg. A 
szőrhosszúság öröklődése követi ugyan a mendeli szabályokat, de azt az episztázis jelensége 
és epigenetikai tényezők is befolyásolhatják. Vizsgálatai szerint a rövidszőrzet dominánsan 
(esetenként nem teljes dominanciával, szemidominánsan) és feltehetően dózishatással, a 
hosszúszőrzet (változó expresszivitással) recesszíven öröklődik. A hosszúszőrzet változó 
expresszivitása elsősorban a heterozigóta genotípusokban mutatkozik meg, ahol a 
rövidszőrzetűektől (teljesen domináns rövidszőrűségtől) a félhosszú és hosszú szőrzetű 
(szemidomináns vagy intermedier rövidszőrű) egyedekig fordulhatnak elő fenotípusok. 

Feltehetően, és a fenotípusos jegyek alapján a hosszú szőrzet kialakulásáért számos 
kutyafajtában, így a német juhászkutyában is, már lokalizált és szekvenált Fibroblast 
növekedési faktor (FGF5) és mutációi (C59F) a felelősek. Vizsgálatok alapján az sem zárható 
ki, hogy Burns és Fraser által kutyában leírt (1966) domináns hosszúszőrzet alléljai egyes 
németjuhász egyedekben vagy vonalakban előfordulhatnak. Bár a hosszúszőr öröklődését, 
napjainkban, a legtöbb kutyatenyésztő szakember a német juhászkutyafajtában is, alapvetően, 
recesszív tulajdonságnak tartja. Eszerint a rövidszőr (L) dominál a recesszív hosszúszőr felett, 
amit jelen vizsgálatok és alomadatok zöme is megerősít, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
domináns és a recesszív allél kifejeződésében más tényezők, így az episztatikus 
génkölcsönhatások (episztatikus komplementer poligénia) és az epigenetikai (környezeti) 
tényezők (átírási faktorok, táplálási tényezők, citoplazmatikus hatások) is szerepet 
játszhatnak. Ez a sajátos domináns és recesszív öröklődés nagyon sokszor ugyanazon egyed 
változó heterozigóta fenotípusán is megmutatkozik. Az „úgynevezett hosszúszőrű” (valójában 
sima félhosszúszőrű, vagy hosszúszőrűség jegyeit hordozó) heterozigótákban (Ll, 
félhosszúszőrűek) a rövidszőrűség domináns allélja nem teljesen domináns, csak 
szemidomináns hatása érvényesülhet. Ezek az egyedek a hosszúszőrűségnek megfelelő 
küllemet és gyakorlatilag intermedier fenotípust mutatnak. Az utódaikban viszont már (akár 
génexpressziót befolyásoló epigenetikai hatásokra, akár fellépő episztázis miatt) 
kifejezettebben megmutatkozhat a rövidszőrűség; a homozigótákban (LL) egyértelműen, és a 
heterozigóták (Ll) egy részében vagy akár teljesen. A homozigóta rövidszőrűekben (LL) 
viszont a rövidszőrűség egyértelműen (feltehetően dózishatásra) kifejeződik, és egymás 
közötti párosításukból is csak rövidszőrűek születnek. 

A szerző a tanulmányozott német juhászkutya populációban az FGF5 génre és 
mutációjára, a Hardy-Weinberg populációgenetikai szabály alapján, genotípus és 
allélgyakorisági számításokat is végzett. 
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"BESZÉLD EL NEKEM A MÚLTAT S MEGÉRTEM BEL ŐLE A 
JÖVŐT" (KONFUCIUS) - AZAZ FEJL ŐDÉS A 

TŐGYEGÉSZSÉGÜGYBEN 

“Study the past if you would define the future.” (Confucius) - or development of 
the udder health 

Szerző: Tóth-Fekete Renáta, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, IV. 
évfolyam 

Témvazetők: Dr. Markus Gabriella, ügyvezető igazgató, Markus Tejlabor; Dr. Csikó 
György, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Gyógyszertani és 
Méregtani Tanszék) 

A Jász-Föld Zrt. jászladányi marhatelepén folytatott kutatómunkám tapasztalatait a 
jelen dolgozatban foglalom össze, három tényezőre koncentrálva: a termelő csoportok 
tartástechnológiájára, a fejőházban zajló folyamatokra, az emberi tényezőre.  

Megfigyeléseim során arra a következtetésre jutottam, hogy ezek azok a területek, 
amik leginkább befolyásolják a tőgygyulladás gyakoriságát egy állományban.  

Célom, hogy e területek gyenge pontjait megvilágítva, tudományos tényekkel 
alátámasztott megoldási javaslatokat tegyek a megelőzés fázisában.  

Tekintsük át a kiinduló helyzetet! A befejések során kiugróan magas szomatikus 
sejtszámot mértek, ami hirtelen jelentkezett. A termelt árutej mennyiségéhez képest túl sok 
volt a különfejt, nem értékesített tej. A tőgygyulladás szubklinikai formája nagy arányban 
terjedt el az állományban, aminek eredményeképpen gyors ütemben növekedett a 
betegcsoport létszáma, és csökkent a termelő csoportok összlétszáma, az így is kevés árutej 
mennyisége tovább csökkent. A probléma megoldásához teljes körű vizsgálat vette kezdetét. 
Központi eleme a mastitest próba volt, amit heti rendszerességgel végeztünk. Tejmintákat 
vettünk, amiket a Markus Tejlaborba küldtünk. Itt a mintákból kitenyészthető, tehát a telepen 
jelen lévő baktériumfajokról, és azok rezisztenciájáról kaptunk képet. A jegyzőkönyv alapján 
alakítottuk át a használt gyógyszer-hatóanyag listát, cseréltük le a tőgybimbó elő- és 
utófertőtlenítő szereket. A fejőgépek bemérése is megtörtént. Az eredmények, ill. a kifordult 
tőgybimbó-végek számának megnövekedése a beállítások változtatásának szükségességét 
mutatták. Az idén elindult istálló-felújítási munkálatok okozta folyamatos átcsoportosítások 
miatt kialakult túlzsúfolt csoportok megoldhatatlan gondot jelentettek, amivel számolni kellett 
a várható javulás mértékének kalkulálásakor.  

Azért döntöttem e három szempont tárgyalása mellett, mert a termelők 
tartástechnológiája, illetve a fejőházi folyamatok közvetlenül szerepet játszanak a 
megbetegedés kialakulásában, terjedésében. Az emberi tényezőre azért fektettem hangsúlyt, 
mert a megelőzésben és, a már kialakult problémák kezelésében való együttműködés fontos 
feltétel. A tehenészetben az eddigiek alapján hozott intézkedések következtében a szomatikus 
sejtszám lecsökkent, remélhetőleg folyamatosan ezen a szinten lehet tartani, az árutej 
mennyisége pedig ezzel arányosan megnövekedett.  

Sajnos a felújítás okozta túlzsúfoltság továbbra is gondot okoz, ami megakadályozza a 
tej sejtszámának kívánatos számra történő csökkentését. Munkálatok befejezése a termelő 
istállókban már 2013 októberének végén, az egész telepen csak 2014 áprilisában várható.  

Az új istállók a tehenek jólétének javulását, a fejőházban lecserélt számítógépes 
rendszer a fejők munkáját hivatottak előre lendíteni. Az így kialakuló egyöntetűbb állomány 
képes lesz az újonnan szerzett ismeretek, és a múlt tapasztalatainak felhasználásával lépést 
tartani a folyamatosan változó piaci igényekkel.  
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HORTOBÁGYI RACKA BÁRÁNYOK HÍZÉKONYSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE ELTÉR Ő TAKARMÁNYOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

KÖZÖTT 

Evaluation of Hortobágyi Racka lambs’ fattening under different nutrition 
conditions 

Szerző: Törőcsik Réka, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Gáspárdy András, egyetemi docens (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet) 

A hortobágyi racka juh az ősi magyar juh máig megőrződött, hármashasznú 
képviselője. A feldolgozás célja újabb ismeretekkel hozzájárulni e parlagi fajta hústermelő 
képességének sokoldalúbb megállapításához. Ezt az a tény is indokolja, hogy a fajtából 
származó árbevétel legnagyobb hányadát a húsra történő értékesítés adja. 

A hizlalási kísérletbe választott kosbárányokat, valamint ürüket állítottunk mindkét 
színváltozatban. Az eltérő takarmányozási körülményeket a legeltetéstől a kizárólag 
báránytápon való hizlalás, és ezek átmenetei jelentették. A kísérlet helyszínein súly, testméret 
és takarmányfogyasztási adatokat rögzítettünk. A takarmány mintákat laboratóriumban 
elemeztük. A hízékonysági, takarmányhasznosítási és testméret adatokat a származás 
ismeretében egyed modellel dolgoztuk fel a genetikai és környezeti hatások figyelembe 
vételével. 

A kizárólag, ill. jelentős mértékben tápon tartott kosbárányok lényegesen jobban 
gyarapodtak, mint a legeltetett ürük, ill. a nagyrészt szénával etetett kosbárányok. 
Mindemellett, az utóbbi csoport vette fel a legtöbb szárazanyagot, nyersfehérjét, ill. 
gyarapodásra jutó nettó energiát súlyának 1 kg-mal történő növeléséhez. A nagyrészt tápon és 
kisebb részt szénán tartott egyedeknek a kevés tritikálén és bőséges szénán tartottakhoz képest 
erőteljesebb fejlődése a nagyobb testméretükben is megmutatkozott. 

A színváltozatok között nem jelentkezett különbség egyik mutatóban sem, azon tény 
ellenére, hogy a színváltozatokat már évtizedek óta külön tenyésztik. A többes hasznú parlagi 
fajták hústermelő képessége a táp és a széna megokolt arányú felhasználásával aknázható ki a 
leghatékonyabban. Ugyanakkor, a hizlalás módjának megválasztásában továbbra is nagy a 
szerepe marad pl. a hizlalási időnek, a testösszetételnek, a hús minőségének szubjektív 
megítélése. 
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CORYNEBACTERINAE ALRENDBE TARTOZÓ T ŐGYGYULLADÁS-
KÓROKOZÓ BAKTÉRIUMOK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI 

Identification of Mastitis Causing Bacteria In The Corynebacterinae Suborder 

Szerző: Valkó Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Jánosi Szilárd, laboratóriumvezető; Dr. Rónai Zsuzsanna, laboratóriumi 
állatorvos (NÉBIH-ÁDI, Bakteriológiai Laboratórium) 

Tejelő tehenészetek esetében a legmagasabb prevalenciájú és a legnagyobb gazdasági 
jelentőségű megbetegedés a tőgygyulladás, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Az 
ismert kórokozók visszaszorításával egyre inkább előtérbe kerülnek a kevésbé vizsgált 
környezeti patogének, melyek közé sorolhatóak a Corynebacterinae alrendbe tartozó 
Mycobacterium, Corynebacterium, Rhodococcus, Nocardia és Dietzia nemzetség képviselői, 
valamint saját vizsgálataink alapján a Gordonia nemzetségbe tartozó Gordonia paraffinivorans 
is, melynek tőgygyulladásban megnyilvánuló szerepének leírására a szakirodalom alapján 
még nem került sor. 

Tanulmányunk célja az volt, hogy egy olyan diagnosztikai eljárást dolgozzunk ki, 
amely segítségével ezek a különleges kórokozók is azonosíthatóvá válnak egy rutin 
laboratórium számára. 

A 2006 óta gyűjtött tejmintákat Columbia táptalajon szélesztettük, 37°C-on illetve 
szobahőmérsékleten kétszer 48 óráig inkubáltuk, majd a kinőtt telepeken morfológiai 
vizsgálatot, Gram és Ziehl-Neelsen szerinti festést, kataláz, oxidáz és indol próbákat 
végeztünk el. Egy telep Columbia vagy Middlebrook táptalajra oltásával színtenyészetet 
készítettünk, amelyből ureáz és nitrát próbákat teszteltünk. 52 törzset vizsgáltunk meg a 
Biolog Microlog M rendszerrel, 62 törzset pedig multiplex polimeráz láncreakció és 
szekvenálás segítségével határoztunk meg. 

A hosszabb inkubációs idő alatt kialakult telepek a gyorstesztek és a klasszikus 
biokémiai vizsgálatok alapján nem voltak elkülöníthetőek, ezért próbáltuk meg a 94 
tulajdonságot vizsgáló Microlog rendszer szerinti meghatározást, amely az 52 vizsgált 
törzsből 16-ot azonosított faji szinten, ebből azonban csak kettő bizonyult pontosnak. A 
szekvenálással meghatározott törzsek 34 Mycobacterium smegmatis, 1 Mycobacterium 
fortuitum, 22 Gordonia paraffinivorans, 2 Nocardia sp., valamint egy-egy Corynebacterium 
bovis, Rhodococcus erythropolis és Dietzia sp. voltak. 

A Microlog adatbázisából hiányoznak a szekvenálás során meghatározott 
Mycobacterium és Gordonia fajok, de a rendszer lehetőséget nyújt egy saját panel 
létrehozására, amelyet nagyobb mintaszámmal elvégzett további vizsgálatok alapján 
megalkotva, a program alkalmassá válhat a gyakorlat számára ezen lassan növő 
tőgygyulladás-kórokozó baktériumok azonosítására. A molekuláris biológiai vizsgálatok 
eredményeként kapott szekvenciák azonos faj esetében sem mutatnak teljes egyezést, az 
egyes helyeken konzekvensen eltérő szakaszok elemzése későbbi kutatás tárgyát képezheti. 
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FÓKUSZBAN A MIKROFLÓRA: B ŐRKAPARÉK ÉS FÜLTAMPON 
MINTÁK RETROSPEKTÍV STATISZTIKAI ELEMZÉSE 

Microflora in focus: a retrospective analysis of skin scraping and ear samples 

Szerző: Varga Andrea, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Tarpataki Noémi, egyetemi adjunktus; Dr. Lajos Zoltán, mikrobiológus 
állatorvos (SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és 
Klinika) 

Napjainkban egyre gyakrabban okoznak a kültakarón - akár normál flórájának 
részeként megtalálható - baktériumok és gombák bőrgyulladásokat. A bakteriális bőr- és 
fülgyulladások növekedő előfordulása, illetve a terjedő antibiotikum rezisztencia miatt fontos 
feltérképezni a mai mikrobiológiai állapotot bőrbeteg társállatainknál. 

Vizsgálatom tárgya a SZIE-ÁOTK Belgyógyászat Tanszékének bőrgyógyászati 
szakrendelésre, 2008. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig érkezett páciensektől levett 
bőrkaparék- és fültampon-minták - a DuoBakt Mikrobiológiai Labor által a szakma 
szabályainak megfelelően standardizált eljárás alapján elvégezett - mikrobiológiai vizsgálati 
eredményeinek elemzése. A kutatás során a SZIE-ÁOTK Kisállat Klinikáján használt Doki 
for Vet, a DuoBakt Mikrobiológiai Labor saját programját, illetve a MySQL adatbáziskezelő 
és Microsoft Excel szoftvereket vettem igénybe. 

A vizsgálat alapjául 750 pozitív (baktériumot és/vagy gombát tartalmazó) bőrkaparék 
(686 kutya, 64 macska), emellett 139 pozitív fültampon minta (131 kutya és 8 macska) 
szolgáltak. A kutyáktól származó bőrkaparékokban talált kórokozók közül számottevő, 667 
esetben tenyészett ki Staphylococcus pseudintermedius (S.p.), illetve további 42 esetben ß-
haemolizáló Streptococcus (ß-haem. Str.), és 7-7 esetben Staphylococcus aureus (S.a.), 
valamint Pseudomonas aeruginosa (P.ae.). A gombák közül Malassezia pachydermatist (M.p.) 
8 esetben találtunk. A macskáktól származó bőrkaparékokban S.p. 36 esetben, S.a. 24 esetben 
volt jelen. A 131 pozitív kutya fültampon mintából S.p. 76, míg P.ae. 40 és ß-haem. Str. 33 
esetben tenyészett ki. Az élesztőgombák is nagy számban fordultak elő: M.p. 37 hallójáratból 
származó mintában volt megtalálható, míg Candida spp. csak kettőben.  

A minták antibiotikum érzékenysége is vizsgálatra került. A kutyák bőrgyulladásait 
okozó leggyakoribb baktérium, a S.p. 96,10%-os érzékenységet mutatott amoxicillin-
klavulánsav (AMC) antibiotikumra, míg 27,44%-os rezisztenciát clindamycinre (CLI). A 
bőrkaparék mintákból kitenyészett ß-haem. Str. AMC-re 97,62%-ban volt érzékeny, viszont 
50,00%-ban rezisztens gentamycinre (GEN), illetve P.ae.-ra 100,00%-ban volt hatékony a 
ciprofloxacin (CIP) és tobramycin (TOB), de 28,57%-ban rezisztens GEN-re. 
Fültamponminták esetén: S.p. 97,37%-ban érzékeny AMC-re, P.ea. 95.00%-ban érzékeny 
TOB-re. S.p. 23,68%-ban rezisztens CLI-ra, amíg ß-haem. Str. erre 96.97%-os érzékenységet 
mutat. GEN esetében S.p 25,00%-ban, ß-haem. Str. 63,64%-ban, P.ae. 22,50%-ban mutat 
rezisztenciát. Macskától származó bőrkaparékokból kitenyészett PolymyxinB-re a S.p. 
100,00%-os érzékenységet, amíg a S.a. 87,50%-os rezisztenciát mutatott. AMC-ra az 
érzékenység 94,59%-os S.p. és 100,00%-os S.a. esetén. Az adatok egyéb szempontok szerint 
is elemezésre kerültek, mely eredmények a dolgozatban megtalálhatóak. 

Következésképpen a mikrobiális laborvizsgálat jelentősége hangsúlyozandó a 
megszokott, de esetenként idejétmúlt empirikus kezelés helyett. 
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A KETTESTÍPUSÚ KUTYA PARVOVÍRUSOK GENETIKAI 
VIZSGÁLATA 

Genetic analysis of canine parvovirus type 2 

Szerző: Varga Szilvia, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Cságola Attila, egyetemi adjunktus (SZIE, Állatorvos-tudományi Kar, 
Járványtani és Mikrobiológiai tanszék) 

A kettestípusú kutya parvovírus (canine parvovirus, CPV-2) világszerte elterjedt és az 
egyik leggyakoribb halálok a fiatal fogékony kutyapopulációkban. A CPV-2 főleg a fiatal 
kutyákban okoz lázas általános tünetekkel, véres hasmenéssel járó magas mortalitású 
bélgyulladást. 1978-as megjelenése óta az eredeti CPV-2-t leváltották különböző genetikai 
változatai, amelyeket ma CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c, New CPV-2a és New CPV-2b 
típusoknak neveznek. Számos vakcinát kifejlesztettek az állatok immunizálására, az elmúlt 
években azonban Magyarországon vakcinázott állatok is megbetegedtek, elpusztultak és 
jellegzetes tüneteket mutató növendék, valamint felnőtt kutyákból is kimutatták a vírust. 

Kutatómunkánk során 50, különböző emésztőszervi tüneteket mutató kutya bélsár 
mintájának vizsgálatakor 42 bizonyult pozitívnak. Az ország különböző részeiről származó 
minták közül 25-ből határoztuk meg a vírus VP2 kapszid fehérjét kódoló gén nukleinsav és 
származtatott aminosav szekvenciáját. A szekvenciákat összehasonlítottuk az eredeti vírussal, 
illetve a GenBank-ban elérhető, hazai forgalomban lévő vakcina törzsekkel. Az általunk 
vizsgált minták többségéből a New CPV-2a típus volt kimutatható, de találtunk két olyan 
szekvenciát is, amelyek valószínűleg egy CPV-2a és egy vakcina vírus rekombinációja révén 
jöhettek létre. A magyar CPV-2 szekvenciák számos, a nemzetközi irodalomban már leírt, 
vagy általunk újonnan kimutatott mutációt hordoznak. Ezek a mutációk hatással vannak a 
vírus finom szerkezetére, befolyásolva a CPV-2 gazdasejtbe való bejutását, immunogenitását 
és a vírus neutralizációért felelős ellenanyagok kötődését is. Európában elsőként sikerült 
kimutatni az általunk vizsgált vírusokban a VP2 kapszid fehérje 324-s pozíciójú 
aminosavának a megváltozását, valamint egy jelenleg magyar sajátosságnak számító 
mutációt, ami az 516-os pozíciót érinti. 

A hazai mintákban talált CPV-2 szekvenciák az immunogenitást befolyásoló 
aminosavakban nagymértékben eltérnek az eredeti CPV-2 és a hazai forgalomban lévő 
vakcina törzsektől. A magyar vírusok egymáshoz, a referencia szekvenciákhoz, valamint 
vakcina törzsekhez viszonyított rokonságát, genetikai távolságát filogenetikai fán ábrázolva is 
igazoltuk. Mivel az oltóanyagok az eredeti CPV-2-t tartalmazzák, ami már nincsen jelen 
vadvírusként a természetben, számos nemzetközi tanulmány foglalkozik az ilyen vakcinák 
hatékonyságával. A vírus genetikai vizsgálata segítséget nyújt a még hatékonyabb 
oltóanyagok kifejlesztéséhez és a kialakult járványtani helyzet megfékezéséhez. 
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A KUTYÁK TÉRDÍZÜLETÉNEK ULTRAHANGVIZSGÁLATA 

Ultrasonography of the canine stifle joint 

Szerző: Varsányi Réka Anna, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. 
évfolyam 

Témvazető: Dr. Manczur Ferenc, egyetemi docens, osztályvezető (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

Kutyák térdízületi sérülései a gyakoribb sebészi kórképek közé számítanak. 
Leggyakrabban az elülső keresztező szalag szakadása fordul elő, melynek megállapítására a 
fizikális és röntgenvizsgálatot, újabban az arthroszkópiát veszik igénybe az állatorvosok.  

A vizsgálatom célja az volt, hogy tanulmányozzam kutyák térdízületi képleteinek 
ultrahangos felkereshetőségét és az elváltozások ultrahang-diagnosztikájának pontosságát. 
Vizsgálataimhoz ESAOTE Mylab 40vet típusú ultrahangkészüléket, továbbá 10 és 13 MHz-
es lineáris transzducereket használtam. A vizsgálatokat a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Karán, és a FeliCaVet Állatkórházban végeztem.  

Vizsgálataim első lépéseként 15 egészséges kutyán begyakoroltam a térdizület 
ultrahangvizsgálatát és a térdízület egyes részeinek felkereshetőségét. Ezután 10 közepes, 
illetve nagytestű, elülső kereszteződő-szalag szakadást szenvedett kutya térdének 
ultrahangvizsgálatát végeztem el közvetlenül a korrekciós műtét előtt. Az ultrahangvizsgálat 
során észlelt elváltozásokat összehasonlítottam az arthroszkópos vagy hagyományos műtéti 
lelettel.  

Kutatásom során megállapítottam, hogy közepes és nagytestű kutyákban az 
ultrahangvizsgálat során az alábbi képletek ábrázolhatóak: a femur condilus-ai, a tibia plato és 
a crista tibiae, a patella, az ízületi felszíneket borító hyalin-porcok, a suprapatellaris- és 
infrapatellaris recessus-ok és a synovia, a lig. crutiatum craniale, a lateralis és medialis 
collateralis szalagok, a ligamentum patellae, a corpus adiposum, a m. ext. dig. longus ina, és a 
lateralis és medialis meniscusok.  

Egészséges kutyákban a lig. crutiatum craniale-n kívül minden felsorolt képlet 
könnyen felkereshető volt, ez utóbbi azonban csak egy alkalommal volt egyértelműen 
ábrázolható. Ennek oka a felette található corpus adiposum, illetve a nem kellő behatolási 
mélység lehetett. A kóros elváltozások közül elsősorban az izületi beszűrődés és az arthrosis 
jelenlétére, továbbá ezek mértékére lehetett nagy pontossággal az ultrahangvizsgálatból 
következtetni. Ezzel szemben a meniscus sérülését csak egyetlen alkalommal lehetett 
ultrahanggal egyértelműen diagnosztizálni, a többi esetben csak azok homogén, illetve 
inhomogén szerkezete volt megállapítható, amely nem mindig korrelált a porcok valódi 
állapotával. 

Összességében elmondható, hogy a kutyák elülső keresztező szalag szakadása esetén a 
térdízület ultrahangvizsgálatának diagnosztikai értéke viszonylag korlátozott, bár az egyes 
anatómiai képletek állapotának megítélésében időnként jól kiegészítheti a fizikális és a 
röntgenvizsgálatot. 
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HOGYAN CSÖKKENTSÜK A DOXORUBICIN MELLÉKHATÁSAIT: A 
DÓZIS CSÖKKENTÉSÉVEL VAGY EL ŐKEZELÉSSEL? 

How to reduce toxic side effects of doxorubicin: dose reduction or pre-tretment? 

Szerző: Vasas Orsolya, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazető: Dr. Vajdovich Péter, egyetemi docens, osztályvezető (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika) 

A doxorubicin számos daganatos megbetegedéssel szemben hatásos szer, azonban, 
mint minden kemoterápiás szernek, a doxorubicinnak is lehetnek mellékhatásai. Ezek a kezelt 
betegnek akár a halálát is okozhatják. Akut mellékhatásai a hyperszenzitivitás, arrythmia, 
colitis és allergiás reakciók a bőrben, tüdőben- macskákban, és a gasztrointesztinális 
traktusban- kutyák esetében. Krónikus mellékhatásai kutyák esetén cardiomyopathia, 
macskáknál pedig a nephrotoxicitás. 

A terápiás dózis a 0.46-3.33 mg/kg tartományba esik, még a szokásos dózis kutyáknál 
a 30 mg/testfelület m2. A kutatás célja, hogy megállapítsuk a dózis 25-40% csökkentése vagy 
az állat általános állapotának előzetes feljavítása vezet a páciens hosszabb élettartamához. 

A kutatás során összesen 244 állatot, kutyát és macskát vizsgáltunk melyek különböző 
daganatos elváltozásokban szenvedtek: lymphoma/leukémia, sarcoma, carcinoma. 
Lymphomaban/leukemiaban szenvedők közül 147 állatot, sarcoma esetén 43 még carcinoma 
esetén 14 állatot vizsgáltunk.  

Dóziscsökkentést a betegek 31.96%-ában alkalmaztunk,a többi beteg a teljes dózist 
kapta. Előkezelést a betegek 39.34%-ában alkalmaztunk, a többi páciens pedig a doxorubicint 
kapta legelőször. 

Azok a betegek, amelyek általános állapotát előzőleg feljavítottuk pl. 
glükokortikoidokkal, antibiotikumokkal, folyadék terápiával, átlagosan 268.33 napig éltek 
tovább szemben azokkal, akik rögtön megkapták a doxorubicint. A 
lymphomaban/leukémiában szenvedő kutyák esetén azok a betegek éltek legtovább melyek az 
úgynevezett ”a” alstádiumban, vagyis kevésbé előrehaladott állapotban voltak és előkezelést 
is kaptak, míg a legrövidebb időn belül azok hullottak el, amelyek súlyosabb állapotban 
voltak, a ”b” alstádiumba tartoztak és előkezelést sem kaptak. A Pearson-korreláció 
alkalmazásával ezeknél a pácienseknél azt az eredményt kaptuk, hogy a dózis csökkentés 
esetében nincs jelentős korreláció, ellenben az előkezeléssel, ahol jelentős összefüggést 
tapasztalhattunk. Kisebb esetszámmal, de hasonló eredményekre jutottunk carcinoma illetve 
sarcoma vizsgálata esetén is. 

Az élettartam meghosszabbodásában nem mutat jelentős változást a szer dózisának 
csökkentése egyik kezelt csoportban sem. Habár a dózis csökkentése néha szükséges, 
elsősorban a mellékhatások megjelenése miatt, mégis kijelenthető, hogy a doxorubicin 
hatásos és javasolható szer a jó általános állapotú betegek esetén, ellenben nem javasolt első 
szerként való alkalmazása főleg kritikus állapot esetén. 
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LOVAK FELS Ő LÉGÚTI FUNKCIONÁLIS ZAVARAINAK ÉS AZ 
ALSÓ LÉGÚTI GYULLADÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA 

BRONCHO-ALVEOLARIS LAVAGE-AL 

Evaluation of the relationship between the upper airway functional disorders 
and lower airway inflammation of horses with bronchoalveolar lavage citology 

Szerző: Virányi Zsófia , Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, VI. évfolyam 

Témvazető: Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya, PhD, egyetemi adjunktus (SzIE, Állatorvos-
tudományi Kar, Nagyállatklinika) 

Az intenzív munkára fogott lovak teljesítménycsökkenésének egyik leggyakoribb oka 
a felső légutak funkcionális elváltozása (upper airway functional disorder-UAFD). A Szent 
István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállatklinikáján a két leggyakrabban 
előforduló ilyen elváltozás a baloldali gégebénulás (left laryngeal hemiplegia-LLHP) és a 
lágyszájpadlás felső helyzetváltozása (dorsal displacement of the soft palate- DDSP. 

Az LLHP és DDSP ventillációs és áramlásdinamikai zavarokon kívül, illetve akár 
azok által, feltételezésünk szerint az alsó légutak gyulladását is okozhatja vagy hajlamosíthat 
rá. A gégebénulás esetében ennek egyik lehetséges magyarázata a gége adductor izmainak 
csökkent működése valamint ehhez társuló járulékos nyelési diszfunkció, amely 
prediszpozíciót jelent az aspirációra, így a gyulladás kialakulására. Ugyanez lehet a DDSP 
hátterében is, csak a gégefedő és lágyszájpad korlátozott működése miatt. Ezen felül, lehet 
még az átmeneti és részleges felső légúti obstrukció miatt negatív alsó légúti 
nyomásnövekedés és másodlagos terheléses tüdővérzés (Exercise Induced Pulmonary 
Hemorrhage-EIPH), ami reaktív gyulladást eredményezhet. Továbbá felmerülhet az is, hogy 
alsó légúti hörgői obstrukció (pl. IAD-Inflammatory Airway Disease vagy RAO-Recurrent 
Airway Disease) következményeként alakul ki a rendellenes felső légúti működés. 

A kutatás során 17 UAFD-vel rendelkező lovat vizsgáltunk meg, 15 egyedből álló, 
felső légúti tüneteket nem mutató, kontroll csoport ellenében. Feltételezésünk szerint az 
UAFD csoportban gyakrabban találunk alsó légúti elváltozásokat, mint az UAFD mentes 
kontrolloknál. Az általános és légzőszervi fizikális vizsgálat után, endoszkópos felvételt 
készítettünk, melynek során megfigyeltük és osztályoztuk az UAFD súlyosságát, valamint az 
alsó légutakban gyulladásos elváltozásokra utaló jeleket kerestünk. Ezután citológiai mintát 
vettünk broncho-alveolaris lavage-al (BAL). A minták kiértékelése során a gyulladásos sejtek 
valamint a laphám és vörösvértest előfordulásának arányát hasonlítottuk össze a két 
csoportban, továbbá vizsgáltuk a növényi részek előfordulását is. 

Az UAFD csoportban szignifikánsan több egyednél volt jelen haemosiderophag a 
BAL folyadékban, továbbá ezeknél az egyedeknél gyakrabban figyelhettünk meg lekerekedett 
carinát. A kontroll csoportban, 12/15 ló esetében, a BAL citológiai mintában kóros eltéréseket 
tapasztaltunk. 

A BAL folyadékban található haemosiderophag jelenlétéből arra következtethetünk, 
hogy felső légúti elváltozás miatt kialakuló részleges obstrukció hatására intenzív munka 
során nagyobb negatív nyomás és nagyobb transzkapilláris nyomáskülönbség alakul ki, ami 
következményes vérzést okozhat az alsó légutakban. A rendszeresen ismétlődő vérzés 
gyulladásra vezethet. Ezek alapján, a felső és alsó légutakat egy egységként, mindenre 
kiterjedően kell vizsgálni bármely szakaszra jellemző tünetek jelentkezése esetén. Meglepő 
eredmény volt, hogy a klinikára nem légúti betegség miatt felvett kontroll csoport citológiai 
mintái sok esetben mutattak kóros elváltozást. Ennek oka lehet az országszerte előforduló 
poros tartási környezet és a takarmányozási szokások.  
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ARGININNEL ÉS GLUTAMINNAL KIEGÉSZÍTETT TÁPOK 
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BROJLERCSIRKE 

MODELLKÍSÉRLETBEN 

Effects of arginine and glutamine supplementation in a broiler model 
experiment 

Szerző: Weisz Andrea, Állatorvos-tudományi Kar, állatorvos szak, V. évfolyam 

Témvazetők: Dr. Szabó József, egyetemi tanár; Andrásofszky Emese, Tanszéki mérnök 
(SzIE, Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és 
Laborállat-tudományi Intézet) 

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy az NRC ajánlásának megfelelő 
összetételű brojlertápok argininnel (ARG), glutaminnal (GLN), illetve ezen aminosavak 
kombinációjával való kiegészítése milyen hatással van az állatok növekedésére és 
immunrendszerére.  

A kísérletben 432 napos kakast (ROSS 308) hat kezelési csoportra osztottuk. A 
kezelések a következők voltak: (1) Kontroll (alaptáp (AT), a szükségletnek /NRC 1994/ 
megfelelő), (2) AT+0,5% ARG, (3) AT+1% ARG, (4) AT+0,5% GLN, (5) AT+1% GLN, (6), 
AT+0,5% ARG+0,5% GLN). Az állatok a kísérleti takarmányokat és az ivóvizet napos 
koruktól ad libitum fogyasztották, súlyukat és takarmányfogyasztásukat hetente mértük.  

A 18. életnapon csoportonként 18 állatot bovin serum albuminnal immunizáltunk. Az 
immunizálás napján, majd az azt követő 10. és 20. napon a csirkékből vért vettünk az 
immunválasz vizsgálata céljából. Az immunizálás napján, és a kísérlet végén kezelésenként 5-
5 állatot felboncoltunk, és mértük a máj, a lép, a bursa Fabricii, a thymus, a vékonybél és az 
üres test súlyát. A kísérlet végén a szervekből mintát vettünk szövettani vizsgálatra is. 

Eredmények  
A kísérlet végén az ARG kiegészítést kapott csoportok súlya szignifikánsan nagyobb 

volt a kontrollénál, míg a GLN kiegészítetteké elmaradt attól. A fajlagos 
takarmányértékesítést az argininkiegészítés javította (a kontrollhoz képest a 0,5% ARG 5%-
kal, az 1% kiegészítés 1,8%-kal), a glutaminkiegészítés rontotta (4,4, ill. 6,98%-kal). Az 
együttes ARG és GLN kiegészítés 3%-os javulást eredményezett. 

Az immunizálás hatására a lép, bursa F. és a thymus relatív tömege nőtt (16,8; 
46,2;18,5%-kal), míg a máj és a vékonybél relatív tömege csökkent. Az immunizált 
kontrollhoz képest az ARG mindkét koncentrációban csökkentette a lép és a bursa tömegét. A 
thymus tömegét az ARG a 0,5%, a GLN mindkét koncentrációban növelte.  

A szövettani vizsgálat során számottevő különbséget nem találtunk sem a villushossz, 
sem a cryptamélység tekintetében. 

A vér ellenanyag titerét csak a GLN 1%-os kiegészítése növelte lényeges mértékben. 
Az ARG és GLN kiegészítés nem volt hatással sem a 10., sem a 21. napon mért IL6 és IFNG 
koncentrációra. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az NRC ajánláson felül juttatott 0,5% ARG 
kiegészítés kedvezően befolyásolta mind a súlygyarapodást, mind a takarmányértékesítést. Az 
immunválasz intenzitását az 1% GLN kiegészítés javította szignifikánsan, a termelési 
paraméterek csekély romlása mellett. 
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A KÖRÖS VOLÁN ZRT. SZEREPE A HIVATÁSFORGALOMBAN  

The role of Körös Volán Zrt. by the professional traffic 
 

Szerző: Bobály György, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet 
 
 

A hivatásforgalom a közlekedés egy formája, amely alapján a lakosság szabályos 
időközönként megteszi az utat a lakás és a munkahely vagy az iskola között. Célja, hogy az 
otthonunktól távoli munkavállalás vagy tanulmányok folytatása. 

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Előbbi egyfajta elméleti áttekintés, 
amiben a szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a közlekedés múltját és jelenét, 
valamint a hivatásforgalom kialakulásához vezető okokat. A második részben először röviden 
bemutatom a vizsgálatom alá vont közlekedési társaságot, a Körös Volán 
Autóbuszközlekedési Zrt-t. Ezután pedig a már említett vállalat adatszolgáltatása alapján 
elemzem a szerepét Békés megye hivatásforgalmában. Célom annak igazolása, hogy a vállalat 
milyen jelentős szerepet tölt be e téren. 
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A SZÁLLODAI KIHASZNÁLTSÁG BEMUTATÁSA A GYULAI 
ELIZABETH HOTELEN KERESZTÜL 

Hotel occupancy 
Peresntation of the hotel occupancy by the Elizabeth Hotel of Gyula  

 
 

Szerző: Bodóczi István, SZIE GTK, Turizmus - vendéglátás, III. évfolyam  
 
Témavezető: Dorkó Iván, Közgazdász-tanár, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet

  
 

A dolgozatban a szállodai kihasználtság részire, mérésére, változására, és 
befolyásolására fektettem a legnagyobb hangsúlyt. A turizmus szereplőinek bemutatásával, és 
egy általam kiválasztott szállodai kihasználtság elemzés módszerrel derítettem ki ezen 
tényezők hatását a kihasználtságra. Dolgozatom felépítését úgy alkottam meg, hogy 
lépcsőzetesen jutottam el a témám kifejtéséig melyet több aspektusból vizsgáltam. Időbeni 
áttekintéssel kezdtem, szépen haladva a turizmus hatásainak bemutatásáig, valamint a 
szálloda kihasználtság mérésének módszeréig. Ezután tárgyilagos példával illusztráltam 
addigi mondanivalómat. A dolgozat végén véleményemből adódóan levontam a 
konzekvenciát, javítási és fejlesztési lehetőségeket javasoltam. A dolgozatban mind végig 
törekedtem az elmélet és gyakorlat egyensúlyának megtartására, hiszen a kettő együtt kell 
érvényesüljön a sikeres munkához. 
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MAGYARORSZÁG ÉS NÉHÁNY SZOMSZÉDOS ÁLLAM 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ELEMZÉSE 

 

Hungary’s and her neighbors competitveness compared to each other and the 
European Union average 

 
Szerző: Dobóvári Erik , SZIE GAEK, Pénzügy Számvitel, III. évfolyam  
 
Témavezető: Bodnár Gábor, tanársegéd, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet  
 
 

Munkám három nagy szerkezeti részre bontható. Előbb egyfajta elméleti áttekintés, 
amiben a szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a versenyképesség fogalmát és 
jelentőségét az Európai Unióban, illetve bemutatok fontosabb mutatókat, melyeket 
használnak a gyakorlatban. Míg a második részben ezeknek a mutatóknak a segítségével 
bemutatom a versenyképességet Magyarországon és Európai Uniós szomszédaiban, majd 
ezeket összehasonlítom mind egymással, mind az Európai Uniós átlaggal. A harmadik 
részben általam fontosnak tartott tulajdonságok alapján számított mutatón keresztül mutatom 
be ugyanezt. Célom, hogy bemutassam, hogy ezen országok versenyképessége hogyan 
viszonyul egymáshoz, illetve az Európai Uniós átlaghoz. 
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A HATÁR MENTI EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK KERETEI AZ EU-BAN  
A MAGYAR- SZLOVÁK RELÁCIÓ NÉHÁNY EREDMÉNYE  

A NÓGRÁD-BESZTERCEBÁNYAI TÉRSÉGBEN 

Frames of Hungarian- Slovakian border regions- an analysis of Hungarian-
Slovakian NUTS3 level border regions connected with tourism 

 
Szerző: Géczy Bianka, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. 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 összefoglalom a határ menti együttműködések 
lényegét, különös figyelmet szentelve a magyar-szlovák határ menti együttműködésnek. Ezen 
belül összehasonlítom a határ két oldalán fekvő régiókat az általam kiválasztott társadalmi- 
gazdasági mutatók szerint. A következőkben elvégeztem a régió SWOT elemzését, melyből 
kiderült, hogy melyek a belső és külső tényezők, melyek lehetséges hatásait tükrözik a régióra 
nézve. Az Európai Uniós határ menti támogatások rendszerén belül betekintést nyújtottam az 
INTERREG Közösségi Kezdeményezés Programokba, majd pedig az Európai Területi 
Társulást mutattam be. Dolgozatom második nagyobb, szakmai érdeklődésem 
középpontjában álló része a turizmus témakörével foglalkozik. Először bemutattam az érintett 
térségek turizmusát, majd két jövőben megvalósuló projektre tértem rá, végül pedig egy 
nagyobb lélegzetű elemzés keretében tárgyaltam egy harmadik, jövőben megvalósuló 
projektet. Dolgozatom célja az, hogy rávilágítsak arra, hogy a vizsgált térség bővelkedik 
természeti és kulturális kincsekben, Magyarországon belül elfoglalt helyzetét pedig ezen 
irányvonalon elindulva, az Európai Unió támogatásainak segítségével lehetne erősíteni. 
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FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK 
A KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK EGYESÜLET 

SZEREPVÁLLALÁSÁNAK ELEMZÉSE 

 
Sustainable Developement in Tourism – Analysis on the responsibility of the 

„Körösök Völgye Natúrpark” Association 
 

Szerző: Szabó Dániel, SZIE GTK, Turizmus-vendéglátás (Békéscsaba), IV. 
évfolyam  

 
Témavezető: Dr. Gurzó Imre, főiskolai tanár, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet

  
 
  A dolgozat - a fenntarthatóság jegyében - feltárja és elemzi a békéscsabai Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület tevékenységét, valamint a Körösök Völgyének Békés megyei szakaszán 
a turisztikai attrakciókat és a potenciális fejlesztési lehetőségeket. A vizsgálat kiterjed az 
Egyesület finanszírozási és pályázati rendszerének működtetésére, a lakossággal folytatott 
kommunikációra, a civil szervezetekkel való együttműködésekre, az önkéntes programok és 
adatbázisok működtetésére, a szemléletformálásra, a projektmenedzsmentre és egyéb 
turisztikai attrakciókra. Továbbá kérdőíves felméréssel elemeztük a turisztikai motivációkat 
összhangban a fenntarthatósággal. Mindezek figyelembevételével fejlesztési javaslatok 
kerülnek megfogalmazásra a térség sajátosságaira vonatkoztatva. 
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INDULÓ VÁLLALKOZÁS ÜZLETI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE 

Elaborating the Business Plan of a Start-up Company  
 

Szerző: Szabó Katalin, SZIE GAEK, Műszaki menedzser, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Sándor, egyetemi docens, SZIE GAEK Társadalom és 

Vezetéstudomány Intézet  
 
 

Napjainkban egy vállalkozásnak az életben maradáshoz is, de az induláshoz még 
inkább fontos egy megfelelő és jól átgondolt üzleti terv elkészítése. Ezért dolgozatom témája 
egy lehetséges változatát mutatja be. Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Az első 
szerkezeti egység egy szakirodalmi áttekintés, amelyben egy üzleti terv elkészítésének 
fontosságára, elkészítési módozataira részletesebb leírás található. A második részben 
található egy induló vállalkozás teljes üzleti terve. Melynek során bemutatásra kerül a 
szarvasmarha tenyésztés és a tejtermelési iparág elemzése. Ezen túl a vállalat részletes 
bemutatása, termelési terve, marketing és pénzügyi terve is többek között megtalálható benne 
az általam választott üzleti terv mintának megfelelően. Ennek során bemutatásra kerül az 
újonnan induló vállalkozás technológiai felszereltsége, az állatok és a cég tulajdonában lévő 
mezőgazdasági földterületek műveléséhez szükséges eszközállomány és géppark. A 
vállalkozás kezdeti állományáról, pénzügyi helyzetéről táblázatok formájában fontos adatok 
találhatóak. Képekkel alátámasztott állatállományi és előállítási momentumok találhatóak.  
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AZ SAP SZEREPE A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRI A 
KFT. TERMELÉSMENEDZSMENJÉBEN 

 
SAP’s role in ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.’s production 

management 
 

Szerző: Széll Norbert Tamás, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. 
évfolyam  

 
Témavezető: Dr. Simon Sándor, egyetemi docens, SZIE GAEK Gazdaságtudományi 

Intézet  
 
 

 
Munkám két nagy részre bontható. Az első részben az ideális információs rendszer 

számára felállított követelményeket sorakoztatom fel, kiemelve azt, hogy a termelés 
vezénylésében milyen szerepet lehet szánni az SAP integrált vállalatirányítási rendszernek. A 
kutatásom következő része az SAP gyakorlati alkalmazása. Megvizsgálom, hogy az általam 
ideálisnak vélt információs rendszerhez képest mit képes nyújtani az SAP a 
termelésmenedzsmenttel kapcsolatban, kiemelten kezelve azon modulokat, amelyek a 
legfontosabb irányelveket, utasításokat tartalmazzák a ContiTech Fluid Automotive Hungária 
Kft. termelő részlege számára. 
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A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK M ŰKÖDÉSÉNEK  
SAJÁTOSSÁGAI 

 
Characteristics of the operation of family businesses 

 
Szerző: Szencz Zsófia, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Nagy Zsuzsanna, főiskolai docens 

SZIE GAEK Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet  
 
 

A családi vállalkozás szerte a világon domináns gazdasági forma, ők állítják elő a GDP 
45-50%-t. Magyarországon a vállalkozások 99,9%-a a kis- és középvállalkozói szektorba 
tartozik, ennek részét képezik a családi vállalkozások is (HVG, 1998, Szabó, 2010). Ezen 
belül a mikrovállalkozások adják a legnagyobb részt, 94.8%-ot, a kisvállalkozások 4,3%-ot és 
a középvállalkozások aránya 0,7% (European Commission, 2012).  
A kis- és középvállalkozói szektort gyakran azonosítják a családi vállalkozásokkal, de fontos 
megjegyezni, hogy a kis- és középvállalkozások nem mind minősíthetők családi 
vállalkozásnak. Hogy milyen kritériumrendszerek és szempontok alapján sorolhatók ebbe a 
kategóriába, azt a második fejezetben vizsgálom meg. 
A vállalkozásokkal kapcsolatos területek megismerésére, fejlesztési lehetőségeire jelentős 
figyelmet fordítanak ugyan, de a családi vállalatok működésének sajátosságaival kapcsolatban 
a tudományos kutatások és törekvések még gyerekcipőben járnak. Ezen vállalatok 
erősségeikben és gyengeségeikben jelentősen eltérhetnek a nem családi vállalatoktól, továbbá 
számos olyan probléma merülhet fel, ami nem áll fent, ha az üzletmenetben résztvevők 
nincsenek rokoni kapcsolatban egymással. A családi vállalkozásoknál különösen figyelembe 
kell venni az érzelmi és üzleti tényezőket egyaránt. A működésükben tapasztalható 
„intimitás” a szakszerűség, a gazdaságos piaci működés rovására is mehet. Nehezebb rendet 
és fegyelmet tartani, összekeveredhetnek a családban és a vállalkozásban betöltött pozíciók, 
és az üzleti nyomás konfliktusokat okozhat az üzleten kívüli családi életben is. 
A magyar történelmi sajátosságoknak köszönhetően a családi vállalkozások napjainkban 
érnek életciklusuk azon fázisához - a tulajdonosok életkorából adódóan -, amikor felmerül a 
kérdés, hogy lesz-e olyan családtag, aki tovább folytatná a vállalkozást. Ugyanakkor az 
utódlás kapcsán egymással ellentétes érzelmek is felmerülhetnek, hiszen az alapító tulajdonos 
szeretné tovább adni a hosszú évek során felépített munkáját családon belül, de problémát is 
jelenthet megválnia tőle.  

Témaválasztásomat a fent említett gazdasági jellegű tényezők mellett személyes 
motiváció is indokolja. Lehetőségem nyílt megfigyelőként részt venni egy családi vállalat 
szervezetfejlesztő tréningjén, és belelátni változás-menedzselésének folyamatába. Érdekelni 
kezdett, hogyan lehet harmóniát teremteni család és vállalkozás között ilyen speciális esetben, 
amikor az üzleti- és magánélet szorosan összefonódik, ezért szakdolgozatomban - az elméleti 
háttér és a megélt folyamat alapján - egy konkrét családi vállalkozás esettanulmányát 
mutatom be. Megvizsgálom, hogy milyen előnyt jelenthet, illetve milyen akadályokat 
gördíthet a vállalkozások útjába a családi jelleg. Áttekintem, milyen fejlődési szakaszokon, 
életciklusokon mennek keresztül a kis- és középvállalkozások, valamint, milyen növekedési 
problémákkal találják szemben magukat fejlődésük közben. A növekedési- stabilitási 
problémák magukkal hozzák a változásmenedzselési feladatokat is, így ennek a témának is 
figyelmet szentelek majd.   
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A TELEPHELYVÁLASZTÁS REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS KÉRDÉSEI  
(KÖTEGYÁN, MÉHKERÉK) 

 
Regional and Local Issues of the Location Choice 

(a case study on Kötegyán and Méhkerék) 
 

Szerző: Szokai Diána, SZIE GAEK, Pénzügy és számvitel, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Simon Imre, Főiskolai docens, SZIE GAEK Gazdaságtudományi Intézet

  
 
Dolgozatomban a telephelyelméletek gyakorlati alkalmazását vizsgálom. Kíváncsi voltam, 
hogy egy hátrányos helyzetű térségben működő vállalkozók és őstermelők, alkalmazzák-e 
napjainkban a szakirodalom által megfogalmazott telephely-elméleti megfontolásokat. 
Először a regionális tudomány kialakulásától a telephelyelméletek megjelenéséig tekintem át 
a szakirodalmi anyagot, majd átmenetet képezve az elméleti megfontolások és a konkrét 
kutatás között, az interjú alanyok, a helyi termelők társadalmi-gazdasági környezetét mutatom 
be. A vizsgált lokális térség specifikumából kiindulva először röviden kitérek a magyar 
mezőgazdaság helyzetére, majd Békés megye és ezen belül is a Sarkadi járás adottságainak 
elemzésével folytatom.  
Ezt követően két települést, Kötegyánt és Méhkeréket mutatom be. A két faluból 2-2 
gazdálkodóval készítettem mélyinterjút. A négy tanulmány közös pontja, hogy 
mezőgazdasági tevékenységet végeznek, illetve végeztek ugyanabban a hátrányos helyzetű 
térségben. E tulajdonságot végig gondolva merült fel bennem a kérdés, hogy miért itt 
működtek/működnek, miért foglalkoztak/foglalkoznak növénytermesztéssel, valamint a 
szakirodalom elméleti megközelítéseit a gyakorlatban hogyan hasznosították illetve 
alkalmazzák-e. 
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FÉMHULLADÉK IHLETTE MOTORÉPÍT Ő 
 

Scrap inspired engine builder 
 

Szerző: Szolnoki Norbert Sándor, SZIE GAEK, Műszaki Menedzser, II. évfolyam  
 
Témavezető: Végh Sándor, adjunktus, SZIE GAEK Alkalmazott Természettudományi Intézet 
 
 

Dolgozatom két fő részre bontható. Az első részben a fém hulladék újrahasznosítására 
koncentrálok, mely igen fontos az emberiség számára, ha nem akarja, hogy elnyelje őt. 
Kitérek egy részben bizonyos alternatív felhasználásra, ahol nem kell vissza alakítani 
nyersanyag formájára. Dolgozatom második részében, egy teljesen konkrét perspektívát 
állítok be, amely elhatárolható az első résztől, de nagyon sok közös van bennük. Ha a 
fémhulladékot nem dobjuk ki, hanem megpróbáljuk azt visszavinni a hétköznapjainkba, mint 
egy használati eszközt, már redukáltuk a hulladék kibocsátásunk méretét. Mi ezen az úton 
indultunk el és egy konkrét négy hengeres Pannónia motorkerékpár lett a végeredmény. A 
második rész csak a blokk összeépítésének mérnöki megoldásairól szól, amely útmutatás lehet 
akár sorozatgyártáshoz is. 
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KIHASZNÁLATLAN MUNKAER Ő-PIACI LEHET ŐSÉGEK A 
VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN 

 
Unexploited labour-market opportunities in the Visegrád-countries 

 
Szerzők: 
Valach Gabi, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium, 13/F osztály 
 
Molnár Erik Krisztián,  Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium, 13/F osztály 
 
Témavezető: Gödör Zsuzsanna 
 
 

Dolgozatunk három fő szerkezeti részre osztható. Az első rész egy átfogó összegzése a 
Visegrádi országok történelmi – és jelenlegi együttműködésének, helyzetének. Ezen részben 
betekintést nyerhet az olvasó az együttműködés során elért előnyökről és esetleges 
hátrányokról az egyes országokban. 

A második szerkezeti részben napjaink munkaerő-piaci helyzetét és trendeket mutatjuk 
be az Európai Unióban, illetve a Visegrádi országokban.  

A harmadik, egyben legfontosabb szerkezeti részben elemezni kívánjuk azon munkaerő-
piaci lehetőségek összességét, amivel a Visegrádi együttműködés során a tagországok aktív 
munkaerő-feleslegét a minimálisra lehetne csökkenteni. Ezen lehetőségek közül 
legfőbbképpen, de nem kizárólagosan, koncentrál a dolgozat a munkaerő export – import 
viszonyokra, illetve az adott országok ipari és/vagy mezőgazdasági adottságaira, erősségeire, 
hátrányaira.  

Célunk annak a ténynek a bemutatása, hogy az együttműködéssel, egymás részére 
esetleges előnyök biztosításával (pl.: adókedvezmények nyújtása), a munkaerő-piac közelebb 
hozható az egyensúlyi helyzethez, a munkanélküliség hatékonyabban redukálható. 
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A „VASÚT A GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY MÚLTJA, JELENE 
ÉS JÖVŐJE 

IDŐUTAZÁS EGY SZEGEDI KOLLÉGIUMMAL 

 
„The hungarian railway for the children” foundation in the past,now and in the 

future –chronological journey with a student’s hostel in Szeged 
 

Szerző: Vastag Tímea, SZIE GAEK, Gazdálkodási és menedzsment, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, SZIE GAEK Társadalom- és 

Vezetéstudományi Intézet 
 
 

Tanulmányom 3 nagyobb szerkezeti részre tagolódik.  
Elsősorban a szegedi "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Középiskolai Kollégiuma 

(későbbiekben „Bakter”) több mint 100 éves múltját vizsgálom, bemutatva az intézmény 
létesítésének okait és a kezdő lépéseket, eljutva egészen napjainkig.  

Napjainkban elterjedt az az álhír, miszerint a kollégium hamarosan bezárja kapuit. 
Tanulmányom második fő pillérét e hír megcáfolásaként a jelenleg futó projektek, és a 
közelmúltban megvalósított fejlesztések összefoglalása adja majd. 

A kutatás befejező részeként a jövőben benyújtandó pályázatok, rövidebb és hosszabb 
távon tervezett változtatások, kerülnek majd nagyító alá, ehhez forrásként szolgálnak a 
napjaikat a kollégium falain belül töltő dolgozókkal és az intézmény igazgatónőjével készült 
interjúk. 

Célom, hogy bemutassam az intézmény működésének stabilitását, s hogy 
bebizonyosodjon, a „Bakter” töretlen sikere.  
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

Az Egészségtudományi Szekció Bíráló Bizottsága 

 
Elnök: Dr. Vincze Gábor 

 

Tagok: Dr. Csomós Péter 

 Mészáros Magdolna 
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FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉL Ő EMBEREK A TURIZMUSBAN – BÉKÉS 
MEGYE PÉLDÁJÁN  

 
People living with disabilities in tourism  – in case of Békés county 

 
 

Szerző: Andó Tamásné, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 

Ma már a turizmus alapvető emberi jog, és mivel nagy szerepet játszik az egészségi 
állapot javításában, a fogyatékossággal élők számára is biztosítani kell a turizmusban való 
teljes körű részvételt.  

Munkám struktúráját tekintve két nagy részből áll. Az elsőben az irodalmi leírások 
alapján szólok a fogyatékosság meghatározásáról stratégiai, társadalmi, szociális 
vonatkozásban és részletezem a csoportosítását, leginkább gyógypedagógiai megközelítésben. 
Kitérek a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, környezetük akadálymentesítésére a 
mindennapi életben és a turizmusban való részvételük során. Munkám másik részében Békés 
megye példáján keresztül elemzem azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek turisztikai 
döntéseiben mennyire számít az egészségi állapotuk. Ennek megerősítésére összehasonlítom a 
turisztikai szokásokat a fogyatékos és nem fogyatékos emberek körében, ennek az 
elemzéséhez a fogyatékos emberek esetében száz darab, a nem fogyatékos emberek esetében 
ötven darab kérdőív állt rendelkezésemre. Továbbá a Békés megyei szálláshelyek 
részvételével kiértékelem az akadálymentesítésük megvalósulását és érzékeltetem azt, hogy a 
fogyatékos embereknek ez milyen fontos szempont az utazási döntéseik meghozatalában. A 
szolgáltatók esetében tíz hotel részéről állt rendelkezésemre kitöltött kérdőív. Célom volt 
rávilágítani arra, hogy amennyiben az akadálymentesítés, a pozitív társadalmi 
szemléletváltozás, a megfelelő életszínvonal biztosítása megvalósulna, akkor 
bebizonyosodna, hogy a fogyatékossággal élő embereknek nem a másságuk a fő visszatartó 
erő a turizmusban.  

Fontos lenne, hogy a turisztikai szakemberek belássák, hogy egyszerű, 
költséghatékony megoldásokkal áldoznának az akadálymentesítésre, akkor a 
fogyatékossággal élő emberek még nagyobb számban és nem is egyedül utazva vennének 
részt a turizmusban. Ez segítené minden ember számára a másság elfogadását, az 
akadálymentesítés minél szélesebb körű megvalósulása pedig minden embert kedvezőbben 
érintene.     
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ELŐÍTÉLET-MÁSSÁG-STRESSZ  
A TÜKÖR KÉT OLDALA 

 
Preconception-Difference-Stress  

The two sides of the Mirror 
 

 
Szerző:  Dombi Beáta Vivien, SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. évfolyam 
 
Témavezető:  Sebők Márta, pszichológus, Békés megyei Pedagógiai Szakszolgálat- 

Mezőberény  
 

Dolgozatom elkészítésének fő motivációja a felgyorsult, egyhangú, önző világ, ahol az 
emberek egy csepp figyelmet sem szentelnek egymásra, de még magukra se. Pedig lehet, 
hogy a társadalom folyamatos kihívásait is könnyebben vennék, ha összefognának, hisz 
mindenki egyedi, ezért vagyunk sokfélék. Ahány ember, annyi személyiség és mivel nagyon 
eltérőek, ezért nem mindig elfogadottak. Az önmagát felvállaló személyeknek kemény csatát 
kell vívniuk a másságuk és előítéletek miatt. A társadalom fenntartásokkal tekint rájuk. 
Több (szub)kultúrát vizsgáltam, a Japánból származó (Lolita, Cosplayer, Visual kei) és Dark-
Goth életstílust. Ezek vagy az újdonságuk miatt, vagy pedig már a puszta hangzásukkal 
megbélyegződést váltanak ki. Szeretném megcáfolni a róluk kialakított véleményt, és 
megmutatni a valós világukat. Nemcsak a szubkultúrákat, hanem azt a folyamatot is 
bemutatom, amellyel az ember kialakítja saját személyiségét, elfogadtatja magát a 
társadalommal, a közösséggel, a családjával, vagyis az önmegvalósulási folyamatot, az 
előítélet és a sztereotípiák világán keresztül. 
4 kérdőívet alkalmaztam; ezek a Beck Szorongás leltár, a Megküzdési Mód Preferencia 
kérdőív, az Én-dinamika térkép és egy általam összeállított kérdőív, valamint 2 kiválasztott 
szubkultúra tagjaival (Goth és Lolita) interjút is készítettem. A kérdőíveket a mezőberényi 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban osztottam ki, valamint különböző internetes 
oldalakon. Az eredmények alapján azt szűrtem le, még ha a különcöket (a célcsoportom 
tagjai, akik felvállalják önmagukat, nézeteiket képviselik) meg is viseli a kritika, ők akkor is 
vállalják önmagukat, és a társadalommal együttműködnek. A társasági életük az országon 
belül nagyobb szórást mutat, ennélfogva nem nagy a baráti körük, nem láthatóak csoportosan 
az utcákon, de azokkal, akikkel barátságot ápolnak, sokkal szorosabb. Ha már valaki nem 
elfogadott, akkor nemcsak a külső környezet bírálja, hanem akár a család, a barátok, és az 
iskola/munkahely is. Az elutasítás, a támadás, szorongást válthat ki az emberből, ami 
veszélyezteti a társadalomba való beilleszkedését. 
A stressz állandó tényezője a mindennapoknak, és sajátos módon vezetik le. Az eredmények 
alapján célcsoport tagjai problémaközpontú megküzdést választottak, míg a kontrollcsoport 
tagjai inkább érzelemközpontú megküzdést. 
A dolgozatommal arra szeretnék rámutatni, hogy azok, akik valamilyen szubkultúrát 
képviselnek az ő róluk alkotott első benyomás nem minden esetben felel meg a valóságnak. 
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TÉNYEK ÉS GONDOLATOK A MÉHNYAKRÁK MEGEL ŐZÉSÉRŐL 

 
Facts and reflections on the prevention of the uterine cervix cancer 

 
Szerző:  Gyebnárné Avramucz Hajnalka, SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. 

évfolyam 
 
Témavezető:  Blidár Tünde, okleveles ápoló, Gyula Pándy Kálmán Kórház II. Belgyógyászat 
 

 

Dolgozatom témája a méhnyakrák megelőzésének lehetőségeiről és a magyar női 
lakosság szűrővizsgálatokra való eljárási szokásairól, lehetőségeikről szól. Világszerte ismert 
a méhnyakrák szűrővizsgálata, vagyis a tünetek és panaszmentes nők körében időről-időre 
megismételt nőgyógyászati vizsgálat a méhnyakrák korai felismerése és kezelése illetve 
annak kizárása céljából. Tény, hogy a lakosság körében ahelyett, hogy csökkenne, egyre 
inkább nő a méhnyakrákos betegek száma. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy egyre fiatalabb 
korra tehető a betegség megjelenése.  

Kutatásom célja, hogy felmérjem a magyar női lakosság körében, mennyire veszik 
komolyan a szűrővizsgálatok jelentőségét, milyen mértékben befolyásolja anyagi és családi 
helyzetük illetve iskolai végzetségük azt, hogy mennyire tartják fontosnak a szűrővizsgálatot. 
A vizsgálatom során az is bizonyítást nyert, hogy az egészségügyi dolgozók nemcsak 
példaértékű egészségmegőrző magatartást tanúsítanak, de egészségnevelést is folytatnak. A 
vizsgálatban részt vevők arról számoltak be, hogy nagyobb számban érte őket negatív élmény, 
fájdalom, szégyenérzet vagy félelem a vizsgálat miatt. Mindezek miatt többen választanak 
maguknak nőgyogyász szakorvost, és magánrendelés keretén belül mennek el 
szürővizsgálatra. Külön figyelmet szentelnék az elérhető méhnyakrák elleni védőoltásoknak, 
amik szintén csökkentenék a megbetegedettek számát. Magyarországon a megkérdezettek 
között beadott védőoltások száma még nagyon kevés. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a 
védőoltás nem térítésmentes. A magyar lakosság nagy részének anyagi helyzete nem engedi 
meg, hogy megvegyék az oltást. Magyarországon a munkanélküliség magas, illetve sokan 
csak minimálbérért dolgoznak. A HPV elleni védőoltással lehetőség nyílna arra, hogy még 
inkább megőrizze társadalmunk egészségét. Fontos a lakosság tájékoztatása, hogy a védőoltás 
beadása mellett is nélkülözhetetlen a rendszeres szűrésen való megjelenés és az egészséges 
életmód. 
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„OLTSUK AZOKAT IS, AKIK SZINTÉN OLTANAK?” 
HEPATITIS B VÉD ŐOLTÁS JELENT ŐSÉGE A HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓK KÖRÉBEN 
 

 „Protect those who protect us?”  
The importance of Hepatitis B vaccination among firefighters 

 
Szerző:  Homoki Csabáné, SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. évfolyam 

Témavezető: dr. Mucsi Gyula, megyei tisztifőorvos, Békés Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Békéscsaba 

 
 

A XXI. század rohanó technikájának és az orvostudomány igen gyors fejlődésének 
köszönhetően nagyon sok kórokozó már nem okoz számunkra problémát, mégis akadnak 
olyan kórokozók, mint pl. a hepatitis B vírusa, mely akár évekkel később szedi az áldozatait, 
úgy, hogy a megfertőződés pillanatában nem is sejti az ember, mivel is néz később szembe. 
Sok munkahelyi óvintézkedés és életkorhoz kötött védőoltások fékezik meg ennek a 
kórokozónak a továbbterjedését, de vannak olyan élethelyzetek vagy éppen olyan 
munkahelyek, amikor nem is gondolnánk, hogy ilyenkor is szükség lenne a védőoltás 
biztosította védelemre. Ebben a rohanó világban úton-útfélen csak azt lehet hallani, hogy 
éppen mikor és hol volt egy közúti baleset, ahova már szükséges volt a műszaki mentés. TDK 
dolgozatomban a hepatitis B védőoltás fontosságát helyezem előtérbe a Békés megyei 
hivatásos tűzoltók körében. 

A vizsgálatom kiterjedt mind a hat hivatásos tűzoltóságra, melyek a következőek 
voltak: a békéscsabai, gyulai, orosházi, szarvasi, mezőkovácsházi és szeghalmi. Saját 
szerkesztésű kérdőívet osztottam szét a hat település tűzoltó parancsnokságain. 207 db 
kérdőívből, 204 mintaszám volt értékelhető, melyeket Excel táblázatban összegeztem. A 
kutatásom során kiderült, hogy kapnak megfelelő eszközös védelmet a hivatásos tűzoltók, 
mely a munkájuk során szükséges az esetleges fertőző ágensek ellen. Viszont nagyon kevesen 
kaptak hepatitis B elleni védőoltás-sorozatot, pedig munkájuk során találkoznak vérrel egy 
esetleges közúti baleset kapcsán. Emellett a kutatás bebizonyította azt is, hogy nem 
megfelelően tájékozottak a fertőzéssel kapcsolatban, főleg annak terjedési módját illetően. 

Ebből kifolyólag úgy vélem, hogy szükséges lenne ismereteik bővítése az évenkénti 
foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat alkalmával, akár szóbeli tájékoztatás az 
egészségügyi dolgozók részéről (orvos, ápoló személyzet), vagy esetleg szórólapok, 
tájékoztató füzetek terjesztése a hivatásos tűzoltók körében. Véleményem szerint a be nem 
oltott hivatásos tűzoltók mielőbbi beoltását lehetne szorgalmazni, akár törvényileg is 
előterjeszteni.  

Mindig szem előtt kell tartani a három tényezőt, mint a fertőző forrást, a fertőzést 
terjesztő közeget, de elég, ha van egy fogékony egyed, melyek felelnek egy bizonyos fertőző 
betegség meglétéről és esetleges tovább terjedéséről. 
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AZ INZULINPUMPA KEZELÉS ÁLTAL NYÚJTOTTA EL ŐNYÖK 
A DIABETESES BETEG ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN 

 
The benefits offered by the insulin pump therapy 
in the light of the diabetic patients expectations 

 
Szerző:  Dr. Kolcsárné Simon Erzsébet, Ápolás és betegellátás, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lugosi Anna, főorvos, Gróf Tisza István Kórház, Belgyógyászati Osztály 

 
Az 1-es típusú diabetes mellitusos betegek számának növekedésével egyre több beteg 

részesül inzulinpumpa kezelésben. Dolgozatom célja meghatározni milyen szempontok 
játszottak szerepet a betegek részéről az inzulinpumpa kezelés választásakor, felmérni a 
betegek vele szemben támasztott elvárásait, milyen nehézségekkel néznek szembe a 
használata során, illetve milyen további fejlesztéseket látnának szívesen.  

Adatfelvételhez a kérdőíves módszert használtam, melyeket a Diabetes klubok 
találkozóin résztvevő, jelenleg inzulinpumpa kezelés alatt álló, 1-es típusú diabetes mellitusos 
betegek töltöttek ki. Összesen 103 kérdőívet dolgoztam fel, melyet 45 férfi és 58 nő töltött ki, 
az átlagéletkor 36 év volt. A válaszadók döntő többsége városi környezetben lakott illetve 
érettségivel, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett. A cukorbetegség fennálltának 
időtartama átlagosan 15 év volt, inzulinpumpa kezelésben pedig átlagosan 4 éve részesültek. 

A dolgozatom eredményei alapján kiderült, hogy a betegek nem ismerik kellő 
mértékben az inzulinpumpa kezelés elindításának pillanatában a várható előnyöket és irreális 
elvárásokat támasztanak azzal szemben. Az inzulinpumpa kezelés választásakor a betegeket a 
szakmai szempontokon túl, mely a legfontosabbnak bizonyult, számos nem szakmai tényező 
is befolyásolt. A nem szakmai szempontok a nőbetegeket nagyobb mértékben befolyásolták, 
mint a férfibetegeket. Az inzulinpumpa kezelésben a legnagyobb gondot a fogyóeszközök 
költsége jelentette. A mindennapokban a betegeket a strandolás közbeni pumpaviselés zavarta 
a leginkább, a többi élethelyzet, az öltözködés, a házasélet, a tisztálkodás, a sportolás illetve 
az alvás alatti pumpaviselés csak ezután következett. A megkérdezett inzulinpumpa 
kezelésben részesülő cukorbetegek a jövő készülékét a mesterséges hasnyálmirigyben látták, 
mely egyelőre sajnos csak távoli remény. Ez egy olyan készülék lenne, amely a folyamatos 
vércukor mérés mellett képes a beteg beavatkozása nélkül is valós időben korrigálni a 
vércukor szintet. 

 A jövőben fontosnak tartanám, ha nagyobb hangsúlyt kapna az inzulinpumpa kezelést 
megelőző felvilágosító, betegoktató tevékenység. Az OEP-nek növelnie kellene az 
inzulinpumpa beszerzésére és a fogyóeszközök költségeire nyújtott anyagi támogatást. 

A vizsgálatom korlátai közül megemlíteném, hogy a felmérés csak a Diabetes 
klubokon résztvevő pumpaviselő cukorbetegek körében történt és a minta is kisszámú volt. 
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A HUMÁNER ŐFORRÁS SZEREPE A WELLNESS- ÉS FITNESS-
SZOLGÁLTATÁSOKBAN 

 
The importance of human resources in wellness and fitness services 

 
Szerző: Lucz Lejla, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, III. évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK, Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
  

Tudományos diákköri dolgozatomban a humán erőforrás szerepét vizsgáltam a 
wellness-és fitness szolgáltatásokban. A kutatásom célja volt, hogy feltérképezzem, az 
ügyfelek szemében mennyire fontosak a szállodák wellness részlegein dolgozók kvalitásai, 
mely területeken támasztanak komoly elvárásokat, és mely területeken elnézőbbek. Továbbá, 
hogy mennyire generál plusz fizetőképes keresletet a magasan kvalifikált munkaerő, illetve, 
mennyire vezethet a már meglevő ügyfélkör szűküléséhez a nem megfelelő minőségű 
humánerőforrás.  
 A kutatásom egyik stratégiájaként kérdőíves módszert alkalmaztam, amelyet magyar, 
illetve angol nyelven is egyaránt kitöltettem. A személyesen kitöltött magyar nyelvű 
kérdőívek alanyai főként a Ramada Resort-Aquaworld Budapest szálló-, illetve 
élményfürdővendégei voltak. Az elektronikusan kitöltött kérdőívek a hazai, illetve külföldi 
ismerőseim által valósult meg. Kvalitatív kutatásom során célom volt a további lehetséges 
összefüggések feltárása a humánerőforrás szerepében és specifikumok keresése a dolgozók 
szemszögéből. Az interjúkat a Ramada Resort-Aquaworld Budapest turizmusban érdekelt 
munkatársai körében készítettem el, akik különböző munkaterületen, különböző végzettséggel 
dolgoznak.  
 Feltételezhető, hogy a külföldiek eleve több szolgáltatást várnak el már a turisztikai 
döntés meghozatalához is; azaz, nem plusznak vesznek bizonyos szolgáltatásokat, ami emeli a 
fizetési hajlandóságukat, hanem ezek hiánya az alap fizetési hajlandóságukat is erősen 
csökkenti. A magyaroknál viszont érdemes figyelmet fordítani a plusz szolgáltatásokra és a 
végzettségre is egyaránt, ugyanis a magyarok esetében a szűk réteg fizetési hajlandóságát ez 
emeli. A kutatásom eredményei alapján javasolható a humánerőforrás fejlesztésére a dolgozók 
kommunikációjuknak az erősítése, a szakmai továbbképzéseken, tréningeken való lehetőség. 
Továbbá fontos a nyelvtudás, a hozzáállás, vendégszeretet, segítőkészség, a nemzeti 
trendekkel való fejlődés és a folyamatos felkészülés az új irányelvekre. A képzőintézetek felé 
javaslom a szakmaiság összehangolását a viselkedési kultúrával, hiszen egy vállalatnak 
szüksége van határozott, kitartó, megfelelően képzett, motivált és elégedett emberekre. Mint 
kutatásomból kiderült, hogy a humán erőforrás jelentős szerepet játszik abban, hogy a 
wellness-, és fitness szolgáltatások igénybevétele során szerzett elégedettség, tapasztalat, 
vélemény pozitív legyen, ami sikeressé teszi a szállodát. 
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AZ IDŐSKORI MAKULA DEGENERÁCIÓ ÉS KEZELÉSI 
LEHETŐSÉGEI  

 
The age-related macular degeneration and therapeutic options 

 
Szerző: Magyari Ildikó , SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Faragó Margit, mb. osztályvezető főorvos, Hetényi Géza Kórház 

Szemészeti Osztály 
 

Dolgozatommal egy kevésbé közismert, de az életminőséget, az önellátó képességet 
lényegesen befolyásolni képes, az időskorúakat jelentős számban sújtó betegség fontosságára 
kívántam felhívni a figyelmet. 

Ez a betegség az időskori makula degeneráció, más néven AMD. 
Feltételeztem, hogy a betegek és a még nem beteg, de a veszélyeztetett korosztályba 

tartozók jelentős számban tájékozatlanok ezen betegség rizikótényezői tekintetében. Továbbá 
feltételeztem, miszerint szintén nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a megelőzés 
lehetőségei vonatkozásában, az egészséges életmód jelentőségével kapcsolatban. 

Fentiek bizonyítására kérdőíves kikérdezés módszerét, a kérdőívekben adott válaszok 
statisztikai kiértékelését alkalmaztam. 

Feltételezéseimet az elvégzett kérdőíves kikérdezés eredményei alátámasztják. 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a rizikótényezők és a megelőzés 

tekintetében tapasztalható hiányosságok megfelelő ismeretterjesztő eszközökkel, 
felvilágosítással csökkenthetőek, ezzel az idős emberek életminősége javítható, aktív 
életszakaszuk időtartama meghosszabbítható. Bizonyított tény, hogy az aktív élet kedvező 
hatással van egyéb krónikus betegségek lefolyására is. 

További figyelmet érdemel az az ismert tény, hogy a megelőzés mindig olcsóbb, mint 
a kialakult betegség, jelen esetben a súlyos látásromlás, vagy a vakság kezelése. 

Továbbá fontos egészségügyi feladat a már betegek gondozása, ezzel szintén a jobb 
életminőség elősegítése.    
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AZ ALAPSZINT Ű ÚJRAÉLESZTÉS GYAKORLATI OKTATÁSÁNAK 
JELENTŐSÉGE 

 
The significance of practical training of basic life support 

 
Szerző:  Patakiné Márkus Ágnes, SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. 

évfolyam 
 
Témavezetők:  dr. Nagy Katalin, aneszteziológiai és intenzívterápiás szakorvos, Kórház 

Orosháza 
 
  Balda György, tanársegéd, SZIE-GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 

Napjainkban a hirtelen szívhalálban meghaltak száma duplájára emelkedett az elmúlt 30 
év során. Ez a döbbenetes tény adta az ötletet ahhoz, hogy az újraélesztéssel kapcsolatos 
problémákat vizsgáljam, főként laikus emberek csoportjában. Mivel ezek a nem várt események 
általában egészségügyi intézményen kívül történnek, a laikus populáció az, aki az első 
legfontosabb lépéseket megteheti krízishelyzetben. Oktatásukat ezért tartom rendkívül 
fontosnak. Minden visszaadott élet óriási eredmény. Kutatásom célja az volt, hogy az 
újraélesztéssel kapcsolatban készítsek egy széles körű felmérést a lakosság jelenlegi tudásáról. 
Az eredmények alapján egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy az általam vizsgált lakosság 
ismeretei erősen hiányosak. Az emberek széles körében végzett, újraélesztés oktatással nagyban 
hozzá lehet járulni ahhoz, hogy sokkal több klinikai halál állapotába került személynek vissza 
lehessen adni az életét. Célom volt, hogy a kutatás során a résztvevőknek (N=295) elméleti 
oktatást és gyakorlási lehetőséget biztosítsak a megjelölt témakörben. Összességében, a vizsgált 
populációnak több mint a fele, (64%) korábban egyáltalán nem részesült semmilyen 
újraélesztéssel kapcsolatos képzésben, leszámítva a jogosítványszerzéshez szükséges 
egészségügyi oktatást. Azonban az is bebizonyosodott, hogy a gépjárművezetői engedéllyel 
rendelkezők, körülbelül fele, viszont nem kapott gyakorlási lehetőséget az egészségügyi oktatás 
során. A laikusok által is könnyedén kezelhető készülék az AED (félautomata defibrillátor), 
melynek használatát, a lakosság körében az oxiológiával foglalkozó szakemberek folyamatosan 
igyekeznek megtanítani. Az általam megtartott előadás előtt, a résztvevők közel fele ismerte csak 
a készüléket. Az ismeretek hiánya miatt sokan nem ismerték volna fel a klinikai halál állapotát, 
adott helyzetben és bátorságuk sem lett volna hozzákezdeni az újraélesztéshez. Miután a 
résztvevők meghallgatták az elméleti részt és gyakoroltak is, később sokkal többen válaszolták, 
hogy egy esetleges váratlan helyzetben bátrabban viselkednének. A kérdőívet kitöltők, 
egyhangúlag a mellett foglaltak állást, hogy a komplett oktatást tartják a legjobbnak, ami az 
elméletet és gyakorlatot együttesen tartalmazza. Véleményem szerint sikerült a tanfolyamon 
résztvevők figyelmét kellő mértékben ráirányítani, a klinikai halál felismerésének-, és az időben, 
megfelelő módon végzett újraélesztésnek a jelentőségére.  
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A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL, MINT TURISZTIKAI TERMÉK 

 
Csaba Sausage Festival as a tourism product 

 
Szerző:  Rózsáné Szakálos Ildikó, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. 

évfolyam 
 
Témavezető: Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 

Dolgozatom egy vidéki kultúrából kialakult, egyre népszerűbb gasztro-kulturális 
fesztivál-sorozat 2012. évi eseményéről, a 16. Csabai Kolbászfesztiválról szól. Kutatási célom 
volt feltárni, hogy mitől vonzó, miért tud egyre nagyobb közönséget vonzani a Csabai 
kolbászfesztivál és kutatási eredményeimmel segítséget szeretnék nyújtani a rendezvény 
továbbfejlesztéséhez, és más vidéki települések hasonló rendezvényeinek kifejlesztéséhez. 
Kutatásomhoz papír alapú és elektronikus kérdőívezést használtam. A papíralapú 280 db 
kérdőívet rendezvény helyszínén véletlenszerűen kiválasztott személyekkel töltettem ki. A 
150 db elektronikus kérdőívet a békéscsabai lakosokkal, közösségi oldalakon töltettem ki a 
rendezvény után. Hat hipotézist állítottam fel, melyből 4 igaznak bizonyult, kettő hamisnak. 
Igazak, hogy a fesztiválra 200 km-nél messzebbről is eljönnek a vendégek, több napra 
érkeznek és szállodákban, panziókban szállnak meg. Megnézik a környék nevezetességeit is. 
Beigazolódott, hogy a békéscsabai lakosok büszkék a városukban rendezett 
kolbászfesztiválra. Nem igazolódott be, hogy a vagyoni helyzet befolyásolná a látogatók 
rendezvényen való költekezését, és az sem, hogy a békéscsabai lakosok ismerik a rendezvény 
új helyszínének építését, módosítását. 

A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a rendezvény ennyi idő után is 
megőrzi eredeti gasztronómiai funkcióját, amelyben a fő termék a csabai kolbász és erre épül 
a többi szolgáltatás. Korosztályok széles skáláját „megszólítja.”A válaszolók családi 
kikapcsolódásként élik meg a rendezvényt. Kulturális örökségünk része ez az étel, melyet 
valamiért mindenki szeret. Fontos kiugrás lehet a vidéki településeknek a hagyományok, 
kulturális örökség megtartása, bemutatása. Erősíteni kell a lakosság tudatformálását, hogy ne 
csak élményként éljék meg a területükön lévő turisztikai attrakciókat, hanem lehetőségként is. 
Az érintett szereplők, gazdasági egységek, TDM szervezetek, önkormányzatok, civil 
szervezetek részéről nagyobb léptékű összefogás, koordinált együttműködés, a megfelelő 
szakember-gárda felsorakoztatása szükséges a sikerhez. 
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INFEKCIÓKONTROLL GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA A JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZBAN 

 
Infection control in practice at the Hetényi Géza Jász-Nagykun-Szolnok  County 

Hospital 
 
Szerző:  Szőkéné Dorkó Andrea, SZIE GAEK, Ápolás és betegellátás, IV. 

évfolyam 
 
Témavezetők:  Dr Beke Szilvia, főiskolai docens, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 
 Dr Homonnai Erika, higiénés főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház 
 
  Az infekciókontroll az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések kialakulásában 
szereplő tényezők ismeretén, elemzésén alapuló, fertőzések megelőzésére irányuló 
intervenciós tevékenység. Az infekciókontroll ismeretét nagyon fontos dolognak tartom. 
Egyrészt betegeink, ápoltjaink védelme érdekében, másrészt Intézetünk szempontjait 
figyelembe véve a betegelégedettség, illetve a minőségpolitika része is. Nem utolsó sorban mi 
egészségügyi dolgozók saját magunk és családtagjaink védelme érdekében tett tevékenység. 
Kutatómunkámban vizsgálom a szolnoki Hetényi Géza Kórházban az infekciókontroll 
gyakorlati megvalósulását. Kérdőívvel, tudáspróba-szerűen felmértem az egészségügyi 
dolgozók ismereteit e témában. Vizsgáltam a tárgyi és építészeti szempontokat az 
osztályokon. Strukturált interjút készítettem a Higiénés osztály epidemiológiai 
szakápolójával. Kutatómunkám során bebizonyosodott, hogy az egészségügyi dolgozók nem 
ismerik a helyes infekciókontroll gyakorlatot, ismereteik hiányosak. Célom, hogy emeljem 
munkánk színvonalát, folyamatos képzésekkel, példamutató magatartással, szakszerű 
munkavégzéssel tudjuk megvalósítani az infekciókontroll magas fokú alkalmazását. Az 
infekciókontroll akkor valósul meg, ha minden érintett (szakdolgozó, klinikus, mikrobiológus, 
gyógyszerész, epidemiológus) kölcsönösen együttműködik. 
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MENEDZSERBETEGSÉGEK MEGEL ŐZÉSE ÉS KEZELÉSE A 
WELLNESSBEN 

 
Prevention and treatment of chronic stress by wellness 

 
Szerző:  Varadi Ildikó, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. évfolyam 
 
Témavezető:  Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi 

és Környezetegészségügyi Intézet 
 
Dolgozatomban szerettem volna teljes képet mutatni a menedzser-betegségről, mint 

bárki által megélhető problémáról. Kutatási célom volt felmérni a menedzserbetegségek 
előfordulási gyakoriságát, mely réteget, személyeket érinti, milyen tünetekkel jelentkezik. 
Szakdolgozatom elkészítéséhez szekunder forrásokat használtam fel és primer kutatásokat 
végeztem. Primer kutatási módszernek kérdőíves technikát alkalmaztam, melyet elektronikus 
úton juttattam el a megkérdezettekhez. Kérdőívem egyik célcsoportja az egyszerű dolgozó, 
hétköznapi „nem menedzser” típusú emberek, a másik pedig a vállalkozók, közép és felső 
vezetők „menedzserek” voltak. A kérdőívemre a két célcsoporttól 196 db kitöltés érkezett 
vissza elemzésre. 

Első hipotézisem, mely szerint hogy a stressz hatása nemcsak negatívan tudja 
befolyásolni a dolgozó embert, beigazolódott. A stressz, mint hajtóerő épül be a dolgozó 
munkavégzésébe. Ez a hajtóerő adja meg a túlingerlés pozitívabb oldalát. Második 
hipotézisemben feltételeztem, hogy a menedzserbetegségek nemcsak a vezetői réteget 
érinthetik, szintén valósnak bizonyult, mivel mindkét csoport kitöltői között szinte azonos 
arányban mutatkoztak a stressz fizikai, lelki tünetei. Harmadik hipotézisemben feltételeztem, 
hogy a menedzserbetegség preventíve elkerülhető, illetve kezelhető. Ezen állításom is 
igazolódni látszott, mivel a kérdőívre adott válaszok bizonyítják, hogy az emberek egyre 
többet foglalkoznak egészségükkel, annak megőrzésével, illetve anyagi kereteikhez mérten az 
aktív, vagy passzív rekreációval. Igazolást kerestem arra, hogy a wellness jótékonyan segíti a 
prevenciót, illetve a már kialakult problémák kezelését. Szintén igazolást nyert a hipotézisem 
a kitöltött kérdőívek alapján, mivel egyre többen látják a stressz kezelésének megoldására a 
wellness igénybevételét.  

A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének fejlesztése társadalmi 
prioritás. Egészségfejlesztő programok bevezetésére lenne szükség minden munkahelyen. 
Felmérnék a dolgozók fittségi szintjét, és segítséget nyújtanának a tudatos életmód 
változtatáshoz. A munkahelyi egészségfejlesztés az élet más színterein is hat. Kiteljesedik az 
egyén egészségtudata, amely előbb- utóbb hat a családi, baráti, lakókörnyezetére is. 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

A Társadalomtudományi Szekció Bíráló Bizottsága 
 

 
Elnök:  Szilágyiné Tóth Erzsébet 

 

Tagok: Dr. Rozsnyai Katalin 

 Seeberger Netta 
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„ A SZOCIÁLIS MUNKÁS REND ŐR, OLYAN MINT…” 
-TÁRSSZAKMÁKHOZ VALÓ ATTIT ŰDŐK VIZSGÁLATA 

SZOCIÁLIS MUNKA SZAKOT VÉGZETT ÉS NEM VÉGZETT 
RENDŐRŐK KÖRÉBEN- 

 
„The social worker policeman is like…” – attitudes toward joint professions 

among policemen with and without social worker qualification 
 

Szerző: Baku Zoltán, SZIE GAEK, Szociális munka, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Homoki Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 

A dolgozatom témájának kiválasztásánál fontos szerepet játszott, hogy én jelenleg 
rendőrként látok el szolgálatot, és a felsőfokú tanulmányaimat a munkám mellett levelező 
tagozaton végzem szociális munka szakon. A közterületen tett intézkedéseim során pozitív 
szemléletváltozást, valamint több hasonlóságot véltem felfedezni a két szakma között.  Ez 
adta a témaválasztásnál az alapot arra, hogy az általam tapasztaltakat megvizsgáljam a békés 
megyei állományban lévő rendőrök körében, akik jelenleg szociális munka szak hallgatói, 
illetve ilyen szakot végeztek, valamint olyanok körében, akik nem jártak hasonló képzésre. 
Ehhez három hipotézist állítottam fel, melyekben azt vizsgáltam, hogy: - azon rendőrök 
körében, akik szociális munka szakot végeznek, illetve végeztek, pozitív szemléletváltozás 
következik, illetve következett be. - az előbbi hipotézisemre való tekintettel feltételezem, 
hogy a szociális munka szakot végző rendőrök átfogóbb, és szélesebb körű intézkedéseket 
tudnak foganatosítani, ezért jó lenne a felsőoktatásban szereplő szociális munka tanulmányai 
során elsajátított ismereteket a rendőrök képzésébe bevonni ahhoz, hogy műveltebb, 
empatikusabb, előítélet-mentesebb, kiegyensúlyozottabb rendőrök teljesítsenek szolgálatot a 
közterületen.  - a szociális munka a rendőrségi munka társszakmája.  

Mivel én konkrét kérdések mentén vizsgáltam a hipotéziseimet, a strukturált interjút 
választottam kutatási módszerként.  Az interjúkészítéseknél a telefonos végrehajtási mód 
mellett döntöttem, melyeket általam felkészített kérdezőbiztos hajtott végre. Kutatási 
eredményeim igazolják feltevéseimet, hiszen világos képet kaptam arról, hogy milyen 
mértékben érzékelhető a rendőri feladat ellátása során a két szakma társszakma jellege, illetve 
kimutatható a szemléletváltozás a szociális munkát végzett rendőrök intézkedéseiben, 
továbbá, hogy mutatkozik igény a szociális munka szakot nem végzett rendőrök körében a 
társszakma bizonyos tárgyköreinek rendőri képzésbe történő bevonására.  
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A HAGYOMÁNYON ALAPULÓ KÉZM ŰVES KÖZÖSSÉG SEGÍTŐ 
EREJE 

 
The supporting power of traditional handicraft communities 

 
Szerző: Gáborné Fekete Katalin, SZIE GAEK, Szociális munka, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Homoki Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet   
 

Dolgozatomban szeretném bemutatni azokat a hátrányos helyzetű, és halmozottan 
hátrányos helyzetű embereket (alacsony iskolázottságú, roma, munkanélküli, megváltozott 
munkaképességű, nagycsaládos), akiket a Dobozi Gondozási Központ családsegítő szolgálata 
közvetített egy közösségbe, ahol 12 hónapon keresztül, heti rendszerességgel különböző 
kézműves szakmákat sajátíthattak el. Lehetőséget kínálva elsődlegesen arra, hogy a 
résztvevők kiszakadjanak a hétköznapi problémáik sokaságából, esélyt teremtve a munkaerő-
piacra való könnyebb bejutásra. Látens funkcióként a közösség ereje segítse az egyén 
társadalomba való beilleszkedését, az életvezetés és az életminőség jobbá válását.  

Kutatásom arra irányult, hogy a 2 éve befejeződött, pályázati forrásból finanszírozott 
kézműves szakkörök, képzések hatására, van-e érzékelhető változás a résztvevők életében. 
Megfigyelhetőek-e a társadalmi hierarchiában vagy struktúrában történő változások, 
kimutatható-e a társadalmi mobilitás? Valamint, hogy a fenti funkciókkal működő 
közösségnek van-e szerepe, hatása jelenleg az egyén életében? 

A kutatást személyesen végeztem, felkeresve a vizsgált személyeket otthonukban, 
vagy a kézműves szakkörben. A kérdőívet önállóan töltötték ki, a strukturált interjú 
hanganyagát rögzítettem, majd legépeltem. 

Azt hiszem vizsgálati eredményeimmel sikerül bebizonyítanom, hogy ember és 
környezetének – egyén és családgondozó – kapcsolata milyen fontos a társadalom hatékony 
működése szempontjából. A dolgozatomban vizsgált csoport, vagy a hozzájuk hasonló 
közösségek képesek arra, hogy változást generáljanak egyénben, családokban, helyi és 
társadalmi szinten egyaránt. A pozitív emberi kapcsolatok ösztönzően hatnak az egyénre. 
Fontos a megbecsülés mindenkinek. A szociális munkás és a pályázó munkát nem tudott adni 
a csoporttagoknak, de adott értéket, lehetőségeket, szemléletet, hitet, ahhoz, hogy mindenki 
értékes és sikeres lehet valamiben, ami számára örömet, sikerélményt nyújthat, illetve 
gyermekei, unokái számára pozitív másolandó mintát. 
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A KÖZÉPISKOLÁKBAN, AVAGY 
FELKÉSZÍTÉS A JÖV ŐRE? 

 
Community service in high schools, or preparing for the future? 

 
Szerző: Horváth Ferenc Jánosné, SZIE GAEK, Szociális munka, III.évfolyam 
 
Témavezető:  Homoki Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 
 

Tudományos diákköri dolgozatom célja, hogy feltérképezzem, és feltárjam a 
közösségi szolgálat bevezetésének előzményeit, bemutassam a közösségi szolgálatot, törvényi 
hátterét, tisztázzam az önkéntesség és a közösségi szolgálat fogalmait, továbbá bemutassam, a 
család és az iskola szerepét a nevelésben, valamint. McCelland és Siegel eszmefuttatásaikat 
követve rávilágíthatok, a segítő tevékenység szervezetre mért pozitív hatásáról. Czike Klára, 
Bartal Anna Mária, Perpék Éva, F. Tóth András Dorner László kutatásaikat használtam az 
önkéntesség bemutatására, ami utat és irányt mutat a közösségi szolgálatnak. 

A kutatásom Gyulán 2013. április hónapban készült. A kutatásomban részt vettek az 
Erkel Ferenc Gimnázium, Karácsony János Katolikus Gimnázium, Göndöcs Benedek 
Szakközép és Szakiskola 228 kilencedikes diákja. A kérdőívben a diákok téma iránti 
tájékozottságát, készségeiket, segítőkészségüket vizsgáltam, a teljesítésre mely társadalmi 
csoportot, illetve mely tevékenységeket választanák szívesen, illetve mit várnak a közösségi 
szolgálat teljesítésétől. Iskolánként egy-egy interjút is készítettem mely a pedagógusok 
véleményét tükrözik. Kutatásomban öt hipotézist fogalmaztam meg, három beigazolódott, 
kettőt részben tudtam igazolni. Az önkéntesség és a közösségi szolgálat fogalmát így 
definiálta egy diák „Az önkéntességet egyedül csinálom, a közösségit a közösség”.Arra a 
kérdésre, hogy mit hallott a közösségi szolgálatról  „50 óra közmunkát kell végeznem.” 
Gyakran a közmunka fogalmával keverték a közösségi szolgálatot. A diákok mást várnak a 
közösségi szolgálat teljesítésétől, mint a pedagógusok. A pedagógusok a képességeik, 
készségeik fejlődésében várnak javulást, míg a diákok elsősorban új emberek megismerését, 
másodsorban a képességeik javulását várják a teljesítéstől.  

A közösségi szolgálat teljesítésére, a résztvevők között együttműködés, támogatás, 
szükséges a diákok, szülő(k) pedagógusok, illetve a fogadó intézmények dolgozóitól 
egyaránt. Segítsék támogassák,a fiatalokat az egészséges,boldog felnőtté váláshoz vezető 
úton.  
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AZ ÁTMENETI SEGÉLYEZÉS VIZSGÁLATA SARKAD VÁROSÁBAN 

 
Study of the temporary assistance system in Sarkad 

 
Szerző: Kárpáti Katinka , SZIE GAEK, Szociális munka, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Czinderi Kristóf, tanársegéd, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Az első nagy rész az irodalmi áttekintés 
melyben megtalálható a segélyezés történetének áttekintése a múlton keresztül egészen a 
jelenig. A Magyar múltból a napjainkba című fejezet és a Sarkad Várost bemutató rész.  

A második részében az átmeneti segélyezést vizsgálom Sarkad városában. Ennek 
során kérdőíves vizsgálattal kutattam a segélyezést a lakóhelyemen. 2014 januárjától meg fog 
változni az átmeneti segélyezés: az eddigi három segélyezésből, az átmeneti segélyből, a 
temetési segélyből és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból egy, úgynevezett 
Önkormányzati segély lesz elérhető.  

A fő motívuma a dolgozatomnak az átmeneti segélyezettek véleményének vizsgálata a 
jelenlegi segélyezési rendszerről és az átalakulásról. Célom egyrészt, hogy kutassam azt, hogy 
az átmeneti segélyben részesülők közül ki az, aki hallott és tudja, hogy átalakul a segélyezés 
és ki az, aki nem hallott és nem tud erről. Másik fő célom, hogy a vizsgálatomban résztvevő 
emberek milyen irányú változást várnak az átalakítás után. A harmadik célom pedig az, hogy 
vizsgáljam, mennyire fontos az, hogy átmeneti segélyben részesüljenek az emberek Sarkad 
Városában.  
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„MI VÁR RÁNK?” 
EGY HÁTRÁNYOS HELYZET Ű KISTÉRSÉG ALAPFOKÚ OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYÉBEN TANULÓ GYERMEKEK JÖV ŐKÉPE 
 

"What is waiting for us?"  
Visions of children learning at a primary school in a disadvantaged micro-

region 
 
Szerző: Lászk Aranka Éva, SZIE GAEK, Szociális munka, IV. évfolyam 
 
Témavezető: Homoki Andrea, adjunktus, SZIE GAEK, Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 
Az általam választott kutatásom témája, egy hátrányos helyzetű kistérség alapfokú 

oktatási intézményében tanuló gyermekek jövőképe. Célja az, hogy kapjunk egy összképet 
arról, hogy hogyan látják, illetve képzelik el a gyermekek jövőjüket az ország egy olyan 
területén ahol számos hátránnyal kell megküzdeni. Választásom a Schéner Mihály Általános 
Iskola felsőbb éves diákjaira jutott. Az iskola települését figyelembe véve, hátrányos helyzetű 
településen található. Számos környező kistelepülés gyermekeit fogadta be, miután az elmúlt 
években általános iskolák sorra zárták be a kapuikat örökre. 

Tartalmát tekintve irodalmi összefoglalómban kitértem a hátrányos helyzetű 
kistérségek bemutatására, a gyermekek egészségmagatartására illetve a gyermekek oktatására, 
továbbtanulására.  

Kutatásomra való tekintettel a legmegfelelőbb kutatási módszernek kérdőív 
elkészítését választottam. Ebben megtalálható kérdések, több részt is érintenek. Kitér a család, 
a migráció, egészségmagatartás, továbbtanulás és jövőre vonatkozó elképzelések pontjaira. 

Kutatásom fő eredményeinek tekintem az általam felállított hipotézisek igazolódását 
illetve elvetését is. Kutatás eredményként tiszta kép kapható a gyermekek jövőjükhöz való 
hozzá állásukhoz, mely többségében pozitív képet mutat illetve, konkrét célok tapasztalhatók. 
Törekszenek arra, hogy megőrizzék egészségüket és megteszik ehhez a szükséges lépéseket 
is, amely főként a megfelelő tisztálkodás, táplálkozás és rendszeres testmozgást illeti. Ezen 
felül az egészségmagatartás témakörében bebizonyosodott az is, hogy a későbbiekben a 
gyermekek többségének lesz valamilyen egészségre káros szenvedélye. A többsége szeretne 
magasabb iskolai végzettséget elérni, mint egyik szülője vagy, mint mind a kettő. Többségben 
csak addig akarnak tanulni, míg ez kötelező ezáltal nem gondolták, hogy magasabb társadalmi 
osztályba kerülhetnek ez által. 

Felmérésem alapján az is kiderült, hogy a gyermekek többsége nem kapja meg a 
megfelelő és elegendő segítséget tovább tanulásával kapcsolatos kérdéseiben. Továbbá a nagy 
része nem szeretne nagycsaládot alapítani és jövőjüket az ország más területein illetve a 
határon túl képzeli el, annak ellenére, hogy jelenlegi lakhelyükön szeretnek élni. 

Ezek alapján a kutatásom eredményesen zárult és az adott térség gyermekeinek 
jövőjére vonatkozó elképzelései megismerhetővé váltak. 
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A CIGÁNYSÁGGAL KAPCSOLATOS EL ŐÍTÉLETEK ALAKULÁSA 
KÖRÖSLADÁNYBAN 

 
Prejudices towards the Gipsy people in Körösladány 

 
Szerző: Szabó Istvánné, SZIE EKI, Szociális Munka Alapszak, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Homoki Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi és 

Környezetegészségügyi Intézet 
 

Szakdolgozatom elején a szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a Körösladányi 
cigányság múltját és jelenét. A különböző politikai korokban a cigánysággal történt 
eseményeket, majd a rendszerváltás következményeit írom le, oly módon, hogy a cigányság 
hogyan élte meg az új szemléletű világba való beilleszkedést. A 21. századi cigányság hét- 
köznapi és közéleti problémái részben kifejtem annak a hat általam megkérdezett 
Körösladányban élő cigány és nem cigány embernek a véleményét, megérzéseit, amit ők 
fontosnak tartottak elmondani. Többek között kérdeztem őket a roma nemzeti öntudatról, a 
diszkriminációról, és főbb a cigányságot érintő előítéletekről. Próbáltam olyan kérdéseket 
feltenni, amivel jobban megismerhetőek az itt élő cigány családok, emberek, az őket és 
másokat foglalkoztató aktuális problémák.  

Célom egyrészt annak bemutatása, hogy a városunkban letelepedett két cigány 
népesség nem igazán fogadja el egymást, míg az egyik már beolvadt a társadalomba, és úgy 
él, mint a többségi társadalom, addig az oláh cigányok zárt közösséget alkotva még elevenen 
művelik a kultúrájukat, és a nyelvet is beszélik. Milyen problémák adódnak abból, hogy 
iskolázatlanok, és milyen hátrányból indulnak bármilyen munkahely megszerzésénél. A 
városi óvodában és iskolában milyen jó kezdeményezések történnek annak érdekében, hogy a 
cigánygyerekek be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és majd hasznos tagjává valljanak. A 
fiatal cigánygyerekek pozitív jövőképpel rendelkeznek, és továbbtanulást terveznek. 

Másfelől pedig arról írtam, hogy az előítéletesség mindkét részről sőt, a magyar 
cigányok és az oláh cigányok egymással szemben is fellelhető.  

Arra szeretnék rávilágítani, hogy ugyan történnek jó és hasznos kezdeményezések, a 
cigányság beilleszkedésére, de szükséges mindkét él nyitása egymás felé. 
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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 

és a Gyulai Egészségügyi Főiskoláért Alapítvány a TDK konferenciánk 

megrendezéséhez nyújtott nagyvonalú támogatásáért. 
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VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI 
SZEKCIÓ 

Elnök:   Dr. Izsáki Zoltán, professzor emeritus 
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 
Tagok: Tirják László, igazgató, KMNP Igazgatósága 
 
  Dr. Pekár Ferenc, szakértő-tanácsadó, Haltenyésztési és Öntözési Kutatóintézet 
 
 Csomós Szilvia Barbara, III. évf. hallgató, Környezetgazdálkodási agrármérnök 

szak 
 
Titkár:  Dr. Vanó Imre, egyetemi adjunktus 

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 
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BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KÖRNYEZETVÉDELMI 
VONATKOZÁSAINAK ELEMZ Ő VIZSGÁLATA 

 
Analysis of environmental aspects of internal combustion engines  

 
Szerző:  Bocskai András, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Dr. Mészáros Miklós, főiskolai docens, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Műszaki Intézet  

 
 
A „Belsőégésű motorok környezetvédelmi vonatkozásainak elemző vizsgálata” című TDK 
dolgozatom témája a belsőégésű motorok környezetre gyakorolt káros hatásainak elemzése, a 
káros-anyag kibocsátás csökkentési lehetőségeinek bemutatása, a benzin- és diesel üzemű 
járműveken alkalmazott kipufogógáz tisztító berendezések fontosabb jellemzőinek áttekintése 
és értékelése. 
A dolgozatomban a rendelkezésre álló adatbázisokból a járművek évjárata, darabszáma, átlag 
életkora alapján meghatároztam a környezetvédelmi osztályba sorolásukat, majd elvégeztem a 
Magyarországon közúti közlekedésben résztvevő személy- és tehergépkocsik károsanyag-
kibocsátásának elemzését a gyártási év, futott km és környezetvédelmi osztályba sorolás 
alapján.  
Összehasonlítottam az Euro 1-5 környezetvédelmi osztály emissziós értékeit benzin és diesel 
motorok esetén. Meghatároztam és elemeztem az egyes környezetvédelmi osztályhoz tartozó 
gépkocsik éves kibocsátási értékeit. Majd következtetéseket vontam le a hazai közúti 
közlekedés környezetszennyező hatásával és a károsanyag-kibocsátás jövőre vonatkozó 
alakulásával kapcsolatosan. 
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A VIASZLAZAC (OSMERUS EPERLANUS) ÉS BODORKA (RUTILU S 
RUTILUS) TERMÉKENYSÉGE ELTÉR Ő TROFITÁSI SZINT Ű VÍZI 

ÖKOSZISZTÉMÁKBAN 

 
Other than smelt and roach fertility trophic level aquatic ecosystems 

 
Szerző:  Fekete Gábor, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évfolyam 
Témavezetők: Dr. Karácsonyi Péter, főiskolai tanár, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Gazdaság-és Vidékfejlesztési Intézet 
 Dr. Józsa Vilmos, tudományos főmunkatárs, Halászati és Öntözési 

Kutatóintézet 
 

A civilizáció és a technikai fejlődés jelentős mértékben degradálta a bioszférát, 
megváltoztatván az élőlények környezetét. Ez jelentősen a vízi ökoszisztémák esetében volt 
megfigyelhető, a nem kellő mértékben tisztított szennyvizeknek a felszíni vizekbe történt 
bevezetésével. A könnyen felszívódó nitrogén- és foszforformák megemelik a trofitási szintet. 

A halakra veszélyes változások nem csak a víz fizikai, kémiai összetételében figyelhetők 
meg, hanem a biocönózisban is változásokat eredményez. Visszaszorulnak a tiszta vízre jellemző 
élő szervezetek, módosul a biodiverzitás, és zavarokat okoz az Elton féle trofitási piramisban. 

Ezek a változások nagymértékben kihatnak a vízi ökoszisztémákban kialakult természetes 
táplálék mennyiségére és minőségére. A halaknál a nem megfelelő összetételű táplálkozás 
következtében nem csak a kondíció és természetes ellenállóképesség romlása igazolható, hanem az 
ivari termékek mennyiségének és minőségének változása miatt felborulhat az adott halfaj 
populációján belüli korfája, torzul az egyes halfajok között fennálló trofitási piramis. 

Dolgozatomban azt kívántam vizsgálni, hogy az adott vízi ökoszisztéma környezeti állapota 
és egy adott halfaj termékenysége között kimutatható-e összefüggés. Elsőként egy lengyelországi 
mezotrofikus tó két halfajának, egy zooplankton fogyasztó és egy vegyes táplálkozású fajnak a 
termékenységét vizsgáltam. Itt az volt a cél, hogy a fitoplanktont fogyasztó zooplankton 
mennyiségére hatással lévő viaszlazac termékenysége milyen mértékben lehet kihatással az 
alacsonyabb trofitási szintekre, a fitoplankton mennyiségére. Ezt követően vizsgáltam, hogy egy 
vegyes táplálkozású halfaj termékenységére van-e hatása az adott vízi ökoszisztéma trofitási 
szintjének. Itt a bodorka termékenységét vizsgáltam a mezotrof lengyel Hancza tóból származó 
mintákból és hasonlítottam össze az eutróf Balatonból származó irodalmi adatokkal. 

Az eredmények alapján próbáltam összefüggést találni, majd összefoglalni 
következtetéseimet a trofitási szintekből adódó táplálékviszonyok változása és az adott halfaj 
termékenysége között. 
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AZ ELSŐDLEGES TERMELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A 
SÖTÉT–VILÁGOS PALACK MÓDSZER ÉS AZ OLDOTT 

OXIGÉNTARTALOM IN SITU MÉRÉS ALKALMAZÁSÁVAL EGY 
TAVI HALTERMEL Ő RENDSZERBEN 

 
The primary production similar examination with the dark – light bottle method 

and it dissolved oxygen content in situ measure his application in a lake 
producer system 

 
Szerző:  Fekete Szabolcs, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 

Mezőgazdasági mérnök BSc, IV. évfolyam  
 
Témavezető(k): Dr. habil. Jakab Gusztáv, egyetemi docens, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Környezettudományi Intézet  

Dr. Gál Dénes, tudományos főmunkatárs/témacsoport vezető, Halászati és 
Öntözési Kutatóintézet 

 
 
A halastó természetes hozama az elsődleges termelés nagyságától és a fotoszintézissel termelt 
szerves anyag további értékesülésétől függ. Pontos mérése nélkülözhetetlen a halas tavi 
ökoszisztéma halhús termelésének, természetes hozamának maximalizálását célzó 
mesterséges beavatkozásainak tervezésénél, az olcsó és hatékony technológiák kialakításánál. 
A tavi haltermelő rendszerek működését meghatározza az ott folyó produkció sebessége, 
amely alapvetően befolyásolja a tápanyagterhelés feldolgozásának mértékét és a tavakban 
képződő természetes hozama nagyságát. Az elsődleges termelés és társulás légzés mérését 
négy, egyenként 310 m2 felületű, intenzíven népesített és takarmányozott halnevelő 
tóegységben végeztük két módon; (1) sötét-világos palack módszerrel és (2), az 
oxigéntartalom napi változásainak in situ mérésével. A méréseket mind a két módszerrel 24 
órán keresztül, napnyugtától másnap napnyugtáig (mérések időpontjai: napnyugta, napkelte, 
10:30, 15:00, napnyugta) végeztük, hetente egy alkalommal. A sötét-világos palack 
módszernél 210 ml térfogatú üvegeket használtunk, melyeket egy 1 méter nagyságú 
úszóállványra helyeztünk rá, hogy azok a vízfelszíntől számított 20, 50, 80 cm mélységben 
helyezkedjenek el. Az üvegek sötétítését festéssel és fekete vízálló és hőálló szigetelő 
szalaggal oldottuk meg. A kiindulási oxigén koncentráció mérését követően egy óra volt az 
inkubációs idő. Az in situ oldott oxigénmérésnél ugyancsak a víztest 20, 50, 80 cm 
mélységében mértük az oxigén koncentráció (O2%, mg/l), a pH, a vezetőképesség és a 
hőmérsékletek változásait. 
  



GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

 433

AKVAKULTÚRÁBAN HASZNÁLT ÉL ŐTÁPLÁLÉK SZERVEZETEK 
DÚSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE  

 

Development of enrichment technology for live food organism in larviculture 
 

Szerző:  Karádi Szilvia, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, IV. évfolyam  

 
Témavezető(k): Dr. habil. Jakab Gusztáv, egyetemi docens, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Környezettudományi Intézet  
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Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Táplálkozásélettani témacsoport 

 

A hallárvák kezdeti táplálkozásában fontos szerepet töltenek be a sórákok (Artemia salina). 
Az élőtáplálék szervezetek tápanyagtartalma széles intervallumban változik az eltérő élőhelyi 
sajátosságok miatt, legfőképpen a vízoldékony vitaminok esetében, melyeknek hiánya a 
hallárvák növekedését, életképességét jelentősen befolyásolja. Ezen szervezetek esszenciális 
zsírsav- és vitamintartalmának módosításával alkalmassá tehetőek a hallárvák első 
élőeleségeként történő alkalmazására. Célunk, hogy laboratóriumi körülmények között 
alkalmazható dúsítási technológiát dolgozzunk ki az élőszervezetek bio-enkapszulációs 
képességének, valamint a vízben a szervezetek testfelületére történő adszorpció 
kihasználásával és ezen technológiák alkalmazása illetve tesztelése élőtáplálék szervezeteken 
és különböző halfajokon. A B- és C-vitamin élőeleségbe, jelen esetben az artemiákba való 
bevitelére különböző eljárásokat dolgoztunk ki. Az aszkorbil-palmitát zsírban oldódó C-
vitamin készítménynek, a B1-, B6-vitaminnak és az esszenciális zsírsavnak (pl. arachidonsav) 
az élőeleségbe történő beviteléhez zselatinos emulziót készítettünk. A másik dúsítási 
technológia során L-aszkorbinsavban, B1- és B6-vitaminban történő fürdetéses etetést 
alkalmaztunk, melynek során az algapaszta felületére adszorbeálódott vitamin 
elfogyasztásával értük el az élőtáplálék szervezetek vízben oldott vitaminokban való 
dúsulását. A dúsított táplálékszervezetek tápanyagtartalmának változását kromatográfiás 
mérésekkel ellenőriztük. A C-vitamin, mint az esszenciális zsírsavak mennyisége néhány óra 
dúsítási folyamat után többszörösére növekedett. A B- és C-vitaminok szimultán 
kiegészítésének hatása csak a B-vitaminok mennyiségében jelentkezett. Feltételezéseink 
szerint a két vitamin felvétele közötti negatív szinergikus hatás lehet ennek az oka. A kísérlet 
további részében vizsgáltuk a vitaminokkal, valamint az arachidonsavval dúsított Artemia 
naupliuszokkal történő takarmányozás hatásait a lárvák növekedésére, túlélési arányára és 
mesterséges tápra történő szoktatásának sikerességére. A barramundi, ponty, vörösárnyékhal 
lárvák vizsgált termelési mutatóiban nem volt szignifikáns eltérés a kísérletek során. Az 
ivadékok egy hetes időszak után minden nehézség/elhullás nélkül átszoktathatóak voltak a 
tápfogyasztásra. A testösszetételben viszont növekedés tapasztalható úgy a C-vitamin, mint a 
B-vitamin és az arachidonsav esetében is. A vörös árnyékhal esetében vizsgáltuk az 
élőtáplálék és a mesterséges takarmányozás közti különbségeket, és megállapítottuk, hogy a 
C-vitaminos kiegészítésű táppal etetett csoportok vitaminszintje jelentősen elmaradt az 
Artemia naupliuszt fogyasztó hallárvákhoz képest, és a halak növekedésére is pozitívan hatott. 
Az algával és a dúsított készítményekkel „táplált” naupliuszokkal „takarmányozott” halak 
tápanyag tartalmának összehasonlítása azt igazolja, hogy a tápanyag-dúsítás hatékony volt és 
az élőtáplálék fontos szerepét játszik a korai haltakarmányozásban. Feltételezhető, hogy a 
vitaminokkal és zsírsavakkal dúsított táplálékszervezetek hosszabb időtartamú, és/vagy 
gyakoribb alkalmazása a halak termelési mutatóira is pozitív hatással lehet. 
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BELVÍZMENTESÍTÉS ÉS - VÉDEKEZÉS A TISZAZUGI ÉS A 
SZARVASI TÉRSÉGBEN 

 
Prevention and Defence Against Inland Water in the Areas of Tiszazug and 

Szarvas 
 
Szerző:  Szőke István, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, IV. évfolyam  
 
Témavezető: Montvajszki Márk, tanársegéd, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi 

Kar, Műszaki Intézet 
 
 

Magyarország nagymértékben veszélyeztetett árvíz, belvíz és aszály tekintetében. 
Elsősorban a földrajzi fekvése a felelős ezekért. Mindhárom jelenség súlyos anyagi kárt okoz 
a mezőgazdaságban is. A gyakoriságukhoz és a mértékük növekedéséhez rendkívül egyre 
inkább hozzájárul a szélsőséges időjárás. Magyarországon stratégiai jelentőségű feladat lett a 
környezetbiztonság megőrzése. 

Vizsgálatom során célom volt megismerni közelebbről a belvíz jelenségét, 
összegyűjteni a különböző kiváltó okokat, tényezőket, védekezési módszereket, és egy másik, 
gazdasági oldalát is megismerni mindennek.  

Dolgozatomat a belvíz fogalmának magyarázatával kezdtem. A szakirodalmak gondos 
áttanulmányozásával hasznos információkat tudtam gyűjteni a kiváltó tényezőkről, melyeket 
két nagy csoportba sorolhatunk. Először az emberi, utána a természeti befolyásoló tényezőket 
mutatom be. 

A vizsgálati anyag és módszer fejezetben ismertetem a kutatási terület talaj, 
domborzati és éghajlati viszonyait. Bemutatom az általam készített kérdőíves felmérést, 
amelyet olyan személyek körében végeztem, akik végrehajtottak valamilyen tevékenységet a 
belvíz ellen. A kérdőívek kitöltése során meghallgattam a gazdák különböző tapasztalatait, 
ötleteit, valamint megfigyeléseiket a belvízzel kapcsolatban. 

A vizsgálatom során megállapítottam, hogy a gazdák nagyon kevés védekezési 
módszer közül tudnak választani, elsősorban az anyagi helyzetük miatt. Ők is nagyon jól 
tudják, hogy a dréncsövezés az egyik leghatásosabb módszer, ugyanakkor ez a legdrágább is. 
A talajcsövezés költsége egy-egy év bevételéből éppen megtérülne, viszont más kiadások is 
felmerülnek a növénytermesztésben: vetőmag beszerzés, talaj-előkészítés, trágyázás, 
vegyszeres védekezés, öntözés, és ha az időjárás nem tette tönkre az eddigi munkát, akkor 
betakarítás is. A dréncsövezés egy nagyon komoly beruházás, amit a legtöbb gazda önerőből 
egyszerűen nem képes megvalósítani.  

Kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy támogatni kell a dréncsöves 
védekezést. Célomat elértem: sikerült sok gazdával beszélgetnem, hasznos tudnivalókat 
összegyűjtenem, közelről megfigyelhettem az egyes védekezéseket, most már egy újabb 
oldalát is látom a mezőgazdaságnak.  
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A HUNYADFALVAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSA ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI 
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Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, III. évfolyam  
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 Napjainkban kiemelkedő környezetvédelmi feladataink közé tartozik vizeink 
vízminőség védelme. Egyik jelentős szennyező forrásnak minősül a szennyvíztisztító telepek 
által kibocsátott tisztított szennyvíz minősége. Éppen ezért fontos, hogy a szennyezés 
lehetőségének kockázatát minimálisra csökkentsük. ebből kifolyólag szükség van a 
szennyvíztisztító művek felülvizsgálatára, tisztítási hatásfokuk javítására. 
 Kutatásomban 5 település – Hunyadfalva, Kőtelek, Tiszasüly, Nagykörű, Csataszög – 
kommunális szennyvizeit kezelő Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telep korábbi évekből 
származó adatai kerültek feldolgozásra. 

Azt kívántam bemutatni, hogy egy nem megfelelő kapacitással rendelkező 
szennyvíztisztító telep milyen mértékű szennyező paraméter kibocsátással terhelheti a 
természetes befogadót. 

Az adatgyűjtés kiterjedt a szennyvízgyűjtő agglomeráció területére vonatkozó 
hőmérsékleti és csapadék viszonyokra és az alkalmazott technológia főbb jellemzőire. 
Feldolgozásra kerültek a szennyvízvizsgálati jegyzőkönyvek adatai is. 

Vizsgálatom során összehasonlítottam a jelenleg érvényben lévő jogszabályok által 
előírt szennyező paraméterek határértékeit a szennyvízvizsgálati eredményekkel. Ezt 
követően elemeztem, hogy a határértékeket meghaladó paramétereket milyen tényezők 
befolyásolhatják. Ezen tényezők feltárásánál figyelembe vettem a térségre vonatkozó 
hőmérsékleti adatokat, a területre lehullott csapadék mennyiséget továbbá a gravitációs és 
vákuumos szennyvízelvezetés és eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás sajátosságait. 

Megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telep technológiai kapacitása alultervezett, a 
térségben lehulló csapadékvíz löketszerű többletterhelést eredményez és a telepre kerülő 
szennyvíz gyakran berothadt állapotban érkezik. 

Mindezeket figyelembe véve szükségszerű lenne a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító 
Telep technológiájának fejlesztése, a településeken jelentkező illegális csapadékvíz rákötések 
kiszűrése és a beérkező tisztítatlan szennyvíz szennyező anyag tartalmának csökkentése. 
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 Dolgozatom témája a 2012-2013 évi törvényi változások és azok hatásainak 
bemutatása a hulladékgazdálkodás területén. Vizsgálódásaimat a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft tevékenységén végeztem, hogy konkrét gazdasági, pénzügyi adatok 
bemutatásán keresztül szemléltessem a törvényi változások számszerűsíthető pénzügyi, 
gazdálkodási hatásait.  
 Szerkezetileg dolgozatom három fő részre osztható. Az első részben a 
hulladékgazdálkodási tevékenység általános bemutatásával, majd egy általam választott 
szolgáltató Kft. tevékenységének ismertetésével foglalkoztam, mely kiterjed a 
hulladékgazdálkodási tevékenység volumenének és a vállalat pénzügyi helyzetének 
ismertetésére. A második részben elemzem a törvényi változások következményeit. 
Részletesen bemutatom, azokat az előírásokat, melyek közvetve, befolyásolják a gazdálkodás 
eredményét. Vizsgálódásaim alapján megállapítható, hogy egy eredményesen működő 
szolgáltató a bevezetett törvényi változások következtében gyors leépülés után a teljes 
ellehetetlenüléssel néz szembe. Felvázolásra kerülnek olyan előírások is, melyek a 
gazdálkodás eredményességére nincsenek közvetlen befolyással, azok csak többletmunkát 
eredményeznek a vállalat menedzsmentje részére. A harmadik részben olyan alternatívák 
felvázolására vállalkoztam, melyek segítségével csökkenthető a törvényi változások okozta 
veszteség. Azonban ezen alternatívák összessége sem képes ellensúlyozni a bevezetett új 
adók, járulékok és egyéb a központi költségvetésnek fizetett egyéb terheket. 
 Amennyiben a kormányzat nem vizsgálja, felül jelenlegi politikáját az ágazattal 
kapcsolatban a szolgáltatók tömeges ellehetetlenülésével kell számolni. 
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 FÓLIA ALATTI TERÜLET ÉVES HASZNOSÍTÁSÁNAK ÖKONÓMIA I 
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Dolgozatom legfontosabb célkitűzése az volt, hogy kimutassam, hogy az általunk 
művelt fóliasátor mennyi jövedelmet termel. Fóliasátrunkat több növénnyel hasznosítjuk egy 
évben, azok adatain keresztül végeztem vizsgálatomat. Az elért jövedelmi adatokat kifejeztem 
a fólia alatti terület egészére, és egy négyzetméterre vetítve egyaránt. 

Dolgozatomban két évet vizsgáltam, így az évenkénti eredmények is 
összehasonlíthatóak. Számításaim során a vállalati gazdaságtanban tanultakra támaszkodtam. 

A 2012-ben termesztett növények közül, mint ahogyan korábban vártam, a krizantém 
termelte a legnagyobb jövedelmet: a teljes felületen 118650 forintot, egy négyzetméterre 
vetítve ez 760,6 forint! A retek és az újhagyma is jövedelemmel hálálta meg a bele fektetett 
munkát, igaz jóval szerényebb mértékben. A retek esetében ez 13930 forint, egy 
négyzetméterre vetítve 193,5 forint. Az újhagyma a jövedelmezőségi rangsor végén végzett a 
maga 3690 forintos teljes, és 51,25 forintos négyzetméterenkénti teljesítményével. 

2013-ban a petrezselyem 9570 forint, míg a retek 25948 forint veszteséget termelt, ami 
négyzetméterre vetítve 61,3 Ft és 166,3 forint veszteség. A krizantém azonban 141350 forint 
jövedelmet adott, ami egy négyzetméteren 906,1 forintot jelent. 

A leírt adatok alapján összefoglalhatjuk a két év jövedelemadatait: míg 2012-ben egy 
négyzetméter felületen 1008,35 forintot, addig 2013-ban 678,5 forintot voltunk képesek 
jövedelmeként elkönyvelni.  

Ez alapján mindkét év jövedelmező volt, ám a 2012-es év nem elhanyagolható, 48%-al 
több jövedelemhez juttatta családomat. 
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A DOMBORZAT MIKROKLIMATIKUS HATÁSA ÉS JELENT ŐSÉGE 
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 A gyümölcstermesztésre legnagyobb hatást gyakorló és az emberi befolyástól mentes 
tényező az időjárás, mely nagy mértékben határozza meg a gazdálkodásunk eredményességét. 
Napjainkban az egyre szélsőségesebbé váló időjárási tényezők megismerése és kiismerése 
fokozott figyelmet érdemel, hogy gazdálkodásunkat minél jobban harmonizálva hozzá, 
elkerülhessük, mérsékelhessük a kárt okozó hatásokat (pl. tavaszi fagyok). 
 A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy milyen hatást válthatnak ki az eltérő 
domborzati viszonyok a hőmérsékletre vonatkozóan a Ceglédberceli környéki 
gyümölcsösökben, ahol a termesztés régóta jelentős területen folyik. A mérések 2013. 
március-október között, HOBO UA002 hőmérsékleti adatgyűjtőkkel síksági területen 
(104 m), domboldalon (144 m), dombtetőn (184 m) és egy fagyzugos völgyben (143 m) 
folytak. Az elemzés elsősorban a fagykárok szempontjából kritikus éjszakai-reggeli 
hőmérsékleti adatokra irányult. 

Méréseink szerint az időszak borús, szeles napjain a maximum és minimum értékek 
különbségei az egyes területek között nem érik el az 1oC-ot. Ezzel szemben a derült, 
szélcsendes napokon, erős hőmérsékleti inverzió alakult ki, így a mélyebben fekvő 
területeken (völgy, síkság) az éjszakai lehűlések lényegesen erősebbek, mint a magasabb 
fekvésű részeken. Ezen napokon az éjszakai minimumokban lévő különbségek átlagos értéke 
5,4oC, de olyan szélsőséges napok is voltak, amikor ez a differencia meghaladta a 10oC-ot.  

A tavaszi fagykárokat alapvetően radiációs fagyok okozzák, amelyek derült, 
szélcsendes időjárási viszonyok között alakulnak ki. Eredményeink szerint ilyen helyzetekben 
a dombi fekvésű, jó „hideglefolyású” területek fagykockázata lényegesen kisebb, mint a 
környező mélyfekvésű területeké. Gyümölcsösök telepítésénél ezt célszerű maximálisan 
figyelembe venni. A legkedvezőbb mikroklímájú gyümölcsösök olyan komparatív előnyökkel 
rendelkeznek, amelyek biztos alapot teremtenek a gazdálkodásban. Az eredményeink 
felhasználhatók helyi fagyelőrejelzések pontosításához is, ami segíti az esetleges fagyvédelmi 
beavatkozások hatékonyságát. 
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ŐSZI BÚZAFAJTÁK MIN ŐSÉGVIZSGÁLATA ÉS TÁROLÁSA A 
MENTÉSZ ZRT-NÉL 

 

Quality examination and storing of autumn wheat types at the MENTÉSZ Zrt. 
 

Szerző:  Madarász Ágnes, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Mezőgazdasági mérnök BSc, II. évfolyam  

Témavezető: Ollai Ignác, tanszéki mérnök, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Környezettudományi Intézet 

 

A búza a világon termesztett kultúrnövények között vetésterületét tekintve az első 
helyet foglalja el. Magyarország mind közgazdaságilag, mind ökológiai adottságaiban 
megfelel a kiváló minőségű búza előállítására. Az általam vizsgált búzafajták termőterülete a 
Mezőtúrhoz tartozó Szandazugban található. A vizsgált terület talaja káliummal jól ellátott, 
ezért alaptrágyaként csak foszfort és nitrogént juttatunk ki. A KG Kunhalom búzafajta 
vetésterülete 19 ha, az MV Suba vetésterülete 25 ha, a Feederer búzafajta vetésterülete pedig 
27 ha volt. Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a 2013-as évben az általam tesztelt 
búzafajták közül, melyek adták a legjobb minőséget és a legnagyobb hektáronkénti 
terméshozamot. A minőségvizsgálatokon kívül elvégeztem a tisztaságvizsgálatot és az 
ezerszemtömeg mérését is. A KG Kunhalom 4,46t/ha, Az MV Suba 3,08 t/ha a Feederer 
búzafajta pedig 4,05 t/ha termésmennyiséget ért el. 
A fenti adatokból jól látható, hogy a KG Kunhalom búzafajta érte el a legnagyobb 
terméshozamot. Az MV Suba búzafajta hektáronkénti terméshozama lényegesen elmaradt a 
másik két búzafajta terméshozamától, amely az optimálisnál későbbi vetésidővel és az érés 
időszakában bekövetkezett sokévi átlagnál szárazabb és melegebb időjárással magyarázható. 
A minőségvizsgálat alá vetett búzafajták ezerszemtömege 40,6-43 között alakult, melynek 
során a Feederer fajta értéke lett a legnagyobb. A kísérletben tesztelt őszi búzák 
fehérjetartalma 12,6-13,7% között volt, amely megfelel a javítóbúza minőségi 
követelményeinek is. A búzafajtáink nedves sikér mennyisége 28,1-32,1% között váltakozott. 
A vizsgált búzafajták Zeleny szerinti szedimentációs értékei 49,4-64,8 között váltakoznak, 
amely értékek jóval magasabbak a szabványban meghatározott értékeknél. Meghatároztam 
búzafajtáink alveográfos értékét is, melyek a Feederer búzafajta kivételével (178) igen 
kedvezően (232-266) alakultak. Vizsgáltam a búzafajták esésszámát, amely 398-467 között 
változott, mely értékek lényegesen magasabbak a szabvány által meghatározott értékeknél. A 
magas esésszám az érés során bekövetkezett sokévi átlagnál szárazabb és melegebb 
időjárással magyarázható. Megfigyelés alá vetettem a Hl-tömeget is, amely értékek igen 
kedvezően alakultak 82,2-85,1 kg között. A búza minőségi mutatóit a genetikai 
determináltságon túl az évjárat hatása is jelentősen befolyásolja, mely utóbbi tényező hatása 
rendkívül nagy. A vizsgálat éve kedvezett a kiváló minőségű búza előállításának, így az 
általam vizsgált búzafajták is az elvégzett mérések alapján a MSZ 6383:1998 szabvány szerint 
a malmi II. (Feederer) és a javító minőségű kategóriába sorolhatók. A vizsgált búzafajták 
közül Mezőtúr térségében a legnagyobb hektáronkénti terméshozamot, és egyben javító 
sütőipari minőséget adó KG Kunhalom búzafajta termesztését szeretném javasolni. 
Erre a minőségvizsgálatra azért van szükség, mert a búzafajtákat csak egy bizonyos nedvesség 
és egyéb beltartalmi értékek mellett lehet biztonságosan betárolni.  
A betakarítás és a tárolás során számos mikrobiológiai veszély fennáll, ezért célszerű 
megmérni a búza tárolás alatti nedvességtartalmát és a tárolási hőmérsékletet. Ha a tárolás 
alatt is magas a búza nedvességtartalma, bizonyos időközönként forgatni, vagy a 
tárolóhelyiség más területére kell áthelyezni a nagyobb károsodás megelőzése érdekében.  
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A MAGYAR SPORTLÓ KIALAKKULÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE 
NAPJAINKIG 

The Hungarian sporthorses development and breeding for today 

 
Szerző:  Nagy László, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc, IV évfolyam 
 
Témavezető(k): Dr. Ribács Attila, főiskolai doncens, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Környezettudományi Intézet 
Tibor József,  magyar sportló tenyésztő 

 

Dolgozatomban bemutatom, miként alakult ki hazánkban egy olyan igényes melegvérű 
sportló típus, amely a jövőben átgondolt, megfontolt tenyésztési technológiák alkalmazásával 
nemzet-közileg is elismerté teheti a magyar lótenyésztést. 
Az ősidőktől kezdve egészen napjainkig, részletesen végigkövettem a mai lovak kialakulását, 
evolúciós folyamatának mérföldköveit. 
Ismertettem, hogy a különböző korokban milyen jelentősége volt a ló hasznosításának; 
kezdetben szinte csak hadászati célokra használták, majd – a technika fejlődésével – egyre 
inkább sport célokra, hiszen a lovak szerepe a közlekedésben minimálisra csökkent. 
Magyarországon csakúgy, mint bárhol a világban, leginkább a háborúk révén terjedtek el a 
lovassportok. Ezek legelterjedtebb típusa a díjugratás, a világon és hazánkban egyaránt. 
Magyarország arra törekszik, hogy a világ élvonalába tartozzon a díjugratás szempontjából. 
Ha jó eredményeket érnek el lovaink a nemzetközi megmérettetéseken, megnyílhat az 
érdeklődés lovaink iránt a nemzetközi piacok felé. Ezáltal élénkülhetne a ló-export, ami nagy 
hatással lehetne a nemzetgazdaságra. 
Dolgozatomban ismertettem, miként történik a sportlovak szaporítása természetes-, illetve 
mesterséges termékenyítés útján. Fontos az adott származások védelme, illetve a más 
melegvérű sportló fajtáktól való megkülönböztetés, ezért a lovak egyedi megjelölése 
elengedhetetlen. Eleinte „sütötték” a lovakat, később pedig transponderes chippelést 
alkalmaztak a magyar sportló-tenyésztésben, ami már sokkal inkább állatbarát módszer.  
Bemutattam a hazánkban, illetve nemzetközileg is elismert magyar sportlovakat.  
Konkrét telephelyen, a fülei sportló tenyésztő állomáson tanulmányoztam a több évre 
visszamenő vonaltenyésztés eredményeit, miszerint egyre jobb ugrótehetséggel rendelkeznek 
az évjárati csikók. Részletesen ismertettem továbbá, miként működnek a saját teljesítmény 
vizsgálatok a kancák, illetve mének esetében. Ez igen fontos a gyakorlat számára, mert minél 
nagyobb a ló pontszáma e vizsgákon, annál nagyobb „tenyészértéket” képvisel. 
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AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA REGIONÁLIS VIZSGÁLATA KELE T-
KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

 
The Regional Examination of the European 2020 Strategy in Central and 

Eastern Europe 
 
Szerző:  Oláh Mónika, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök BSc, IV. évfolyam 
 
Témavezető(k): Dr. Egri Zoltán, egyetemi adjunktus, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Gazdaság- és Vidékfejlesztési Intézet  
 
A kutatómunkám témája az Európa 2020 stratégia sajátosságainak, alakulásának 

vizsgálata a Kelet-Közép-Európában, valamint ezek területi dimenziói az új csatlakozó 
tagállamokra kivetítve. 

Munkám első lépéseként rövid áttekintést végeztem a regionális politika történetéről, 
kialakulásáról, különböző célkitűzéseiről. Ezt követően ismertettem a különböző programjait, 
és a kialakulása során megvalósuló programokat, eszközöket és ezek lényegét. Ezután 
kiemeltem a regionális politika egy nagyon fontos programját, a Lisszaboni stratégiát, mely 
jelentős mértékben befolyásolta a későbbi Európa 2020 stratégia szemléletét. Ezt követően 
még fontosnak tartottam kiemelni a regionális politika elveit, hiszen ez alapján pontosabb 
képet kaphatunk a stratégia elérni kívánt céljairól. Végül kitértem az Európa 2020 stratégia 
bővebb kifejtésére, részletesebb ismertetésére. 

A dolgozatom második felében különböző statisztikai módszerek segítségével 
vizsgáltam meg az egyes tagállamok régióinak adottságait, erősségeit, fejlesztési lehetőségeit. 
Ilyen módszer a versenyképesség vizsgálata, amely azt mutatta meg számomra, hogy 
mennyire vannak hasonlóságok, vagy éppen ellentétek a különböző régiók között. Másik 
kiemelkedő vizsgálatom a Eurostat oldal segítségével végeztem. Innen különböző tartalmú, és 
más-más gazdasági adatokból álló táblázatokat készítettem, melyből egy összetett táblázat 
készült, melyet további vizsgálatokra használtam fel. Ennek az adatbázisnak köszönhetően 
megvizsgálhattam a régiókat a végzettség, a K+F tevékenység, az oktatás és képzés, a 
munkanélküliség, és a szegénység tekintetében egyaránt.  

Következő lépésként az SPSS program segítségével faktoranalízist végeztem el. Itt 
több faktort állítottam össze a megadott változók alapján. Elsőként korrelációs mátrixot 
vizsgáltam, ahol a változók közötti korrelációkat értékeltem. Ezt követően KMO értéket, 
valamint a Bartlett-tesztet, valamint kommunalitást értékeltem. Ezen vizsgálat utolsó 
lépéseként a rotáció vizsgálata történt meg Varimax módszer alkalmazásával.  

Ezután következett a klaszterelemzés, melynek során 2 lépéses módszerrel vizsgáltam 
az értékeket. A vizsgálat során az előzőleg már vizsgált 51 régiót értékeltem. A vizsgálat 
lényege az volt, hogy a különböző klaszterekbe tartozó régiók adottságait egymással 
összehasonlítsam, és értékeljem őket a különböző faktorok alapján.  

A kutatásom célja, hogy a dolgozat elején felállított hipotéziseket alátámasszam, vagy 
adott esetben megcáfoljam, amennyiben az adatok mást mutatnak, mint amire az elején 
számítottam.  
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CLEARFIELD GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA ŐSZI 
KÁPOSZTAREPCE (BRASSICA NAPUS L.) TERMESZTÉSÉBEN 

 
Examination of Clearfield weed control in winter rape (Brassica napus L.) 

cultivation technology 
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 Csengeri Erzsébet, tanszéki mérnök, Gazdasági, Agrár- és 

Egészségtudományi Kar, Környezettudományi Intézet 
 
A világ repcetermelése 59. 694 ezer tonna volt 2011/12 évben, melynek 32%-át az 

Európai Unió adta. Magyarországi vetésterülete 100.000 hektárról, 300.000 ezer hektárra 
emelkedett, ennek egyik oka betakarítás korai időpontja, ezzel első bevételi forrás a gazdák 
számára. Világpiaci szerepének erősödését felhasználhatósága adja. Az energiapiac 
megújulókkal való bővítésében jelentős szerepet játszik. Mindezen okokból kifolyólag fontos, 
hogy a rendkívül hosszú tenyészidőszaka alatt megóvjuk az állományt. Magas átvételi ára 
miatt minden egyes mázsa megtermelt repcemag értékes, ezért minden lehetőséget meg kell 
ragadni, hogy növeljük a terméseredményt, új fajtákat és technológiákat is használjunk. Az 
egyik jelentős szakmai előrelépés a CLEARFIELD technológia bevezetése a hazai piacra, ami 
a repce gyomirtásában játszik szerepet. Az eljárás biotechnológiai alapon nyugszik, mely 
citoplazmatikus rezisztenciát nyúlt a szulfonil-karbamid, imidazolinon, pirimidinil-oxo-
benzolát, triazolpirimidin-szulfonil és piricid-dikarbonát tartalmú herbicidekkel szemben. Bár 
a gazdáknak eddig is voltak lehetőségeik a repce gyomirtásához, akadtak olyan nehezen 
kezelhető gyomnövények, mint a sebforrasztó zsombor (Sisymbrium/Descurainia sophia), 
amire nem volt biztonságos megoldás eddig. Ehhez nyújthat segítséget ez a technológia. 

Dolgozatom célkitűzése, hogy megvizsgáljam az új technológia által nyújtott 
lehetőségeket, miközben a minőségi, (termésátlag, magtermés/hektár) és beltartalmi 
(glükozinolát- és olajtartalom) valamint, gyomirtási hatékonyság paramétereiket vizsgálom.  

Eredményeim azt mutatják, hogy a többszörös gyomirtás alkalmazása a 
CLEARFIELD technológiában, nem okoz sem termésátlag lemaradást a hagyományos 
repcetermesztéssel szemben. A glükozinolát tartalom alacsonyabb (átlagosan: 12,45 µmol/g) 
az átlag sztenderd repcefajtákhoz viszonyítva. olajtartalma középértéken teljesít 45 %. A 
gyomirtási hatékonyság vizsgálatánál, két gyomírtószer hasonlítottam össze a repce fő 
gyomnövényeinek megmaradási arányában. Mindkét gyomírtószer jól teljesít, mérhető 
különbséggel. 

Dolgozatom első részében a CLEARFIELD repce értékmérő tulajdonságait 
(termésátlag, glükozinolát- és olajtartalom) hasonlítom össze hagyományos repce hibridekkel. 
A kapott eredményekből azt a következtetést vonhatom le, hogy a CL hibridek 
termőképessége és egyéb agronómiai és minőségi tulajdonságai az átlag közelében, vagy az 
átlag felett teljesítenek. Vagyis a technológia nem ment a mennyiségi és minőségi értékmérő 
tulajdonságok rovására. A vizsgálataim második részében a gyomirtó szeres kísérletek 
összehasonlító értékelését végeztem el, melyben a CLEARFIELD technológia gyomirtó 
szerét, a Cleratop-ot hasonlítottam össze egyéb, repce gyomirtásban használatos 
vegyszerekkel. Jól mérhető különbségeket kaptam. Tehát a saját technológia jól működik a 
termelésben további előnyökkel jár. 
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Dolgozatom témája a városok versenye, városi versenyképesség Kelet-Közép-
Európában és környezetében. A térség államai a volt szocialista országok közé tartoznak, a 
gazdaság és a társadalom más-más utakat jártak be Európa egyéb részeihez viszonyítva. Az 
Európai Unió keleti bővítésének során ez a terület is bekapcsolódott az integráció életébe, 
vérkeringésébe, ezzel együtt a nagy-, és fővárosok is a városok versenyébe, ahol 
koncentrálódik a gazdaság és a társadalom, ezért fontos színterek a területi tudományok 
kutatásai során. Dolgozatom célja is e területi egységek vizsgálata, összehasonlítása a 
posztszocialista országok függvényében. Elsősorban a rendszerváltás, majd a csatlakozás az 
EU-hoz is nagy hatással volt a terület nyitottságára, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok 
bővülésére, városaink versenye is nyitottabbá, nemzetközivé vált, melyre a térség környezete 
is nagy hatást gyakorol, ezért fontos bővítve vizsgálni az adott területet. Így 17 ország 80 
városa és vonzáskörzete szerepel a vizsgálatban. 

Az irodalmi áttekintés legfőbb célja a témával foglalkozó legfőbb szakirodalmak, 
kutatások és eredményeinek bemutatása, hazai és külföldi vonatkozásban egyaránt. Az anyag 
és módszertan fejezet bemutatja az alkalmazott területi lehatárolást, az adatbázis 
összeállításának forrását és módszerét, a vizsgálat során alkalmazásra kerülő matematikai-
statisztikai módszerek bemutatását, illetve a felhasznált szoftvereket. A kísérlet eredményei és 
összetételük fejezetben kerül levetésre maga a vizsgálat, melynek során 2 féle matematikai-
statisztikai módszert használtam, illetve ezekhez kapcsolódóan koordináta-rendszeres és 
térképi ábrázolást. A faktoranalízis során az adatbázis változóinak összevonása során 2 
faktorcsoport jött létre, a gazdasági, illetve a munkaerőpiaci faktor. Ezen két faktor és mutatói 
alapján került sor a versenyképesség megítélésére. A klaszteranalízis során a faktoroknak 
megfelelően 6 különböző tulajdonságú klasztercsoport létrehozására került sor, melyek végül 
koordináta-rendszeres és térképi ábrázolással jelennek meg. Így jól szemléltethető, hogy a 
városok között milyen, és mekkora különbségek állnak fent, milyen térszerkezeti sajátosságok 
vannak jelen. Európa városai mind gazdasági, mind társadalmi tekintetben versenyeznek 
egymással, a legfőbb nyertesek a fővárosok, minél nyugatabbra helyezkedik el egy város, 
általában annál nagyobb gazdasági fejlettséggel bír. A térkép alapján megfigyelhető, hogy egy 
fejlett ív veszi körül a posztszocialista országokat, melyet Finnország, Svédország, 
Németország, Észak-Olaszország és Ausztria nagyvárosai alkotnak. A gazdasági előny 
egyértelműen jelen van, munkaerőpiacuk azonban nem minden esetben kedvező (pl. 
Németország). Csehország és Szlovénia kedvező fekvéséből adódóan városai 
versenyképesebbek, mint a keletibb szomszédok, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország 
városainak nagy része, ahol nagy az elmaradottság (kivéve a fővárosokat). A 2007-ben 
csatlakozott két tag, Románia és Bulgária esetén, illetve az észak-keleti Észtország, 
Lettország és Litvánia városainak közös jellemzője, hogy gazdasági téren nem 
versenyképesek, de munkaerőpiaci mutatói kedvező képet mutatnak. 
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TÁMOGATÓK 

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik 

Campusz Tudományos Diákköri tevékenységét támogatták 2013-ben: 

 

� TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 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 

� Pioneer HI-Bred Termelő és Szolgáltató 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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Tudományos Diákköri Konferencia 
Pályamunkáinak Összefoglalói 

 
 
 
 
 
 
 

 
Konferencia helyszíne: Budapest, 1146 Thököly út 74. 
 
Konferencia időpontja:  2013. november. 27. 15.00 (C épület) 
      Katasztrófavédelem szekció 
      Tűzvédelem szekció 
     2013. november 28. 15.00 (A épület) 
      Építőanyagok és szerkezetek szekció 
      Infrastruktúra és geotechnika szekció 
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 „ÉPÍT ŐANYAGOK ÉS SZERKEZETEK” 
SZEKCIÓ 
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FÉNY ÉS BETON 

 
Light and conctrete 

 
Készítette: Azzouz Levente, NÉp, II.évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulensek: 
Sugár Viktória, intézeti mérnök 
Leczovics Péter, mérnöktanár 
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet 

Építőanyagok és Minőségirányítás szakcsoport 
 
 
Beton. 
A szó hallatán egy rideg, monoton szürke anyag jut eszünkbe. Függetlenül korunk 
építőanyagának technológiai fejlesztéseitől (pl. öntömörödő beton, látvány beton, stb.), az 
építészeket, iparművészeket, építtetőket folyamatosan „izgatja” a beton és a fény kapcsolata. 
Számos törekvés, mint pl.: a fejlett zsalutechnika alkalmazása, a hagyományos anyagok – 
üveg – társítása a betonnal ismert. Kétségtelen tény, hogy az áttörést egy magyar szabadalom 
(Losonczi Áron) jelentette, amikor optikai szálakat kevert a frissbetonba. Eljárását 
továbbfejlesztve létrehozta az olcsóbb, ú.n. pixelbetont. 
 
Dolgozatom első részében az eddig ismert eljárásokat, eredményeket foglalom össze. A 
második, kísérleti részben az általam elképzelt módon valósítom meg a fény és beton 
társítását. Vizsgálom a különböző transzparens anyagok összeférhetőségét a betonnal, és 
törekszem olyan eljárás, termék létrehozására, amely immár nemcsak a fényáteresztéssel 
kapcsolatos, hanem egyéb – pl.: hőtechnikai, szilárdsági – paraméterek tekintetében is 
előrelépést jelentenek 
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A MÁRIA UTCAI KOLLÉGIUM ÉPÜLETSZERKEZETI 
PROBLÉMÁINAK DIAGNOSZTIKÁJA 

 
Diagnosis of college’s building constructionproblemsin Maria street 

 
Készítette: Horváth Ádám, NÉSz, IV. évf.  

Gyergyák Csaba, NÉSz, IV. évf. 
 
Konzulens:  
Nemoda Ferenc, mestertanár, egyetemi főtanácsos  
SZIE–YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet   
  Építőanyagok és Minőségirányítás szakcsoport 

 

 
Három évvel ezelőtt a kollégium kapuját átlépve lehangoló látvány fogadott 

bennünket. Az akkor már létező esztétikai illetve szerkezeti hibák tovább súlyosbodtak, 
számuk gyarapodott. „Tünetkezelő” javítgatások azóta történtek, de szükségesebb volna az 
épület problémáinak alapos feltérképezése, majd gondosan megtervezett felújítása.  

A kollégiumban színes közösségi élet alakult ki az évek során. Nemcsak a 
rászorulóknak nyújt hajlékot, számos kulturális és szórakoztató rendezvénynek ad otthont. Az 
emberekre nagy hatást gyakorol környezetük és annak állapota. A megfelelő közérzet 
biztosítása nemcsak a kollégiumi lakók, hanem az itt megforduló diáktársak, barátok, rokonok 
számára is fontos.A közösséget jellemző családias légkör valamelyest otthonossá teszi az 
épületet, azonban megengedhetetlen a jelenlegi állapotok fenntartása XXI. századi 
körülmények között. Az elmúlt évek során állandóanfoglalkoztatott bennünket a kollégium 
állapotának vizsgálata, valamint a problémák orvosolásának lehetséges módjai. Úgy 
gondoljuk, hogy az épület számos felújítási, rehabilitációs lehetőséget rejt magában, melyet 
építőipari iskola tanulói révén akár mi magunk is meg tudunk ragadni. 

Tanulmányunk rövidtávú célja az épület szerkezeteinek illetve anyagainak 
diagnosztikája, valamint felkelteni a figyelmet a problémák, hibák jelenlétére. Hosszú távú 
célunk az említett hiányosságok kezelésének kutatása további tanulmányok kereteiben.  
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HORDHATÓ BETON. 
ÉPÍTŐANYAGOK MEGJELENÉSE A DIVATIPARBAN  

 
Wearing concrete.  

Building materials in fashion industry 
 

Készítette: Magda Enikő, NÉSz, IV.évf. 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens:  
Nemoda Ferenc, mestertanár, egyetemi főtanácsos  
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet  

Építőanyagok és Minőségirányítás szakcsoport 
 

 
A divatlapokat nézve egyre több meghökkentő darabbal lehet találkozni. A cél a szokatlan, 
egyéni design megalkotása, amely a különböző színeken, mintákon, formákon túl az 
anyagválasztásban is megmutatkozik. A magazinokban elvétve már foglalkoznak betonból 
készült táskákkal, ruhákkal és ékszerekkel is. Bár a betont nem a divatipar számára találták 
fel, mégis egyre többen kísérleteznek létrehozni a hordható betont.  
 
 A dolgozatomban szeretném a betont, mint a divatban használatos kiegészítők egy 
jövőbeni alapanyagát vizsgálni. Kitérve a formai lehetőségekre, az ennek megfelelő beton 
összetételére, a használatos adalékszerekre, színező anyagokra. 
 
 A betonból készült kiegészítőknél a legfontosabb a forma, a tömeg és a felület. A 
felület a bőrrel való érintkezés köetkeztében nem lehet érdes, vagy repedezett. Az érdességet 
kis szemcsenagyasággal, megfelelő zsaluzattal és formaleválasztó anyagokkal, utókezeléssel 
lehet megszüntetni.Az ékszerek keresztmetszeti méreteiből adódóan a maximális 
szemcsenagyság túl kicsivé válik ahhoz, hogy az ékszer türözze beton mivoltát. A felület 
megrepedése a megfelelő víz-cement tényezővel gátolható meg. Problémát okoz hogy a 
bedolgozás szempontjából minél folyósabb bentonra van szükség, melynek magas víztartalma 
növeli a víz-cement tényezőt, rontva ezzel a beton nyomoszilárdságát és elősegítve a 
zsugorodási repedések megjelenését. Ezeken kívül nem lehet elsiklani a betonékszerek formai 
megjelenése felett sem. Fontos, hogy maga az ékszer esztétikus és divatos legyen. Ehhez 
szükséges, hogy a zsaluzat első osztályú, jól tisztítható legyen illetve hogy a kizsaluzás 
folyamata alatt ne eshessen kár a termékben. Főként ezeket a problémákat figyelembe véve 
vizsgálnám a betont. 
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BÁDOGOSOK VILÁGA, AVAGY FÉMLEMEZ FEDÉSEK 
ALKALMAZÁSA A MAGASÉPÍTÉSBEN  

 
Tinner's world or sheet-metal covering in the structural architecture 

 
Készítette: Olajos Katalin, NÉp, IV. évf.  

SZIE-YMÉK 
 

 
Konzulensek:  
Dr. D.Müller Mária  ny. főisk. docens  
Leczovics Péter, mérnöktanár 
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet 

Építőanyagok és Minőségirányítás Szakcsoport 
 
 
Tetőnek az épületet fedő, a falaktól jellemzően különböző anyagú és szerkezetű 
épületszerkezeti elemet nevezzük.  Megkülönböztetjük őket fajtájuk, anyaguk, kivitelezésük, 
szerkezettípus és megtámasztási mód szerint számos módon vagy létrehozunk összetett 
fedélidomokat. A bádogosok, tetőfedők, szigetelők és kéményesek világa ez, akik más 
szemmel látják a tetőket, s a tetőkről a városokat. 
Jelen munkámban kétféle technológiát mutatok be: a hagyományosat és a RHEINZINK német 
technológiát.  Kitekintek a homlokzatburkolati rendszerekre és a fémlemez fedések történeti 
és előállítási múltjára.  
A bádogos technikában a különböző fémeknek nem szabad egymáshoz érniük, az érintkezés 
következtében kontaktkorrózió vagy más kedvezőtlen vegyi hatás alakulhat ki. Ha ennek 
veszélye fennáll, a közvetlen fémes érintkezést megfelelő bevonat alkalmazásával, vagy 
megfelelő anyagú elválasztó réteggel kell megszüntetni, melyről bővebben írok munkámban. 
Említést teszek a különleges geometriával rendelkező felületek lefedéséről, továbbá a 
különböző fedési technológiák műszaki megoldásairól, beépíthetőségeiről, megmunkálásairól. 
Kitekintést teszek a vörösréz homlokzat burkolati rendszerek felé, melyeknek közös céljuk, 
hogy az épületek megfeleljenek a magas szintű műszaki, esztétikai és funkcionális 
követelményeknek. 
Végül játszom az anyagokkal és a formákkal, melyeket a jelen, XXI. századi technológiákkal 
létre lehet hozni. 
A mérnöki és kivitelezési megoldások rendkívüliek, emellett meglehetősen modernek. 
Összhangban vannak a természettel vagy éppen annak színeit viselik magukon. Anyagukat 
tekintve sem mesterségesek, hiszen elemi ásványokból, fémekből épülnek fel gondos 
megmunkálás után. Egy régóta ismert és újra felfedezett technológia, mely a fejlődés 
lehetőségét is magában rejti. 
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ASZFALT VIZSGÁLATAI 

 
Készítette: Szücs Gergely 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulensek:  
Sugár Viktória, intézeti mérnök 
Leczovics Péter, mérnöktanár 
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet 

Építőanyagok és Minőségirányítás szakcsoport 
 

 

Az aszfaltot, mint építőanyagot és ennek ellenőrzéseit, hitelesítéseit mutatom be, egy 
alapszintű betekintést adni az útburkoló aszfaltok szerteágazó világába, megismertetni a sok 
fajtáját és létező vizsgálati módszereiket. 
Mindegyik aszfalt másképp viselkedik, más keverési aránnyal rendelkezik, de mégis 
mindegyik valamiben megegyezik: alapanyagában. 
Az összetevők és vizsgálataik bemutatása a célom, hogy tudjuk majd, mi is az aszfalt és 
hogyan érhetjük el a legjobb minőséget? 
A bitumen fizikai viselkedésének megismertetése szintén részét képezi a dolgozatnak. 
Bemutatom a vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrizhetik az anyag minőségét, eltarthatóságát.  
A következő kérdésekre is választ ad a tanulmány: Mi az a penetráció? Mitől lesz modifikált 
egy bitumen, és mit jelent az, hogy modifikált? Mi köze Los Angeles-nek a vizsgálatokhoz? 
A kőzet vizsgálatainak veszélyes titkaira is fény derül. 
További témakörök: A gyártásellenőrzés lépéseinek bemutatása a szabvány szerint /MSZ EN-
12697-es sorozat alapján). Vizsgálati módszer (nyelvtörőnek felérő) a gyártott aszfalt 
kötőanyag-tartalmának meghatározása extrahálással. Testsűrűség és hézagmentes testsűrűség 
mérésének lehetőségei. Mi az a szabadhézag és jó-e nekünk? Vízérzékenység vizsgálatának 
folyamata. Pecsétnyomásos terhelése az öntött aszfaltnak. Nyomvályú vizsgálatára használt 
gépek és az eljárás menete. 
Helyszínen történő vizsgálatok és használati eszközeiket mutatnám be, és fény derül arra is, 
hogy mi az UT-02, és hogyan kell lányokat felszedni vele? 
Ezzel a TDK dolgozattal szeretném megosztani az érdeklődőkkel a nyári élményeimet és az 
aszfalt vizsgálatairól szerzett tudásomat. 
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„INFRASTRUKTÚRA ÉS GEOTECHNIKA” 
SZEKCIÓ 
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TALAJJAVÍTÁSI, TALAJER ŐSÍTÉSI MÓDSZEREK 

 
Methods of soil improvement and soilreinforcement 

 
Készítette: Bujna Júlia, Nép. VI.évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens: 
Kecskés Gábor, főiskolai tanársegéd  
SZIE-YMÉK, Épít őmérnök Intézet, Geotechnika szakcsoport 
 
 
A talajok tulajdonságainak ideiglenes vagy végleges javítása az elmúlt évtizedekben markáns 
fejlődésen ment át. Ma már nem feltétlen kell alkalmazkodnunk a talajviszonyokhoz, hiszen 
szinte minden adottság javítható.  
 
Dolgozatom a talajjavítás céljának, pl.: mechanikai tulajdonságok javítása, valamint az 
alkalmazási körének ismertetésével indul. Ez utóbbi igen széles, hiszen a napjainkban 
jelentkező sűrű beépítési igény miatt egyre gyakrabban találkozunk olyan talajokkal, melyek 
stabilitása nem megfelelő.  
Részletesen elemzem az egyes technológiákat, többek között általános elvek, 
alkalmazhatósági kör, alkalmazandó anyagok, anyagi jellemzők, stb. szerint. 
Vizsgálom már megvalósult talajjavítások, talajerősítések hatékonyságát is.  
 
Tanulmányom végső célja, hogy a módszereket hatás, talaj, előnyök, hátrányok, valamint 
elérhető eredmény szerint összehasonlítsa, és áttekintést adjon az eddigi tapasztalatokról. 
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SZABÁLYTALAN JÁRM ŰMOZGÁSOK FELLÉPÉSÉNEK 
ÖSSZEFÜGGÉSE A PÁLYASZERKEZETET ÉRŐ IGÉNYBEVÉTELEK 

NÖVEKEDÉSÉVEL ELMÉLETI SZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN 

 
Készítette: Czabai Dorina Zsófia, NÉp 

SZIE-YMÉK 
 
Konzulens:  
Dr. Macsinka Klára, egyetemi docens 
SZIE-YMÉK, Épít őmérnöki Intézet, Infrastruktúramérnöki Szakcsoport 
 
 
A dolgozat célja, hogy részletesen bemutassa a szabálytalan járműmozgásokat és 
kialakulásának okait. Mint az látható lesz fellépésük nagymértékben összefügg a pályán futó 
vasúti szerelvények sebességével, illetve a pályageometria stabilitásával. A növekvő sebesség 
kétszeres kockázatot jelent, mivel nemcsak önmagában növeli a kialakulás kockázatát, hanem 
mert növeli az igénybevételek nagyságát is ami a pályageometriát befolyásolja. A vizsgálat 
aktualitását két dolog adja. A fenntartható közlekedés jegyében a nagy sebességű vonatok 
próbálják átvenni a személyszállítás terén a vezető szerepet, a másik, hogy az EU 
közlekedéspolitikájának egyik meghatározó eleme a transzeurópai közlekedési hálózat, a 
TEN-T fejlesztése. A TEN-T egyik fő célja pedig a belső piac gördülékenyebbé tétele. Tehát 
a teherszállítást és a személyszállítást egyaránt érintik a mai európai vasúti közlekedés a 
fejlődés jegyében tett változásai. A dolgozat több fejezetre oszlik. A 2. fejezete a 
járműmozgásokkal foglalkozik, részletesen bemutatva a szabálytalan mozgásokat és azok 
kialakulásának okait. A 3. fejezet tárgyalja a pályaszerkezet mechanikáját. Részletesen 
vizsgálva a pálya egyes elemeit, igénybevételeit és károsodásának okait, következményeit. A 
következő 4. fejezet bemutatja a dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározását a 
pálya tényleges állapotának figyelembevételével. Az általam elvégzett számítások 
következnek az 5. fejezetben. Itt látható lesz a növelt sebesség okozta megnövekedett 
igénybevétel. Végül a vizsgált probléma okán elvégzett számítások konklúziója a 6. 
fejezetben olvasható, összevetve az EU és Magyarország közlekedéspolitikájával. Igaz, hogy 
a dolgozat csak egy szempontból vizsgálja a helyi vasút állapotát, illetve reakcióját az emelt 
terhelésre, de sajnos már ebből is egyértelműen látszik, hogy Magyarország még hosszú ideig 
nem lesz egyenrangú tényező az Európai Uniós országok mellett e téren, még a jelenlegi és 
jövőben kilátásba helyezett rekonstrukciós munkálatok elvégzése mellett sem. 
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BUDAPEST V. KERÜLETÉNEK VÁROSENERGETIKAI VIZSGÁLATA  

 
URBAN ENERGY EVALUATION OF DISTRICT V. IN BUDAPEST 

 
Készítette: Gál Szabolcs, IV. évf. Varga Norbert IV. évf. 
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Az Európai Unió az új évezred átalakuló világában beismerte, amennyiben továbbra is a világ vezető 
hatalmai közé kíván tartozni, gyökeresen változtatnia kell gazdaságpolitikáján. Ennek eredményeképp 
született meg az „Európa 2020 stratégia”, mely számos más célkitűzés mellett kiemelt projektként 
kezeli az európai energiatermelést, és felhasználást. Az EU elkötelezte magát a „20-20-20” 
kezdeményezés mellett, vagyis vállalta, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti az üvegház hatású gázok 
kibocsátását, 20%-ra emeli a megújuló energiaforrások részarányát, és 20%-kal javítja 
energiahatékonyságát. Mivel energiafogyasztásunk legnagyobb részét épületeink fenntartása teszi ki, 
az Unió határozott lépést tett az energiahatékony épületállomány kialakítása érdekében. Az Európai 
Tanács 2010/31/EU irányelve kötelezi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy nemzeti 
követelményrendszert a „közel nulla energiaigényű épületekre”, valamint előírja, hogy 2018. 
december 30. után a hatóságok által használt új épületek, továbbá 2020. december 31. után valamennyi 
új épület „közel nulla energiaigényű”  legyen. 

Az új követelmények megfeleltetéséhez elengedhetetlen komplex épületenergetikai vizsgálatok 
alkalmazása. Az irányelv kötelezi a tagállamokat olyan követelményrendszer felállítására, mely 
kiemelten foglalkozik: 

• az épületek hőtechnikai tulajdonságaival; 
• fűtési rendszerével és melegvíz ellátásával; 
• légkondicionáló és világítási rendszereivel; 
• beltéri klimatikus viszonyaival; 
• valamint az épület és környezetének kapcsolatával (passzív szoláris rendszerek,  helyi 

energiaforrások kihasználása). 

   Mivel Magyarországon a lakásépítések száma 2004 és 2011 között 71%-kal csökkent, egyértelmű 
hogy komoly megújuló energia potenciál rejlik már meglévő épületeink korszerűsítésében. Kutatásunk 
Budapest V. kerületének lakóépületeit és az ezekben rejlő épületenergetikai lehetőségeket vizsgálja. 
Mivel a belváros épületállományának komoly százalékát teszi ki az 1800-tól 1945-ig épült 
lakóépületek, jelentős eredményeket érhetünk el a főváros általános energiahatékonyságában, ha 
ezeket az épületeket sikeresen felújítjuk. A hagyományos technológiák és a megújuló energia termelő 
rendszerek megfelelő ötvözésével, nagy lépést tehetünk az „Európa 2020 stratégia” Magyarországra 
eső kötelezettségei teljesítése felé. 

A kutatást helyszíni felméréssel és adatgyűjtéssel kezdtük, melyekből adatbázist hoztunk létre az 
ötödik kerület 1800-1945 között épült lakóépület állományáról. Meghatároztuk az épületek jelenlegi 
állapotát, energetikai jellemzőit; majd megvizsgáltuk a különböző lehetőségeket a korszerű, 
energetikailag előnyös rehabilitációra. 

Dolgozatunk célja, hogy megmutassuk, meglévő épületállományunk komoly energiapotenciállal 
rendelkezik; és ésszerű kiaknázása, mind a lakosságnak, mind az országnak és az Uniónak érdeke. 
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Az épületek energetikai hatékonyságáról szóló 2010/31 EU irányelv, valamint a vonatkozó 
1246/2013 (IV.30) kormányhatározat alapján fontos céllá vált a költségoptimalizált 
követelményszint elérése épületeink tervezése során, figyelembe véve a környezetvédelmi 
szempontokat is. Az új követelményeknek régi szerkezeteink már csak úgy felelhetnek meg, 
ha az eddig előírt mértékhez képest drasztikus mértékben csökkentjük az épületek határoló fal 
felületein fellépő hőveszteségeket. 
Tanulmányom célja, hogy a HEAT2D hőhíd-szimulációs program segítségével feltárjam 
azokat az alapvető lehetőségeket, melyek segítségével környezetbarát szerkezetek 
tervezhetők, és teljesítik a fentiekben említett rendeletekben foglalt új követelményeket. A 
programnak köszönhetően lehetőségem nyílt a különböző falszerkezet-kialakítás és 
anyagjellemzők miatt kialakuló eltérő hőáramok vizsgálatára. Ezt követően összevetettem az 
egyes szerkezettípusokat és megvizsgáltam miként, és milyen mértékben befolyásolja a 
szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét, ha a szerkezetkialakítás részleteit és az 
anyagjellemzőket megváltoztatom. 
Az így optimalizált szerkezet-változatokat végül egy valós környezetben általam tervezett 
lakóépületen alkalmaztam, hogy bemutassam, miként befolyásolják az épület energetikai 
minőségét az egyes megoldások. 
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EURÓPAI MAGISZTRÁL 
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Előadásom főbb témája a Magistrale vasútvonal megvalósulása lenne. Kitérve a kezdetekre, hogy 
az első Párizst Budapesttel összekötő vasút vonal, az Orient expressz óta hova is jutottunk. Mi 
volt az alap koncepció, ami szükségessé tette, hogy egy ekkora volumenű tervezésbe és 
építkezésbe belekezdjenek? Egy olyan folyamatba, amit ma már több európai nagyváros (Párizs, 
München, Salzburg, Bécs, Budapest…) is támogat. Hogy is kapcsolódik ez az egész a nagy 
európai gyorsvasút hálózatba? Egy olyan Európában ahol a kiemelt távolsági vasúti 
infrastruktúrák építéséért és fenntartásáért túlnyomó részben a nemzetállamok felelősek viszont az 
Európai Unió határozza meg és anyagilag támogatja a transzeurópai hálózatok kiépítését, a 
vonatközlekedést pedig a vasúti vállalatok bonyolítják le. Ennek tükrében mik azok a kiemelt 
projektek, és mi köze ezekhez a Magistrale-nak. Mi az a 17-es számú kiemelt projekt? 
 Szeretném kiélezni a magyarországi helyzetre, hogy nálunk mit tettek az ügy érdekében, és mit 
nem tettek. Hiszen Magyarországon a ténylegesen nagysebességű vasútnak számító fejlesztés ma 
még csak a hosszú távú fejlesztési koncepciókban szerepel, várhatóan a 2015-2020 közötti 
években. A nagy időtávlat ellenére azonban már ma is foglalkozni kell előkészítés és 
tervezésszintjén a magyar vasúthálózatnak az európai nagysebességű hálózatba való 
bekapcsolásával. Hogy milyen lépések várhatóak, illetve hogy meg fog-e valósulni valaha úgy, 
ahogy azt eredetileg elképzelték. És hogy mit veszítünk azzal, ha ez nem történik meg nálunk? 
 Más részről, hogy miért lenne rá szükség és miért lenne jó ez hazánknak, ismertetve a műszaki 
megoldásokat. Mi kell, hogy egy gyorsvasúti pálya megvalósulhasson, hogy ezek miért okoznak 
gondot a hazai terepen. Ezekből következik, hogy azon kiemelt projektek, amik a későbbiekben 
érik el Budapestet újabb problémákat vetnek fel. Egy túlterhelt hálózatba kell bekapcsolódniuk. 
Ezért a gondok megelőzése végett már most a Magistrale tervezése során kezelni kell ezeket a 
tényezőket. Vizsgálni, megérteni, és egy megfelelő megoldást kidolgozni. 
 Illetve egy kis kitekintés a gazdasági változásokra (külföldi és hazai). Ugyanis az idő a profit 
megszerzése szempontjából sem kerül kevés pénzbe. Az alapanyag szállítás, az ügyfélkiszolgálás, 
s nem utolsósorban az elérhetőség szem előtt tartásával a vállalkozások eddig is igyekeztek a 
csomópontok köré gyűlni, s egy-egy újabb felújítás, átadott út vagy vasútszakasz komoly 
fellendülést hozott az érintett térség vállalkozásai körében. Egy adott térszerkezetben a 
vállalkozások nagyszámú megjelenése nem csupán a helyi önkormányzatok bevételét gyarapítja, 
hanem a meglévő elhelyezkedési problémákat is enyhítheti. 
 Végezetül pedig egy-két külföldi példát hozva, hogy az ott felmerülő nehézségeket hogyan 
sikerült leküzdeniük. Illetve hogy véleményem szerint mit tudunk tenni, mit kéne tenni azért, 
hogy valami előrelépés legyen, hogy ne essünk el valamitől, amire szükségünk van. 
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NYERS SZENNYVÍZISZAP ÜLEPEDÉSI VIZSGÁLATA A NYÁRI 
IDŐSZAKBAN 

 

On settling process of primary clarifiers in summer period 
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Dolgozatomban a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen vett nyersiszap minták 
szárazanyag frakciójának ülepedési vizsgálatával foglalkozom. A vizsgálat célja, hogy az 
előülepítő medencékben végbemenő lebegőanyag leválasztási folyamatokat jobban, 
részletekbe menően megismerhessük.  
Manapság még az előülepítőket egyfajta „fekete dobozként” kezelik, nincsenek pontos 
ismereteink a bennük lezajló áramlási és lebegőanyag leválasztási folyamatokról. Merőben 
más viszonyok jellemzik, mint az utóülepítő medencéket, mivel a nyers iszap tulajdonságai 
eltérnek az utóülepítőben található iszaptól. Az előülepítő és utóülepítő medencében lévő 
koncentráció különbségek is nagyságrendekkel különböznek. Fontos ismernünk a szerves 
anyagok, mikroszennyezők, nehézfémek, policiklikus aromás szénvegyületek (PAH) stb. és a 
lebegőanyagok közötti kapcsolatot, hogy mennyire kötődnek egymáshoz, hogy az 
eleveniszapos rendszerekben a biológiai fokozatra elfolyó vízben ezek az anyagok már ne, 
illetve igen kis mértékben legyenek megtalálhatóak, ugyanakkor mégis megfelelő mennyiségű 
szerves anyag álljon rendelkezésre a baktériumok számára. 
Az előülepítő medencék méretezésekor csupán két dolgot vesznek figyelembe: a medencében 
lévő hidraulikai tartózkodási időt és a felületi terhelést. A medence geometriai kialakítását, a 
bevezető műtárgyat, és az egyes szárazanyag frakciók (TS) fizikai tulajdonságaira nem 
kapunk útmutatást. Ezek az anyagok rendkívül széles mérettartományban mozognak, így a 
szennyvízben oldott, kolloid és lebegő-szárazanyagok is megtalálhatók. A szemcsék 
ülepedése az idealizált Newtoni és Stokes féle gravitációs ülepedési elméleteken alapul. 
Vizsgálataim során egy adott átmérőjű (d=192mm) hengerben, a falhatást elkerülve végeztem 
az iszaptükör süllyedésének megfigyelését. Minden egyes mérésből a maximális ülepedési 
sebességeket kerestem. Meghatározásra került az aznapi minta lebegőanyag (TSS) 
koncentrációja, amit aztán később összevetettem a maximális ülepedési sebességekkel, majd 
további vizsgálódásokat folytattam az egyes ülepedési görbék alakjára vonatkozóan. A 
vizsgálatok célja, hogy a későbbiekben egy numerikus hidraulikai modell részét képező 
ülepedési függvényt állítsunk fel. 
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GEOFIZIKA A MÉRNÖKGEOLÓGIÁBAN 
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A témám választása és a téma utáni érdeklődésem egy ebédlőasztal mellett kezdődött. 
Nagymamámmal kávéztunk és elkezdtünk szakmai dolgokról beszélgetni. Gondoltam majd 
biztos új dolgokat mondok neki, mikor a geotechnikai méréseket, laborméréseket mesélem. 
De nagymamám geofizikus és kiderült, hogy a geofizika és a geotechnika között nincs sok 
eltérés. Mind a kettő a talaj tulajdonságaira kíváncsi, csak a geofizikusok nem talajnak, hanem 
kőzetnek nevezi azt a közeget, amit vizsgálnak. Így utána jártam mire használhatjuk a 
geofizikai módszereket a mérnökgeológiában. 
A geofizikai vizsgálatok előnye, hogy nagy területeket lehet viszonylag gyorsan felderíteni.     
A mérési adatok egy nagyobb terület átlagos talajviszonyaira jellemzők, a különböző helyi 
eltérések könnyebben felfedezhetők, mint fúrások esetén. Így használhatjuk fúrások 
kitűzésére is, ott ahol a vizsgálati eredményünk anomáliát mutat, vagy ahol úgy gondoljuk, 
hogy további vizsgálatokra, mintára van szükségünk. Napjainkban fontos kérdés,- az egyre 
növekvő emberiség mellett-a már elfogyott jó minőségű építkezési telkek helyett a rossz 
minőségű talaj fizikai tulajdonságainak kellő megismerése, hogy biztonságosan és 
kellemetlenség nélkül élhető épületet biztosíthassunk (például túlzott süllyedésből, csúszásból 
adódó falak repedése, nyílászárók vetemedése elleni védekezés). 
Minden országban fontos feladat, a földrengés elleni védekezés. Geofizikai módszerekkel 
feltárhatjuk a kőzetekben levő töréseket, vetőket, rengések maximális energiáját, földrengések 
valószínűségét. Továbbá a növekvő társadalom hulladéklerakás igényének kielégítése. A fel 
nem dolgozható hulladék biztonságos kezelése, vegyi anyagok, radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezése (talajvíz ellen, hulladékból távozó folyadékok elszivárgása ellen vízzáró 
medencék keresésére). A megújuló energia használat valamint 1990 (Németország 
Darmstadt) óta a Passzívház építés fellendülésével jelentős a geofizika szerepe a geotermikus 
energia, mint alternatív energiaforrás felderítésben és a fenntarthatóság kiaknázásában.  
Jelen munkámban szeretném részletesen kifejteni a geofizika három leginkább alkalmazott 
vizsgálatát. A geoelektromos, radar illetve szeizmikus méréseket. Ezeket saját példákkal 
illetve a külső konzulensemtől kapott anyaggal mutatom be. 
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A Duna-Tisza közén Budapesttől délre elterülő Homokhátság jelentős vízháztartási és 
vízgazdálkodási problémákkal küzd. A területet, melyet hazánk két nagy folyója veszi, közre 
a sivatagosodás veszélyezteti. Hazánkat sokszor emlegetik a „Víz Országa”-ként, azonban ne 
felejtsük el, hogy a csapadék és a víz utánpótlás időben kiegyenlítetlen. Igen sok terület 
egyaránt veszélyeztetett ár- és belvíztől, valamint az aszálytól, időben eltérő eloszlással. 
Jelenleg Európában az éghajlat változásának következményeként mindenhol a vízügyi 
szakemberek az aszály és árvíz problémáival küzdenek. Ennek értelmében az Európai Unió 
számos intézkedést szorgalmaz, melyeket a Víz Keretirányelv, Európai Duna Stratégia, az 
Aszálystratégia és több kapcsolódó dokumentum, értekezés foglal magában. 
 
Dolgozatomban a terület egy kiemelt részének teljes körű vizsgálatával foglalkozom 
(talajtani, hidrológiai, meteorológiai). A terület, amely egyszer árvíztől és belvíztől sújtott az 
év egyik szakában, a másikban pedig aszályos. Vizsgálom főként, hogy miként hat a folyók 
elhelyezkedése a napsütéses órák száma, a hőmérséklet, a talajvíz és maga a talaj területre 
jellemző vízháztartása. A vízgazdálkodási lehetőségeinket befolyásolhatja a lakosság száma, 
elhelyezkedése, ezzel együtt a már meglévő agrárkultúra. A vizsgálat és a tervezés alapja 
lenne egy jól strukturált, illetőleg egy megfelelően kiépített monitoring rendszer. A 
lehetőségek jelenleg azonban korlátozottak, az adatokhoz való hozzáférés, a felhasználásra 
való engedélyezés nagyban nehezíti a mérnökök munkáját. Egy integrált vízgyűjtő modellező 
szoftver jó szolgálatot tehet a vízügyi szakemberek, mérnökök munkájához. Egy alkalmas 
modell azonban csak egy eszköz, mely a rendelkezésre álló adathalmaz egy részét segít 
feldolgozni, másik részével kalibráljuk, igazítjuk a valósághoz a kapott eredményeket. 
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A dolgozat témája a Budapesten és agglomerációjában alkalmazható Tram - Train  rendszer 
megvalósíthatóságának vizsgálata egy kiemelt példa ismertetésén keresztül. Elsőként  
bemutatásra kerülnek  a főbb vasúti rendszerek, köztük a Tram - Train, melynél ismertetünk 
olyan külföldi városokat, ahol ez a rendszer már sikeresen üzemel, elsődlegesen a 
németországi tapasztalatokra támaszkodva. A tanulmány kiemelt figyelmet fordít a rendszer 
lehetőségeire, előnyeire-hátrányára. 
A továbbiakban Budapest jelenlegi közösségi közlekedésének bemutatására kerül sor, 
melynél elemezzük a város közigazgatási határain belül található vasúti vonalakat, ismertetjük 
az 1-es villamos vonalát, végül megvizsgáljuk a nagyvasúttal való összekapcsolás 
lehetőségeit. 
Ezt követően a kiválasztott nyomvonal elméleti megvalósíthatóságának vizsgálata, 
ezen belül:  

-  a lehetséges műszaki megoldások bemutatása, 
-  a rendszeres ingázók igényeinek felmérése, 
-  és a már meglévő közösségi közlekedés menetrendjébe való 

 
beillesztésének prezentálása zárja a dolgozatot. 
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„KATASZTRÓFAVÉDELEM” SZEKCIÓ 
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KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK VÉDELMI 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK MINIMÁLIS FELTÉTELRENDSZERE A 

HATÁSTERÜLETÉN BELÜL ÜZEMEL Ő GAZDÁLKODÓ 
SZERVEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL 

 
BELOW THE TRESHOLD, DANGEROUS INDUSTRIAL FACILITY’S SAFETY 

INFRASTRUCTURE’S MINIMAL CONDITIONAL SYSTEM, FROM THE VIEWPOINT 
OF THE BUSINESS ORGANISATION OPERATONG IN ITS JURISDICTION 

 
Készítette: Fricska Zoltán, NÉSZ, IV. évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Cimer Zsolt, adjunktus 
SZIE-YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 
„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. 
(X. 20.) Korm. Rendelet (továbbiakban: 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet) hatálya 2011-
ben kibővült, új elemként jelentek meg a küszöbérték alatti üzemek. 
A küszöbérték alatti üzemeknek tevékenységük engedélyeztetéséhez a 219/2011. (X. 20.) 
Korm. Rendeletben meghatározott tartalmú dokumentációt, un. súlyos káresemény elhárítási 
tervet kell készíteniük. A tervben - hasonlóan az alsó- és felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemhez - bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységük a környezetre a 
társadalmilag tolerálható értéknél nem jelent nagyobb kockázatot. 
 
A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet küszöbérték alatti üzemek engedélyezési kritériumainak 
vonatkozásában nem tartalmaz konkrét előírást, a hatóság (Katasztrófavédelem) külön 
állásfoglalásban szabályozza a kérdéskört. 
 
A küszöbérték alatti üzemek kockázatelemzésénél figyelembe kell venni a környezetben 
üzemelő gazdálkodó szervezeteket. A gazdálkodó szervezetek csak akkor hagyhatók 
figyelmen kívül, ha a terület ipari parkként üzemel, a jelenlevő vállalkozásoknak „közös az 
irányítási rendszere”. A közös irányítási rendszerre vonatkozó kritérium, műszaki tartalom 
azonban nem áll rendelkezésre. 
 
TDK dolgozatomban olyan műszaki feltételrendszert dolgozok ki küszöbérték alatti üzem és a 
környezetében lévő gazdálkodó szervezet tekintetében, amely érvényesítése esetén szavatolja 
a gazdálkodó szervezet alkalmazottainak biztonságát, így az kockázatcsökkentő eszközként 
alkalmazható. A műszaki feltételrendszer bemutatásával a küszöbérték alatti üzemek 
mentesülhetnek a társadalmi kockázat számítás során a gazdálkodó szervezetek 
alkalmazottainak figyelembevételétől. 
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A KATASZTRÓFA VÉDELEM FELADATAI A NUKLEÁRIS 
BALESETELHÁRÍTÁS SORÁN 

 
. 

Készítette: Gózon Gréta, NÉP, III.évf. 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens: 
Prof. Dr. Szakál Béla PhD, főiskolai tanár, 
Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet 

 

 

A nukleáris baleset-elhárítás elvi alapjait, koncepcióját elsősorban a sugárvédelem határozza 
meg (sugárzások biológiai hatásai, veszély és káros hatás jellemzése, mérése, a védekezés 
szabályozása stb.), míg az operatív feladatokat, a védekezés műveleteit a katasztrófavédelem 
biztosítja, pl. tűz oltásával, sérült emberek orvosi ellátásával, a kár milyenségének és 
kiterjedtségének megállapításával, veszélyeztetett területek lezárásával. Annak ellenére, hogy 
esetenként megfigyelhető a koncepció és az operatív munka elkülönülése, a nukleárisbaleset-
elhárítás számos feladata mindkét terület együttes, bevonását teszi szükségessé. 
 
A katasztrófavédelmi szervek szakfeladatai nukleáris veszélyhelyzet esetén a lakosság 
riasztása, előzetes tájékoztatási feladatok a lakosság teendőire vonatkozóan, légzésvédő 
eszközökkel történő ellátás, kitelepítés, kimenekítés és mindenoldalú biztosítás megtervezése, 
felderítési, kitelepítési, elsősegélynyújtó és mentesítési szervezetek létrehozása, mentesítő 
állomások szükségletek és lehetőségek alapján történő létesítése. A nukleárisbaleset-
elhárítással kapcsolatban az alábbi szolgálatoknak vannak feladatai: riasztó szolgálat, híradó 
szolgálat, kitelepítési és elhelyezési szolgálat, radiológiai, biológiai és vegyi védelmi 
szolgálat, ellátó szolgálat. A katasztrófavédelem koordinálja a beavatkozó és közreműködő 
szervek tevékenységét, védőfelszerelést biztosít a baleset-elhárításban résztvevőknek. 
Közreműködik a nukleárisbaleset következményeit csökkentő óvórendszabályok 
megvalósításában (jódtabletta szétosztás, lakosság elzárkóztatása, kitelepítése, élelmiszer 
fogyasztás korlátozása). Polgári védelmi erők és eszközök alkalmazása, az életmentő és 
kárelhárító munkák végrehajtása és annak radiológiai biztosítása során hozzájárulnak a 
szakmai feladatok végrehajtásában. 
 
Magyarországon a 2012. január 1-jén hatályba lépő 2011. évi CXXVIII. törvény : a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények szabályozzák a 
nukleárisbaleset-elhárítási feladatokat. 
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AZ ATOMER ŐMŰVEK SUGÁRBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A 
LAKOSSÁG VÉDELME 

The question of radiation protection in nuclear power station and the public 
safety issues 

 
Készítették: Győri Melinda Irisz, NÉp, IV.évf. 

Kern Beatrix, Nép.IV.évf. 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens: 
Prof. Dr. Szakál Béla Phd, főiskolai tanár  
SZIE-YMÉK,   
Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 
„A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az 
emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.” 

                    /Albert Einstein/ 
 Sugárözönben élünk. Mindennapjaink összes mozzanatát végigkíséri valamilyen sugárzó 
térben való tartózkodás. Míg kezdetben ez csupán a természetes sugárzásra korlátozódott, 
addig napjainkban számos mesterséges, ember által létrehozott folyamat is jelentős 
sugárkibocsátással bír. 
  A 20. században az iparágak fejlődése jelentősen növelte az emberek szervezetét érő 
sugárzást. A kisebb terhelést okozó mezőgazdasági tevékenységektől vagy orvosi eszközöktől 
a szélesebb körben elsőbbséggel bíró atomerőművekig, az élet számos területén 
találkozhatunk vele. A tevékenységek közül kiemelhetjük az atomerőművekben folytatott 
energiatermelést, ami az összes ismert ipari vagy egyéb rendszer közül a legnagyobb 
károsodást okozhatja minden élő szervezetben. 
 Egy esetlegesen bekövetkező nukleáris katasztrófa történtekor, számos tényező befolyásolja, 
hogy mekkora területre frekventálódik a szennyezés, illetve globális szinten jelentős 
problémát okoz e. A társadalom széles körű tájékoztatására dolgozták ki a Nemzetközi 
Nukleáris Eseményskálát (INES- International Nuclear Event Scale), mellyel mérhető 
paraméterek alapján meghatározható a katasztrófa mérete.  
Mindezzel az ipari és életmódbeli fejlődéssel párhuzamosan elindult egy új tudományos 
irányzat, ami az emberi szervezet sugárbiológiai védelmét tűzte ki célul.  
Elmondhatjuk, hogy Magyarországon a Katasztrófavédelem feladata, hogy megvédje a 
lakosságot az ezekből a folyamatokból adódó esetleges megbetegedésektől. Mindezt az 
Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer  (ONER) keretein belül teszik meg. Az ONER 
feladatköre egészen a radiológiai vagy nukleáris események elhárításától a bekövetkezett 
esemény következményeinek csökkentéséig illetve megszűntetéséig tart.  
Dolgozatunkban a nukleáris problémakört lakosságvédelmi irányból közelítjük meg és azt 
vizsgáljuk, hogy az ipar miben tudja segíteni a mindennapi ember közvetlen és személyre 
szabott védelmét. 
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SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK T ŰZ-ÉS KATASZTRÓFAVÉDELME 

 
Firesafety and disastes-protection of outdoor programs 

 
Készítette: Kratancsik Dóra, NÉp, IV.évf., tűz- és katasztrófavédelmi szakirány 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Nagy Béla, mestertanár 
SZIE-YMÉK, T űz és Katasztrófavédelmi Intézet 
 

 

Az elmúlt időszakban igen fontossá vált a szabadtéri rendezvények szabályozása tűz-és 
katasztrófavédelmi szempontból. Ez nagy feladatot jelent a szervezők, és a hatóság számára 
egyaránt, valamint a rendezvény résztvevői is érzékelik a szigorítást.  
 
TDK munkámban ismertetni szeretném a szabályozás lényegét, melyet a 28/2011 (IX. 6.) BM 
rendelet ír le, valamint az elmúlt évek tapasztalati alapján szeretném vizsgálni a szabályok 
betartásának, betartatásának esetleges nehézségeit, előnyeit, a biztonság kérdését, valamint a 
közönség véleményét. A szabályozás 3 résztvevőjének (rendező, hatóság, közönség) 
kikérdezésével, tapasztalataik összegyűjtésével komplex képet szeretnék bemutatni a 
szabályozás alkalmazhatóságáról, eredményességéről, esetleges hibáiról. Munkámban 
vizsgálom a szabályok valósággal való összeférhetőségét. 
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SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KIÜRÍTÉSI MEGOLDÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

 
Opportunities ofemergencyevacuationsolutions 

forsport facilities 
 

Készítette: Megyeri Mária, NÉp, IV.évf., tűz- és katasztrófavédelmi szakirány 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens:  
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SZIE-YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 
Dolgozatban a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet szerint meghatározott lehetőségeket tárom fel, melyek a sportlétesítmények 
kiürítésére vonatkoznak. Az ebben megfogalmazott, tervezéskor figyelembe veendő 
követelményeket sorakoztatom fel, és összehasonlítom különböző sportlétesítmények 
paramétereivel. Összegyűjtöm a leggyakrabban előforduló kiürítési problémákat, amik mind a 
tervezés során, mind a későbbi ellenőrzéseknél nehézségeket okoznak. Vizsgálom ezek 
kialakulásának okát és összehasonlítom az alkalmazott megoldásokat. 
 
Továbbá szeretnék figyelmet fordítani a kiürítés számításából kimaradt fontos tényezőre, az 
emberi magatartásra. Tűz, baleset, illetve katasztrófa esetén kézenfekvő, hogy megváltozik az 
emberi viselkedés. Tanulmányozom, hogy ilyen helyzetben hogyan módosul a 
reakcióképesség, illetve ez mi módon befolyásolja a létesítményben tartózkodókat abban, 
hogy a számukra kijelölt menekülési útvonalat megtalálják. 
 
Végül a kiürítést befolyásoló tűzvédelmi szabályozásban várható változásokról ejtek pár szót, 
melyek a jövőben irányadók lesznek a mérnöki munkában.   
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS A KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI 
ÜZEMEK VONATKOZÁSÁBAN 

 
Settlement planning design of the below threshold factories relation 
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Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett súlyos ipari balesetek következményei lakott 
területeket is érintettek – többek között a MAL Zrt.-nél bekövetkezett esemény a vörösiszap-
katasztrófa – a lakosság körében elhalálozást eredményezett.  
 
„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. 
(X. 20.) Korm. Rendelet (továbbiakban: 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet) legfontosabb 
célja a veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzemek műszaki biztonsági felügyelete, oly 
módon, hogy az üzemeltetőnek bizonyítania kell, hogy tevékenysége a lakott területre a 
társadalmilag tolerálható értéknél nem jelent nagyobb kockázatot. 
 
A lakosság ezirányú védelmének egyik legkézenfekvőbb kockázatcsökkentő eszköze a lakott 
terület és a veszélyes tevékenységet folytató ipari létesítmény közötti megfelelő védőtávolság 
biztosítása. A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet az alsó- és felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában a veszélyességi övezet kijelölésére tartalmaz 
előírásokat, melyeket a településrendezési tervben kell érvényesíteni. 
A küszöbérték alatti üzemek vonatkozásában a megfelelő védőtávolság kijelölésére a 
jogszabály nem tartalmaz útmutatást, így elméletileg egy küszöbérték alatti üzem környezete 
akár teljesen beépíthető. A megfelelő védőtávolság kijelölése, azon belül építési korlátozások 
elrendelése annak ellenére, hogy egyaránt a lakosság és az üzemeltető közös érdeke rendkívül 
komplex. A nem optimális módon végrehajtott kijelölés – amennyiben a szükségesnél kisebb 
a védőtávolság -  a lakosság védelmét nem kellően szolgálja, másrészt – ha túl nagy területről 
van szó – gazdasági veszteséget okozhat. 
 
TDK dolgozatomban megvizsgálom a védőtávolság kijelölésére alkalmas hazai és nemzetközi 
előírásokat, majd kidolgozok a küszöbérték alatti üzemek esetében végrehajtható 
településrendezés szabályozást, figyelembe véve a 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 
előírásait. 
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KÉSZENLÉTI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
A DOKTORSZOLGÁLAT BEVETHET ŐSÉGE A 

KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN 

 
MedicalAlert Service 
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Dolgozatomban, a tűzoltó szakirodalmak hiánypótlásaként szeretném bemutatni, miért van 
meghatározó jelentősége a Készenléti Egészségügyi Szolgálatnak a katasztrófavédelem munkájában.  
Célom, hogy a TDK dolgozatom megírásával az olvasó egy átfogó képet kapjon a műszaki és 
egészségügyi mentésről a veszélyes kárhelyek területén belül, a doktorszolgálat felszereléseinek 
használatáról, illetve nem utolsó sorban maga a tűzoltó Készenléti Egészségügyi Szolgálatról. 
Témaválasztásomat alátámasztja az is, hogy a tűzoltóságnak ezzel a specifikus ágazatával szinte 
semmilyen szakirodalom nem foglalkozik. 
A felgyorsult életformák, a minket körülvevő technikai vívmányok, magasabbnál magasabb és 
bonyolultabb épületegyüttesek megjelenése, gépjárművek innovációi egyre kényelmesebbé teszik 
mindennapjainkat. Ám ez az újfajta életvitel nemcsak előnyökkel, hanem hátrányokkal is jár. A ránk 
leselkedő veszélyforrások száma egyre csak nő, ezt bizonyítják a gyakori autóbalesetek, az otthoni 
tűzesetek és más emberi sérülésekkel járó veszélyforrások. Sajnos ezeknek az eseményeknek a 
láncolatát nem áll módunkban befolyásolni, ellenben a bekövetkező kár mértékét minimálisra 
szoríthatjuk vissza, melyben a tűzoltóság kiemelt szerepet vállal. 
Az akkori Fővárosi Tűzoltóparancsnokságban körülbelül 10 évvel ezelőtt merült fel a kérdés, hogy 
Budapesten szükség lenne egy olyan egészségügyi szolgálatra, melynek munkatársai részt tudnak 
venni a mentésben, olyan szituációkban is, ahol az Országos Mentőszolgálat dolgozói nem. Azaz 
olyan veszélyes kárhelyeken, ahová védőfelszerelés vagy kiképzés hiányában nem tudunk bemenni. 
Viszont a megfelelő védőfelszerelés és kiképzés után, annak szakszerű használatával, olyan veszélyes 
területeken is tudnának a mentődolgozók segíteni, ahol eddig ez nem valósulhatott meg, hiszen eddig 
ezt a feladatot is a tűzoltók végezték, akik többnyire minimális egészségügyi ismeretekkel 
rendelkeztek, majd a veszélyes kárhelyszínről kimentet sérültet átadták az Országos Mentőszolgálat 
munkatársainak további ellátás céljából.  
Az ilyen esetek későbbiekben való elkerülése végett, s az egészségügyi mentés teljes hatékonysága 
miatt alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál 2003. április 1-jén az úgynevezett Készenléti 
Egészségügyi Szolgálat, ami egyértelműen a nevében is utal arra, hogy mind a beavatkozó állomány; 
mind a bajbajutottak biztonságát hivatott felügyelni, s ha szükséges menteni. Sajnos napjainkig- e 
szolgálat szervezése, működése és technikai fejlesztése gazdasági szempontok érvényesülése miatt 
háttérbe szorult, sőt talán kicsit veszített is szerepéből. Szomorú, de ez a tűzoltóságon is érződik, pedig 
ez az a szervezet, amely az emberi élet és vagyon védelmével, mentésével foglalkozik. TDK 
munkámban, arra szeretnék rámutatni, hogy e nehéz körülmények ellenére, milyen fejlesztésekkel; 
szervezéssel lehetne ennek a szolgálatnak a  
munkáját segíteni, hiszen „Ők” azok, akik a beavatkozó állomány testi épségére, s nem utolsó sorban 
embertársainkra, annak egészségügyi állapotára hivatottak ügyelni egy-egy kárhelyszínen a nap 24 
órájában.  
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NÉPI ÉPÍTÉSZET A MÁBAN 

 
Tradition in the future 

 
Készítette: Czicze Marianna, NÉSz IV.évf.  

Tornyi Dávid,  NÉSz IV.évf. 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens:  
Dévényi Tamás, mestertanár 
SZIE-YMÉK, Építészmérnöki Intézet, Települési Szakcsoport  
 
 

Napjainkban gyakran felmerülő kérdés egyrészt a fenntarthatóság, élhetőség kérdése, 
illetve az identitás kérdése. Ha vannak hagyományaink, építkezhetünk is belőlük, 
visszanyúlhatunk olyan technológiákhoz, technikákhoz, melyeket ritkábban alkalmazunk 
manapság. Amennyiben innovatív formában tesszük mindezt az épületek használói és a 
szakma számára is elfogadható minőségű építészeti alkotás jöhet létre, aminek van 
létjogosultsága a XXI. században.  

Vizsgálatunk tárgya a hagyományos szerkezetek, technológiák, illetve építészeti eszközök 
vizsgálata a népi építészetben. Ezen eljárásokat, módszereket milyen módon lehet beültetni, 
integrálni a modern építészetbe, vizsgálva a élettani, gazdasági, szerkezeti, kivitelezési, 
építészeti, energetikai szempontokat. Választ keresünk arra, hogy miért építkeztek felmenőink 
úgy ahogy. Hogyan lehet azt a praktikumot, egyszerűséget (a szó pozitív értelmében vett 
egyszerűséget) és szépséget felhasználni manapság? Hogyan lehet egy könnyen kivitelezhető, 
sallangmentes, a használói szempontjait implicit és explicit módon középpontba helyező 
építészetet létrehozni a hagyományos és a kortárs építészet ötvözetével, ötvözésével? 

Ezen kérdések nem csak egy új épület esetében merülnek fel. Egy hagyományos épület 
felújítása is gondot tud okozni a tulajdonosnak. Nem feltétlen ismerik a megfelelő eljárásokat 
(így rongálódhat a szerkezet) vagy nem tudják megítélni mit „illik” vagy mit „nem illik” 
hozzáépíteni. A másik véglet a műemlékvédelem. Sok ilyen jellegű ház valamilyen védelem 
alatt áll, és túlszabályozzák például a felújítást. Nem veszik figyelembe a használók 
szempontjait. 

Tanulmányunk szerkezeti felépítése: 
- A témaválasztás oka, a téma létjogosultsága, körülhatárolása. 
-  A népi építészeti szerkezetek (falak, tetőszerkezetek stb.), építészeti
 megoldások,(tornác, padlás, alaprajzi elrendezés, színek használata stb.) 
 rövid, de átfogó ismertetése. 
- Napjainkba való átültethetőség, felhasználás.  
- Összehasonlítás, elemzés a mai szerkezetekkel módszerekkel, előnyök –  

  hátrányok, épületfizikai és élettani hatások. 
- Konklúzió a mai alkalmazhatóságról. 
- Példák bemutatása: kortárs építészek, hallgatók, és a saját építészeti reakciónk a 

  kérdésre. 
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A SZÍNES KÖRNYEZET ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA 

 
The connection between the people and thechromatic environment 

 
Készítette: Jámbor Zsolt Gábor,  NÉSz, IV. évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Somorjai László, adjunktus 
SZIE-YMÉK, Építészmérnöki Intézet  

Ábrázoló Geometria és Rajzi Szakcsoport 
 
 
Mint építészmérnökök, munkánk részét képezi egy épület tervezése során a határoló 
szerkezetek felületeinek, felületképzéseinek megválasztása is. Ezek a felületek végül 
megjelennek a hétköznapokban, mint középületek nagy léptékű homlokzatai, vagy enteriőrök 
színei. Ezek a színek hatást gyakorolnak környezetük ergonómiájára és az emberekkel 
szemben pszichofizikai és pszichoszomatikus hatásaikat érvényesítik. Képesek lehetünk 
színekkel befolyásolni a hő és zaj érzetet, erősíthetünk, vagy háttérbe szoríthatunk szagokat.  
 
Köztudott a színek hangulatra gyakorolt hatása is, tervezési szempontból azonban kirívó tény, 
hogy a diákok nem fordítanak figyelmet erre a tényezőre. A tervezett épületek homlokzati 
színei elnyomják környezetüket, olykor eltűnnek benne, vagy éppen sokkolják a járókelőket. 
 
Munkám fő célja az volt, hogy megvizsgáljam az emberek, esetünkben jellemzően 
építészhallgatók viszonyát a színekkel szemben. Miként élik meg, vagy alkalmazzák ezeket a 
színeket és miért éppen adott színt alkalmaznak. Dominál-e a színpreferencia az általuk 
alakított térben, vagy tudatosan használják-e ezeket a színeket. 
A vizsgálat elvégzésére számítógépes játék illetve kérdőív is készült. A kapott adatok alapján 
kirívó probléma a színek azonosítása, azok megkülönböztetése, illetve megnevezése, így ez a 
témakör is a tanulmány részévé vált. 
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TERMÉSZETES ALAPANYAGÚ HOMLOKZATI DÍSZÍT Ő- ÉS 
KÉREGPANELEK 

 

Facade Panels, made from Natural Materials for Decoration and Wainscoting 
 

Készítette: Kamondi Alexandra  
SZIE-YMÉK 

Konzulens: 
doc.h.c. Velősy András, mestertanár 
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet,  

Épületszerkezetek és építéstechnológia szakcsoport 

 

Dolgozatom témája egy olyan homlokzati díszítő kéregpanel megtervezése, mely teljes mértékben 
újrahasznosítható és természetes anyagokból áll, valamint használata során jó hatást gyakorol környezetére.  

Számomra nagyon fontos a környezetvédelem, a környezetbarát és energia tudatos építés mód. 
Korunkban a fejlődés robbanásszerűen felgyorsult, újabbnál újabb technológiák látnak napvilágot. Nagyobb 
és nagyobb épületek készítünk, egyre szerteágazóbb építőanyag eszköztárral dolgozunk, valamint rengeteg 
energiát fordítunk az élhető és kellemes belső klíma kialakítására, ezzel pedig kíméletlenül kizsákmányoljuk 
Földünket.  

Különböző kutató- és tervező csoportok tűzték zászlójukra a környezetkímélő és természetesebb 
építésmódot. Ilyen például az építésbiológia-, a bioszoláris-, vagy a bioklimatikus irányzat. Ezen csoportok 
főként arra fektetnek hangsúly, hogy már a tervezés folyamán jó döntéseket hozzunk. Az épületeinket jól 
helyezzük el a területen, a környezetei adottságoknak megfelelően tájoljuk őket. Arra adnak iránymutatást, 
hogy az épületen belül milyen helyiségkapcsolatokat alakítsunk ki, illetve egyes szobákat hol helyezzünk el. 
Javasolják, hogy környezetbarát vegyszermentes helyi anyagokat használjunk az építés során, valamint, 
olyan gépészeti rendszereket helyezzünk el az épületben, melyek javítják annak energiatakarékosságát.  

Ezen szempontok figyelembevételével, egy olyan kézzelfogható építőanyagot szeretnék 
kikísérletezni, melynek használata jótékonyan hozzájárul a kellemes környezet kialakításához, kielégíti a 
mai kor esztétikai igényeit, valamint bővíti az energiatudatos építésmód eszköztárát. Első lépésként 
visszanyúltam a gyökerekhez, mikor még az ember és környezet egy természetes összefüggés rendszerben, 
körfolyamatban volt. Választásom két igen régi szakmára esett: a kosárfonásra és a vályogépítészetre.  

Terveim szerint a homlokzati panel felépítése hasonlítana egy monolit vasbeton kéregpanelhez. Két 
részből állna egy belső rugalmas vázból valamint egy merev külső kéregből. A belső magot egy vesszőből 
készült váz alkotná, mely képes felvenni a húzásból, hajlításból adódó igénybevételeket, valamint 
együttoldozásra készteti a merev kérget. A megfelelő belső váz szerkezetének kialakítása során ki kell 
kísérletezni az erre leginkább alkalmas vesszőfajtát, valamint figyelembe kell venni a vesszőfonás őskorba 
visszanyúló hagyományait. A külső kérget vályog keveréke alkotná. A vályognak sok, az építőiparban is 
hasznos tulajdonsága van, ám vannak hátrányai melyek kiküszöbölésére különböző receptúrákat kell 
kipróbálni, ezzel létrehozva a vályog egy ideális állapotát.  
A kísérlet célja egy összesen kilenc elemből álló elemsorozat készítése, melyek teljes értékű választ adnak a 
nyílásokkal áttört homlokzatok nyíláskeret és homlokzat szegély kérdéseire is.  
A tervezett panelek 50*70*8 cm-sek, a szélső elemeknek három illetve két oldalon (elhelyezkedésétől 
függően), a középsők mind a négy oldalon vízvezető horonnyal rendelkeznek. Ezek kialakítása hasonlít a 
tetőcserepekére. Arányukat, anyagukat tekintve olyan érzetet keltenek mintha a cserepezés lefordult volna a 
homlokzatra. Homlokzathoz való rögzítésük négy ponton történik speciális – korrózióvédett - fém 
elemekkel, melyek három irányba szabad mozgatást engednek, ezzel elősegítik az egyszerű és esztétikus 
beépítést. 
A panel tervezése során fontos szempont volt, hogy ne csak a homlokzati panelokra kiterjedő 
követelményeknek feleljen meg, hanem ne veszítse el különleges tulajdonságait, jótékony hatását és 
formagazdagságát se.  
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MŰEMLÉK ÉPÜLET ENERGIATUDATOS FELÚJÍTÁSA – BUDAPEST 
VIZSGÁLATA 

 
Energy efficientrenovation ofhistoricbuildings – The Case of Budapest 

 
Készítette: Miskovicz Katinka, NÉSz, tervező MSc 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Talamon Attila, egyetemi tanársegéd 
SZIE-YMÉK, Építészmérnöki Intézet, 

Épületgépészeti és Épületenergetika Szakcsoport 
 
 
TDK dolgozatom témája a műemlékek energiatudatos felújítása.  
Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002/91. számú európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 2010/31 irányelv (Energy Performance of 
BuildingsDirective – EPBD) többek között előírja, hogy 2020  után 
(közintézmények esetében 2018 után) csak közel nulla energiafelhasználású 
épületek épülhetnek. 
A közintézményekre már 2018-tól kötelezőek, nemcsak új épületeiknél, hanem 
akkor is, ha bérelnek épületet. Mivel ezek a közintézmények nagy részben 
műemlék épületek, ezért érdekes probléma merült fel, hogy ezeket a 
felújításokat hogyan lehet elvégezni a műemléki hatóságok szabályozásai 
mellett és a régi értékek megtartásával. 
Megtakarítási energiapotenciál kutatásom során Budapest, Belső-Erzsébetváros 
területén levő épületeket vizsgálom hatástanulmányok és saját felmérések, 
számítások alapján. Különös tekintettel a műemlék középületekre. 
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LUDOVIKA, A FOLYAMATOSA VÁLTOZÓ ÉPÜLET 

 
Ludovika, the changing building 

 

Készítette: Stocker Eszter Júlia, Nép, IV. évf. 
SZIE-YMÉK 

 
Konzulens: 
Dr. Szabó László DLA, ny. főiskolai tanár 
SZIE-YMÉK 
 

 

 Dolgozatom tárgya a Ludovika Akadémia épülete, annak történelme és építéstörténete. 
Témaválasztásom részben családi kötődések miatt esett a Ludovikára. Az intézményhez való 
kötődésük miatt a bevezetésben röviden be kívánom mutatni dédapámat és nagymamám 
fiatalabb bátyját. Az első fejezetben a műemlékek megóvásáról a nemzetközi ajánlásokról és 
szerződésekről esik szó.  Továbbá itt mutatom be a hazai műemlékvédelem történetét, néhány 
kiemelkedő alakját, valamint példákon keresztül megpróbálom illusztrálni a feladat 
összetettségét és kihatását a megvédendő objektumokra. A további fejezetbe a Ludovika 
történelmi korának ismertetése történik. Helyet kap itt a város és környezetének fejlődése, a 
rendezési tervek, a klasszicista Pest kialakulása, a városfejlődés iránya és problémái, valamint 
néhány kiemelkedő alkotás ismertetésére is itt kerül sor.  

A fő téma bevezetését és kibontását követően először azzal foglalkozom, hogy 
felmerült Magyarországon az igény egy önálló magyar katonai akadémia létre hozására. A 
fejezetben bemutatom az akadémia eredetileg Vácra tervezett helyszínét, a váci terv 
meghiúsulásának okait, valamint az új pesti helyszínt az Orczy-kertet, majd következik az 
Orczy-kert kialakításának és történelmi kronológiájának leírása, valamint a pesti épület 
megszületésének és történelmi korszakainak áttekintése. Felsorolom és részletezem az 
építészeti munkákat, melyek kapcsán az építés a későbbi átalakítások, bővítések és 
fejlesztések is szóba kerülnek. Ennek keretében ismertetem a Ludovika helyzetét napjainkban, 
a műemlék épületegyüttes múzeumként való újjászületésének terveit, valamint az elvégzett 
munkákat. Felvázolom az épület és környezetének beintegrálását mai világunkba, valamint 
írok az újabb koncepció (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem) megalkotásáról. Ennek keretében 
ismertetni, elemezni kívánom a változás hatásait az elvégzett munkákra illetve a műemlékre 
nézve. Végül mérlegelem a park és az ott álló épület jövőbeni felhasználásával kapcsolatban 
felmerült ellentmondásokat. Összegzés képen vizsgálom azokat a kérdéseket és válaszokat, 
amelyet a társadalomra és tágabb környezetére gyakorol.  
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TŰZOLTÓK ÁLTAL HASZNÁLT SZEMÉLYI 
VÉDŐFELSZERELÉSEK 

 
Personal protective  equipment for fire-fighters 

 
Készítette: Bodó Bence, NÉp, III. évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Dombi József, műszaki tanár 
SZIE-YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 

A tűzoltók a rendkívül szélsőséges körülmények között végzik a tűzoltási és műszaki mentési 
feladataikat. Ezek a terhelő hatások (hősugárzás, az emberi szervezetre káros anyagok, nagy 
magasság és mélység) megkövetelik az emberi szervezet: test,- bőr- és légzésvédelmét, 
valamint a felszerelések védelmét. A sportban is úgy tartják, hogy mérkőzéseket a támadók 
nyerik, de a bajnokságot csak kiváló védelemmel lehet elérni. A tűz oltásában rengeteg 
különböző oltóanyag és technológiai újítás van a tűzoltók segítségére, de a hatékony 
munkához a lehető legteljesebb védelmet kell biztosítani. Ezért választottam tanulmányom 
témájául a személyi védelemre alkalmazott kellékeket, ezek innovációját, és a speciális 
estekhez használt különböző ruházatokat. 
A védőfelszerelés alapvetően hő védőruhából, kesztyűből, védősisakból, védőcsizmából, a 
lezuhanástól védő mászó övből és mentőkötélből, valamint a légzés védelmére szolgáló légző 
maszkból áll. Ezeknek a felszereléseknek, rengeteg követelménynek kell megfelelniük, hogy 
az emberéletek mentése ne veszélyeztesse a tűzoltók testi épségét.  
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A KÜLÖNBÖZ Ő FAJTA SZALMÁK ÉPÍT ŐANYAGKÉNTI 
FELHASZNÁLÁSÁNAK T ŰZVESZÉLYESSÉGI VIZSGÁLATA 

 
Flammability test of different stawtypes as building material 

 
Készítette: Fárbás KatalinNÉSz, IV.évf.,  tűz- és katasztrófavédelmi szakirány 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulensek:  
Dr. Kerekes Zsuzsanna PhD,  főiskolai docens  
SZIE-YMÉK,  Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
Benárd Aurél DLA, egyetemi docens 
SZIE-YMÉK, Építészmérnöki Intézet, Települési szakcsoport 
Leczovics Péter, mérnöktanár 
SZIE-YMÉK, Építéskivitelezési és Alaptárgyi Intézet 

Építőanyagok és Minőségirányítás szakcsoport 
 

 
A szalmabála építészet hazánkban még nem terjedt el, annak ellenére hogy jelentős érvek 
szólnak az alkalmazása mellett. A szalma mezőgazdasági melléktermékként mindenhol 
megtalálható, így környezetbarát és olcsó építőanyag. Kiváló épületfizikai tulajdonságokkal 
rendelkezik, jó a páragazdálkodása és különösen kedvező a hővezetési tényezője: 
λ=0,0337−0,086 W/mK, ez függ a szalma fajtájától, sűrűségétől, szálirányától és 
nedvességtartalmától. Teherhordó falként alkalmas fsz.+1emelet terheinek viselésére, de 
alkalmazható vázkitöltő falként magasabb épületekhez is. Ha megóvjuk a nedvességtől, az 
élettartama több mint 100 év. 
 
A szalmaépítészet elterjedése hazánkban elsősorban jogszabályi akadályokba ütközik, de 
emellett leggyakrabban a tűzveszélyességét kérdőjelezik meg.  
Teljes falszerkezetre meghatározott rétegrenddel már végzett tűzállósági vizsgálatot az ÉMI, 
de önmagában a szalmára, mint alapanyagra nem.  
A szalma laza kazalba szedve igen gyúlékony anyag, viszont bálában már sokkal kevésbé 
éghető, hiszen sűrűbb, így kevés az oxigén, ami az égés alapfeltétele. Ilyenkor gyújtóforrás 
hatására a bála felülete kezd parázslással égni, ami a gyújtóforrás elvétele után önmagától 
kioltódik. Kétoldali vakolattal ellátva még ez a felületi parázslás sem megy végbe, így akár 90 
percig is ellenáll a tűzhatásnak, ezt ausztriai és egyesült államokbeli tűztesztek igazolják. 
 
Dolgozatomban a szalma építészeti megfelelőségével szembeni kétségeket próbálom 
eloszlatni elsősorban a tűzveszélyességéről. Vizsgálom, hogy melyek a 
legtűzveszélyesebb/(legkritikusabb) részletek, és ezekre megpróbálok csomóponti 
megoldásokat találni. Égetési kísérletekkel szeretném vizsgálni a különböző anyagú, sűrűségű 
és szálirányú szalma próbatesteket. 
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AZ AGGREGÁTOROK SZEREPE A BEÉPÍTETT T ŰZVÉDELEMBEN 
 

 
Készítette: Lucza Edit Éva, NÉsz, III. évf. 

SZIE-YMÉK 
 

Konzulens:  
Nagy Béla, mestertanár 

 SZIE-YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 

 
Napjainkban, a folyamatosan egyre- és egyre magasodó épületeink, például a bevásárlóközpontok 
és irodaházak egyre nagyobb száma és egyre változatosabb épületszerkezeti kialakítása azt vonja 
maga után, hogy mint a bent tartózkodók, mint az épület védelmében egyre fontosabb, hogy az 
épületen belül gondoskodjuk a tüzek elleni védekezésről.  
 Minél nagyobb és bonyolultabb egy épület annál több tűzvédelmi berendezésre van szükségünk a 
megkívánt biztonság eléréséhez. Az épületeink nagyságából, magasságából és az alaprajzi 
bonyolultságból fakad, hogy az emberi élet védelme érdekében minél hamarabb érzékeljük a tüzet, 
ezt jelezzük a bent tartózkodók számára és a tűzoltóság felé. Mindezek mellett biztosítani kell a 
bent tartózkodók biztonságos kijutását az épületből vagy a tűzszakaszból.  
 A legtöbb beépített tűzvédelemben használt eszköz számára: beleértve mind a jelző, mind az 
oltásra használt eszközöket, szükséges áramforrás a működéshez. A mindennapokban megszoktuk, 
hogy a közszolgáltató biztosítja számunkra a szükséges áramellátást. Adódhatnak azonban 
áramszünetek. 
 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  vagyis az OTSZ is gondol ezekre az esetekre, mikor 
másodlagos tápforrást ír elő.  Alap esetben ez megoldható szünetmentes berendezéssel, ahol az 
akkumulátorok biztosítják az energiát. De mi van akkor, ha az akkumulátorok kapacitása nem elég, 
ill. túl sok kellene belőlük a szükséges áthidalási időhöz? 
 Ezeket az eseteket járom körbe dolgozatomban, kitérve arra, hogy mire kell figyelmet 
fordítanunk, ha aggregátorokat szeretnénk alkalmazni a beépített tűzjelző rendszereink 
áramellátására.  
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POLGÁRI REPÜL ŐTEREK TŰZBIZTONSÁGA: REPÜL ŐGÉPTÜZEK 
OLTÁSA, A KÉNYSZERLESZÁLLÁS VESZÉLYEI 

 

Fire protection for civil airports: Airplane fire extinguishing, risks of emergency 
landing 

 
Készítette: Tóth Csaba, SZIE-YMÉK, NÉp, III. évf. 
 
Konzulens: 
Dombi József, tanszéki mérnök,  
SZIE-YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 

„Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál 
fent és oda vágysz vissza.” – Leonardo Da Vinci 

A repüléstörténetet visszavezethetjük egészen a reneszánsz előfutár, Leonardo Da Vinci 
papírra vetett repülőszerkezeteiig. A Wright-fivérek 1903-as első sikeresen irányított 
levegőbe emelkedése óta folyamatos a repüléssel kapcsolatos aggodalom. Mivel a levegőbe 
emelkedésre az esetek döntő többségében külsőhajtóerőre van szükség ezért az éghető 
anyagok jelenléte adott, és persze a földet érés sem mindig zökkenő mentes. Az egyre bővülő 
légi forgalom és a repülőgépek növekvő mérete, maga után vonja a tűz és balesetek elleni 
védekezés hatékonyságának növelését. A légi közlekedés veszélye a gépek relatív nagy 
mérete, nagy mennyiségű éghető anyag tárolása és a nagy utas számnak köszönhető. Egy-egy 
baleset estén minden másodpercen emberéletek, környezeti károk múlhatnak. Nem meglepő 
ezek után, hogy az ENSZ repülési szervezete a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO – International Civil Aviation Organization) szigorú feltételeket szab a tűz és baleset 
elleni védekezéssel kapcsolatban. Bár ezek nem kötelező érvényűek csupán ajánlások, minden 
magára valamit is adó repülőtér kötelező érvényűnek tekinti. A reptéri tűzoltóságok műszaki 
felszereltsége mellett a tűzoltók elméleti és gyakorlati ismereteinek kombinációi járulnak 
hozzá a szakszerű tűzoltáshoz és a személyi mentéshez. TDK dolgozatomban a repülőgépek 
tüzeinek oltásmechanizmusát és a kényszerleszállás okozta veszélyeket kívánom bemutatni. 
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VILLAMOS VEZETÉKEK ÉS AZOK KÖTÉSEINEK HATÁSA A 
TŰZVESZÉLYESSÉGRE 

 
Effects of electrical wires and its connection on fire hazard 

 

   

Készítette: Török Antal, NÉSZ, IV.évf., tűz- és katasztrófavédelmi szakirány 

SZIE-YMÉK 
Konzulensek:  
Dr. Kerekes Zsuzsanna PhD, főiskolai docens 
Dombi József, mestertanár 
SZIE–YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 
Közösségi, de leginkább lakóépületekben a vagyonbiztosítók statisztikája szerint a keletkezett 
károk csaknem negyedét elektromos tüzek okozzák. Ezek általában a hozzá nem értő 
felhasználók számára nem látható, nem jelzi előre semmi, mint például egy nedvesedő fal, 
egy beázó tető, vagy csepegő csap, stb. Sok helyen, például társas- házakban, lakásokban a 
falakban lévő vezetékek régiek, nem ritkaság, hogy 50-60 évesek (vagy annál is régebbiek), 
melyek az akkori szabványoknak és fogyasztási igényeknek még megfeleltek. Közben a 
technika korszerűsödésével sok újfajta fogyasztó került be a háztartásokba, amelyekre a régi 
hálózat teherbírása már nem elegendő. Ezeket csak fokozza, ha nem a szabványok szerint 
voltak megszerelve.  
 
Mivel ezek nem láthatóak, leggyakrabban nem is törődnek vele, egyik nap a másik után telik, 
miközben a veszély egyre fokozódik, egészen addig ameddig a baj meg nem történik. 
Ráadásul a karbantartás elmulasztása miatt a biztosító sem fizet. Érdemes tehát elgondolkodni 
azon, hogy ezeket miképp lehetne megelőzni. 
 
Dolgozatomban elsősorban a lakóépületekben a hibás villamos hálózatok által okozott 
károkra keresem a választ. Ezek leggyakrabban a szakszerűtlen szerelési munkákból 
adódhatnak: anyagok helytelen megválasztása, vezeték keresztmetszetek alulméretezése, 
túlterhelése. Ezeken túlmenően pedig legfőképpen a vezeték hálózatban lévő kötésekre, mint 
gyengepontokra szeretnék rámutatni. 
 
A fentieket összefoglalva tehát a dolgozatomban főképpen a kisfeszültségű (háztartási) 
hálózat okozta tüzek megelőzésére, azok lehetőségeivel fogok foglalkozni. 
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ILLÉKONY OLDÓSZERT TARTALMAZÓ ÉGHET Ő FOLYADÉKOK 
ROBBANÁSI HAJLAM VIZSGÁLATA 

 
Examination of explosion disposition of flammable liquids containing volatile 

solvents 
 

Készítette: Újvári Tímea, NÉp, IV. évf.  
SZIE-YMÉK 

 
Konzulensek: 
Dr. Beda László PhD, főiskolai tanár 
Dr. Kerekes Zsuzsanna PhD, főiskolai docens 
SZIE–YMÉK, T űz- és Katasztrófavédelmi Intézet 
 
 
Az előző TDK témában az alternatív üzemanyagokkal ismerkedhettünk meg, ezek közül is 
főként a repce és a kukorica olaj, valamint ezeknek különböző alkoholokkal alkotott 
vegyületeit vetettem vizsgálat alá. 
A dolgozat témája kísérleti úton meghatározta a repcéből és kukoricából készült tiszta 
vegyületek lobbanáspontját, valamint ezek különböző alkoholok hozzá keveréséből adódó 
elegyek lobbanáspontját. A mérések során analitikailag tiszta, magasabb rendű alkoholokat 
használtam fel, 10 és 20%-os arányban.  
Az eddig kapott eredményeket kívánom robbanási hajlam vizsgálatával kiegészíteni, amelyek 
reményeim szerint még több információt adnak majd az üzemeltetőknek, esetlegesen újabb 
kiinduló alapot képezhetnek más vizsgálatokhoz. 
 
Terveim szerint azonban a témakört egy kicsit kibővítve, szeretném összehasonlítani a kapott 
eredményeket, más oldószert tartalmazó folyadékokkal is, amelyek hasonlóan illékony 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a vizsgált minták.  
 
Az eredményekből, az összehasonlított értékekből véleményem szerint egy elég érdekes és 
elgondolkodtató eredmény fog születni.  




