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Előszó

Előszó
Érdekes dokumentumot tart az olvasó a kezében. Egy riportkötetet, amely a TÁMOP
4.2.1/B 2 milliárd Ft összértékű projektben résztvevő kutatók jelentős részének a válaszait közli a következőkben olvasható kérdésekre. Véleményem szerint a kiadvány érdekessége többek között abban rejlik, hogy képet ad a felsőoktatási értelmiség szakmai
felkészültségéről, a tudományos munkához való viszonyulásáról és sok tekintetben betekintést nyújt az egyetemi kutatómunka rejtelmeibe is. A szöveg szerkesztése nem egységes. Az anyag összeállításakor csak a legszükségesebb változtatásokat eszközöltük, hiszen az is rólunk szól, hogy egy ilyen kérdéscsoportot ki és hogyan értelmez. Volt, aki pár
sort írt, de olyan is akadt, aki 10 oldalt. Így teljes a kép.
A kiadvány azt is érzékelteti, hogy a projekthez kapcsolódó mintegy 600 millió Ft-os műszerbeszerzés milyen formában valósult meg. Az eredmények révén további hazai és külföldi projektek, együttműködések alakulhatnak ki. Ezt azzal is igyekszünk segíteni, hogy a
napokban megjelent angol nyelvű 400 oldalas kiadványunkat: The Impact of Urbanization,
Industrial, Agricultural and Forest Technologies on Natural Environment (Edited by Miklós NEMÉNYI and Bálint HEIL) a világ számos egyeteme könyvtárába eljuttatjuk.
Ezúton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet a projektben résztvevő valamennyi
dolgozónak, oktatónak, kutatónak, BSc, MSc és PhD hallgatónak. Számuk megközelítette
a 450-et. Köszönöm rektor úrnak, FARAGÓ Sándor professzor úrnak, hogy mindig készen
állt, hogy az „ő szintjén” felmerülő problémák megoldásában segítsen. Köszönöm a menedzser helyettesnek, KOVÁCS Attila József intézetigazgató docens úrnak, hogy a nagyon
sok aprólékos feladat megoldásában segítette a menedzser munkáját. Hálás köszönetem
GŐSI Károlyné (Baba) főigazgató helyettes asszonynak, aki a projekt második félidejében
vette át a gazdasági ügyek intézését, és aki olyan rugalmas és egyben korrekt gazdasági
ügyrendet alakított ki, amely révén gördülékennyé vált a pénzügyek intézése. Köszönöm
az alprogramvezetőknek: BARTHA Dénes, ALBERT Levente, SCHMIDT Rezső, JEREB László és
VERESS Márton professzoroknak, akik a menedzsmentet mindenben segítették, és szigorúan ügyeltek a feladatok időbeni és minőségi megvalósítására. Köszönöm a közvetlen
munkatársaim segítségét (CZEGLÉDI István főtanácsos, SÁNDOR Márta külügyi főelőadó,
FACSKÓ Ferenc integrált monitoring koordinátor, GŐSI Adrienn projektasszisztens és
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VARGA Márta projektszervezési koordinátor, CSIHA Tünde kommunikációs koordinátor,
HORVÁTH Eleonóra rendezvényi koordinátor, WALTER Katalin, a Technológia Transzfer
Iroda vezetője, RONCSNÉ GALUMBA Julianna és HORVÁTH Brigitta, az EMÖ Kft. munkatársai), akik türelemmel viselték a gyakori türelmetlenségemet. És utoljára, de elsősorban
köszönetet mondok HEIL Bálint docens úrnak, a projekt menedzserének, aki hihetetlen
gyorsan átlátta egy ilyen szerteágazó projekt irányításának kritikus pontjait, és azt, hogy
azok megoldására milyen ügyrend kialakítása a legcélszerűbb. Ezt az ügyrendet szigorúan és fáradhatatlan szorgalommal betartotta és be is tartatta. Elsősorban ennek köszönhetően a monitoring ellenőrzések során a program csak dicséretet kapott, ami nem
általános ezen a területen.
Azt kívánom Bálintnak, hogy a tudományos életben is hasonló sikereket érjen el, és minél előbb teljesítse a professzori kinevezés feltételeit.
Összefoglalva a bevezető gondolataimat: szeretném újból felhívni a ﬁgyelmet arra a –
kiadvány által is érzékelhető – szellemi kapacitásra, amely az egyetemeken folyamatosan
újra termelődik. Egy ország alapvető érdeke, hogy ennek eredményei a társadalomban, ill.
a gazdasági életben is hasznosuljanak. Bízom abban, hogy a döntéshozók is belátják ezt.
A projektben résztvevő valamennyi munkatársunknak további sok sikert és boldogságot kívánok.

Sopron, 2012. október 5.

Prof. Dr. Neményi Miklós
az MTA levelező tagja
a projekt szakmai vezetője
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Kutatások
a Nyugat-magyarországi Egyetemen
c. kiadvány kapcsán feltett kérdések
Tisztelt Kolléga!
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében magyar és angol nyelven „Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen” címmel egy min. 250 oldalas kiadvány megjelentetését vállalta
az egyetem.
A kiadványban az egyetemen kutatásokat folytató kollégákat, kutatási témákat, eredményeket kívánjuk bemutatni. E feladathoz kérnénk az Ön segítségét is.
Kérjük, hogy önmagáról az alábbi kérdéseket alapul véve, összesen 3-5 oldal terjedelmű anyagot állítson össze, mely anyag a kiadványban további szerkesztés nélkül meg fog
jelenni.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Személyes kutatói adatlap (fénykép, név, végzettség, eddigi munkahelyek, tapasztalatok, családi állapot, gyermekek száma).
Kérjük, mutassa be kutatási területét! Külön kiemelve, hogy kutatásai hogyan illeszkednek a TÁMOP 4.2.1/B projekthez.
Kutatási területe hogyan illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz? Lát-e lehetőséget
bekapcsolódni nemzetközi projektekbe? Ha igen, akkor milyen formában?
Milyen új műszerek, eszközök berendezések kerültek beszerzésre a TÁMOP 4.2.1/B
projekt keretében, melyek az Ön munkáját segítik? Hogyan segítik ezek az eszközök
munkáját?
Kutatásaiba sikerült bevonnia az utánpótlást jelentő ﬁatal kutatókat, oktatókat, PhD
hallgatókat, hallgatókat (TDK munka)? Ha igen, milyen formában? Mi lett a bevonás
hozadéka?
Nevezze meg azon külföldi kutatói műhelyeket, kutatókat, akikkel a projektben
együttműködött!
Milyen eredményeket sikerült elérnie a projekt keretében?
Kutatásai eredményei hasznosultak-e már? Ha még nem, milyen hasznosítási területeken lehet felhasználni őket?
Kérjük, sorolja fel, kutatásaival kapcsolatos legfontosabb publikációit, illetve
röviden mutassa be őket! Adja meg absztraktjait, melyek fél oldalnál ne legyenek
hosszabbak!).
Elégedett az elért eredményeivel?
Eredményeinek továbbfejlesztési lehetőségei? Jövőbeli kutatási tervei?
A kutatási feltételeit milyen formában szeretné biztosítani a jövőben? (pl. milyen
pályázatok).

Köszönjük szépen válaszait!
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Természeti örökségünk
megőrzése és fenntartható
hasznosítása
Alprojektvezető: Prof. Dr. Bartha Dénes DSc

Horváth Bálint
Végzettség:
2007-2009: Természetvédelmi mérnöki MSc szak; Nyugatmagyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
2004-2007: Természetvédelmi mérnöki szak; Nyugat-magyarországi
Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet; PhD hallgató
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, helyszíni ellenőr
Hotán Bt., természettudományos kutatómunkák.
Családi állapot: nőtlen
Fő kutatási területem az éjszakai nagylepkék és nappali lepkék térképezése, monitorozása és ökológiai vizsgálata; erdőökológiai vizsgálatok éjszakai lepkék tanulmányozásával; rovar genetikai vizsgálatok. Az elmúlt években számos projektben dolgoztam terepi
kutatóként és koordinátorként egyaránt. Az elmúlt 2 év legjelentősebb kutatásai:
•

•

•

2010-2011: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI): „Harmóniában a tájjal”
INTERREG: Natura 2000 élőhelyek fenntartható hasznosítása a szlovén-magyar
határ mentén. Nappali lepke térképezés – terepi kutató munka.
2010-2012: Nyugat-magyarországi Egyetem: TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-20100006 projekt, „Védett és/vagy veszélyeztetett állat- és növényfajok populációgenetikai vizsgálata, védett rovarok és védett erdők (erdőrezervátum és Natura 2000)”
alprogram – terepi kutató, labormunka.
2012: Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Alap): Közösségi jelentőségű,
illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein projekt, nappali lepke,
éjszakai lepke és szitakötő felmérések, valamint monitoring módszertanfejlesztés –
terepi kutató, alkoordinátor.
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2010 szeptembere óta a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola hallgatója vagyok. Kutatási témám: Különböző korú erdőállományok ökológiai
szempontú összehasonlító vizsgálata az éjszakai lepkék alapján.
2010 óta veszek részt a TÁMOP 4.2.1/B projekt „Védett és/vagy veszélyeztetett állat- és
növényfajok populációgenetikai vizsgálata, védett rovarok és védett erdők (erdőrezervátum és Natura 2000)” alprogramjában. Feladatom védett éjszakai és nappali lepkefajok
genetikai vizsgálata, beleértve a terepi mintagyűjtést és részben a labormunkát. A projekten belül végzett terepi kutatását szorosan összeköthető egyéb munkáimmal, amely
lényegesen megkönnyítette a mintavételezést, illetve lehetővé tette, hogy az ország
több pontjáról szolgáltassak adatokat. Így nem csak saját feladatkörömhöz kapcsoltan
gyűjthettem mintákat, de a projekten belüli egyéb rovar genetikai vizsgálatokhoz is (pl.:
Cameraria ohridella).
Mivel a lepkék az egyik legkutatottabb rovarcsoport a világon, számos lehetőség nyílhat
nemzetközi projektekben történő részvételhez, az egyes nemzetek kutatásainak összekapcsolásához. A lehetőségek felderítéséhez jó alkalmat jelentenek az évente megrendezésre kerülő nemzetközi lepkész konferenciák, melyeken a rendszeresen részt veszek:
• 6th International Butterﬂy Conservation Symposium – 2010 Reading.
• XVIIth European Congress of Lepidopterology – 2011 Luxemburg.
• Future of Butterﬂies in Europe III – 2012 Wageningen.
A TÁMOP 4.2.1/B projektben elért eredményeket egy workshop és egy konferencia során is bemutattam az elmúlt évben:
• Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species –
Regional workshop, Debrecen.
• International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological
Footprint – Sopron.

Publikációk:
HORVÁTH B. – SÁFIÁN SZ. – TÓTH V. – LAKATOS F. (2012): Genetic Investigation of Protected
Lepidoptera Species in West Hungary (Presentation of methods, modell species and
aims).
Abstract – Effects of shrinkage and fragmentation of natural habitats are sometimes underestimated in species conservation, although small sized and isolated populations are more
exposed to adverse effects, and even to normal ﬂuctuations of environmental conditions.
Knowledge on species’ genetic background might help conservation work in recognising
anomalies, unusual trends or in the understanding of population decline.
The present project aims to collect genetic material from butterﬂy and moth species, where
little genetic information is available, but their ecology and distribution in Hungary are
well known. We selected three butterﬂy and three moth species as models: Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758), Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758), Lemonia taraxaci ([Denis et Schiffermüller], 1775), Lycaena hippothoë (Linneaus, 1761), Apatura ilia ([Dennis et Schiffermüller], 1775) and Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758).
Specimens for DNA extraction were collected in 2011 in the Őrség National Park and other
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nature reserved in Vas County (Western Hungary) with permission from the regional conservation authorities (KÖTEVIFE).
In 2011, 13 specimens of 4 species have been collected. Collection of specimens of E. lanestris and N. antiopa failed due to their rarity and local distribution in the study area. The
freshly collected material
will be supplemented by voucher specimens from the insect collection of the University of
West Hungary (Sopron).

Bár doktori kutatómunkám nem kapcsolódik szorosan a projekthez, az mégis elengedhetetlen feltételeket biztosított a munkámhoz. A lepkefajok meghatározásához számos esetben nem elegendőek a makro-morfológiai bélyegek. Ilyenkor az ivarszervek mikroszkópos
vizsgálata, egyes esetekben DNS kivonás és szekvenálás szükséges az identiﬁkáláshoz. Az
ehhez szükséges eszközöket és vegyszereket a TÁMOP 4.2.1/B projekt biztosította.
Mivel a projekt során elvégzett genetikai vizsgálatok, csak néhány egyedet érintettek
az egyes lepkefajok közül, messzemenő következtetéseket nem szabad levonni az eredményekből, a kapott genetikai háttéranyag viszont jó alapot szolgáltat további, a témához
kapcsolódó kutatásokhoz. A további vizsgálatok lehetőséget nyújtanának az egyes populációk közötti genetikai különbségek felfedésére, esetleg ﬁlogeográﬁai kutatásokhoz.

Horváth Sándor
Végzettség:
2011: PhD; Nyugat-magyarországi Egytem Roth Gyula Doktori Iskola
2009: okleveles agrármérnök; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaságtudományi Kar
2008: okleveles adószakértő; Perfekt Zrt. 2008
2005: okleveles erdőmérnök-tanár; Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Faipari Mérnöki Kar
2005: okleveles erdőmérnök; Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
Munkahelye:
2008-tól: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Külföldi tanulmányutak:
• Seinajoki University of Applied Sciences (Erasmus Staff Mobility)
2010,
• Universidad Politechnica de Madrid (Erasmus Mobility) 2009,
• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Forstökonomie,
doktori részképzési ösztöndíj (Land Baden-Württemberg
Stipendium) 2006-2007,
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• Technische Universität Dresden, Institut für Forstökonomie und
Forsteinrichtung, doktori részképzési ösztöndíj (DAAD Stipendium)
2005-2006,
• Bogor Agricultural University Instite Pertanian, gyakorlati egyetemi
ösztöndíj (IFSA Scholarship) 2002,
• Georg-August-Universität Göttingen, egyetemi részképzési ösztöndíj
(Socrates/Erasmus Program) 2001.
Kutatási területek:
• Az erdőgazdálkodás állami támogatásának és adózásának háttere, az
erdészet költségvetési kapcsolatai.
• Erdészeti munkaügyi, és az erdészeti munkavédelem ﬁnanszírozása.
• Megújuló energiák, biomassza és vidékfejlesztés.
• Vállalkozások az erdőgazdálkodásban, ﬁatal vállalkozók
ﬁnanszírozása a zöld ágazatban.
A kutatási területekkel több nemzetközi projektben vettem már részt (SOSKLIMA
Projekt, Ösztöndíj-programok, OBELISK Projekt). Projektmenedzserként és ﬁatal kutatóként is aktívan részt veszek hazai és nemzetközi projektekben.
Két diplomamunka készült a projekt keretében:
DOMONKOS Éva környezettan BSc szakos hallgató: Az Expressz-fűz (Salix alba ’Express’)
energaiültetvény növekedésvizsgálata, levélanalízise és társadalmi hasznossága
JUHÁSZ Lenke erdőmérnök szakos hallgató: Csongrád megyei vadgazdálkodók munkaügyi
felmérése. Az itt szerzett tapasztalatok alapján GOP pályázatokat szeretnék benyújtani.

Horváth Tamás
Végzettség:
2012: PhD. Erdészeti és Vadgazdálkodási tudomány
2011-2012: Erdőpedagógus szakmérnök
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
1999-2004: Oklevles erdőmérnök,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
2010-től: egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem
2009-2010: tudományos segédmunkatárs, Nyugat-magyarországi
Egyetem
2009-2010: erdőtervező munkatárs, Meződi-Horváth Kft.
2008-2009: erdőtervező munkatárs, Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatóság Zalaegerszeg
2004-2005: tanszéki mérnök, Nyugat-Magyarországi Egyetem
Családi állapot: nős, 1 gyermek
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A fő kutatási területeim a faállományok növekedésének vizsgálata, különös tekintettel
az egyes fák növekedését befolyásoló tényezőkre elegyes erdőkben. Ehhez kapcsolódóan a TÁMOP 4.2.1/B projektben a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módok
tervezését segítő erdőbecslési módszerekkel foglalkoztam. A vágásos erdők tervezéséhez
kapcsolódó erdőbecslési módszerek nem minden esetben alkalmazhatók a nem vágásos
erdők erdőbecslési eljárásaiban. Így fontos feladat egy megfelelő, az átalakuló erdőképben most és a jövőben is alkalmazható erdőbecslési eszköztár kifejlesztése.
Így került kialakításra egy számítógépen szimulált és a gyakorlatban is bevezetett eljárás, amely a gyakorlatban is bevezetésre került.
Az általam végzett kutatások illeszkednek a nemzetközi kutatási irányokhoz. Az elegyes, többkorú erdők növekedésének vizsgálata egyre inkább előtérbe kerül nem csak
hazánkban, de külföldön is. Számos országban hosszúlejáratú kísérleti területek eredményeire támaszkodnak a külföldi kutatók. Új, eddig nem alkalmazott elrendezésű kísérleti
területek magyarországi létesítését végeztük az elmúlt időszakban.
A folyamatos erdőborítás erdőrendezési szempontú vizsgálata a nemzetközi és a hazai
szakirodalom korábbi eredményeire építve történt.
A kutatás témakörében született 3 diplomaterv témavezetője voltam, akik a diplomamunkájukat sikeresen megvédték, valamint további 1 fő doktorandusz vett részt a munkában.
A projektben a cseh Institute of Forest Ecosystem Research – IFER – fejlesztői segítségével, valamint az általuk tervezett Field-Map rendszerrel dolgoztunk.
A kutatások során sikerült olyan gyakorlatban is alkalmazható erdőbecslési eljárást
kidolgozni, amely segítségével eredményesen becsülhető az elegyes faállományok növedéke, és illeszthető a jelenleg ma alkalmazott erdőbecslési eljárások gyakorlatába. A módszer segítségével több száz hektár erdőterület felmérése történt meg, amelyek adatai a
soron következő erdőtervezési ciklusban kerülnek üzemszerűen felhasználásra.
A fentiek tükrében elmondható hogy a kutatás a gyakorlat számára is alkalmazható eredményekkel zárult. A folyamatos erdőborítást célzó erdészeti üzemmódok esetében a pontosabb növedék meghatározási módszerek a gyakorlat számára a tervezés alapját jelentik.

Publikáció:
Tamás HORVÁTH – János GÁL – Gábor VEPERDI (2012): Development of Forest Management Planning Methods for the Conversion and Selection Forests. In: NEMÉNYI, M. –
HEIL, B.: The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies
on the Natural Environment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 400, ISBN: ISBN
978-963-19-7352-5
Abstract – Recently more and more emphasis is put on the selection system providing continuous cover forests. However forest management planning methods are optimized for the
cut system. The aim of the research was to develop inventory methods suitable for assessing the main parameters of the selection forests, especially their increment. A method of
circular plots was developed and tested on more than 2000 ha selection system forest.
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Jánoska Ferenc
Végzettség:
1997: mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa
1992-1994: okleveles természetvédelmi szakmérnök
1986-1991: okleveles erdőmérnök
Munkahelyek:
MN Erdő-, Vad- és Mg. Erdészete Süttő
Erdészeti és Faipari, Soproni, majd Nyugat-magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Tapasztalatok:
Oktatásban eltöltött 15 év
Kutatásban eltöltött 21 év
Vadgazdálkodási, igazságügyi és természetvédelmi szakértés
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Kutatási terület: vadbiológia, ökológia és természetvédelem (zárttéri nagyvadtartások
ökológiája, erdősávok fészkelő madárállományai, szélerőművek előzetes és utólagos ökológiai hatásvizsgálata, Fertő halfaunisztikai felmérése). A TÁMOP 4.2.1/B projekthez az
erdősávok fészkelő madárállományainak vizsgálata, a Fertő halfaunisztikai felmérése,
illetve a szélerőművek ökológiai hatásvizsgálata kapcsolódott.
A nemzetközi tendenciák tekintetében fontos szerepe van a szélerőművek hatásvizsgálatának, különösen olyan országokban (Németország, Spanyolország, USA) ahol a
megújuló energiaforrások, különösen a szélerőművek fontos szerepet játszanak. Ezen
berendezések ökológiai hatásainak (madár- és denevér-pusztulások, vándorlási útvonalak módosulása, élőhelyvesztés) komoly nemzetközi irodalma van. Itt lehetőség nyílik
nemzetközi projektekre is, együttműködés formájában.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében az alábbi eszközök, berendezések kerültek
beszerzésre:
• halászcsónak, elektromos csónakmotor, elektromos halászgép, halászati eszközök –
Fertő halfaunisztikai felméréséhez
• terepi laptop – terepi adatgyűjtés elősegítésére és az adatrögzítés gyorsítására
Két év időtartamra alkalmaztunk 1 fő predoc hallgatót, akit be is tudtunk iskolázni új
szakmai jellegű végzettség megszerzéséhez (halászmester, elektromos halászgép-kezelő).
Ezen felül a doktoranduszokat a terepi adatgyűjtés és a laboratóriumi feldolgozás feladataiba is bevontuk.
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Két éves időtartamra rendelkezünk adatokkal a szélerőművek madárfajokra és denevérekre gyakorolt ökológiai hatásairól, a fészkelő madárállományok felméréséről pedig
(a project segítségével) immár 23 éves adatsorral rendelkezünk, melynek feldolgozása és
publikálása is megtörtént.
Kutatási eredményeinket elsősorban a környezetvédelmi engedélyeztetés során, új
szélerőműparkok tervezésekor lehet felhasználni. Mivel kutatásaink egy jelentős része
alapkutatás, hasznosulásuk áttételesen valósul meg, pl. beépül az oktatásba.

Publikációk:
JÁNOSKA F. – MAROSÁN M. – KIRÁLY I. – MÁNDOKI M. – KEMENSZKY P. – GÁL J. (2010): Repcefogyasztás okozta bendőalkalosis és másodlagos habképződéssel járó felfúvódás őzekben (Capreolus capreolus). Magyar Állatorvosok Lapja 132 (9). p.: 555-559.
A LAJTA Project 20 éves monitoring-programjáról megjelent kötetben 5 részfejezetben
működtem közre egyedüli vagy társszerzőként:

JÁNOSKA F. (2012): A mezővédő erdősávok és erdőfoltok jellemzése. In: FARAGÓ S. (ed): A
LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p.159-170.
JÁNOSKA F. (2012): A LAJTA Project területén előfordult madárfajok jegyzéke. In: FARAGÓ
S. (ed): A LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve.
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 284-293.
JÁNOSKA F. (2012): Az erdősávok fészkelő madárközösségei. In: FARAGÓ S. (ed): A LAJTA
PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 293-325.
FARAGÓ S. – JÁNOSKA F. – DITTRICH G. (2012): A LAJTA Project ragadozó madarai. In: FARAGÓ S. (ed): A LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20
éve. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 333-352.
FARAGÓ S. – JÁNOSKA F. – DITTRICH G. – GICZI F. (2012): Varjúfélék (Corvidae) állomány- és
teríték-monitoringja a LAJTA Projectben. In: FARAGÓ S. (ed): A LAJTA PROJECT: Egy
tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 353-363.
A nyugat-magyarországi fészkelő madárfajok atlaszában 5 faj elterjedési viszonyait
elemeztem:
JÁNOSKA F. (2012): Jégmadár (Alcedo atthis). In: FARAGÓ S. (ed): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 127.
JÁNOSKA F. (2012): Búbosbanka (Upupa epops). In: FARAGÓ S. (ed): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 129.
JÁNOSKA F. (2012): Sárgarigó (Oriolus oriolus). In: FARAGÓ S. (ed): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 200.
JÁNOSKA F. (2012): Tövisszúró gébics (Lanius collurio). In: FARAGÓ S. (ed): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 201.
JÁNOSKA F. (2012): Kis őrgébics (Lanius minor). In: FARAGÓ S. (ed): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 202.
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A XXX. IUGB (International Union of Game Biologists) 2011-es konferenciáján az
alábbi előadással, illetve annak Abstract-jával szerepeltem:
Ferenc JÁNOSKA – József VARJU – Tibor TAKÁCS– János GÁL (2011): Reproductive parameters of enclosed and free-ranging wild boar (Sus scrofa) populations in Hungary
Abstract – In Hungary, increases in free-ranging wild boar in the last few decades have been
attributed to several factors: higher environmental conditions of the species, variations in
the type of dominant crops (especially maize), lack of big predators, inefficient hunting, additional food and perhaps climatic changes, too.
At the same time in our land captive management of wild boar is living its second Renaissance.
Nowadays about 10 percent of wild boar populations are living in enclosures in Hungary.
We were curious, there is a difference between the reproductive success of wild boar populations living in hunting enclosures and free-ranging populations, or not?
From this aim wild boars were collected during the wild boar hunting season by drive hunts,
reﬂecting the situation of the species’ reproductive biology between the months of November to January, since 2006. We examined 8 closed and 4 free-ranging populations, about
600 wild boar females.
All of bagged females were aged in the ﬁeld based on colour of the hair, tooth eruption
patterns and wear. Three age classes were considered: 1 year old - females fewer than 12
months old; 2 years old — between 12 and 24 months old; adults — females over 24 months
old. We collected the following data from the females: date of death, reproductive status
(breeding – pregnant or lactating - or not breeding). The reproductive tracts (uterus and
ovaries) were removed during ﬁeld necropsy and preserved by freezing (-20º C). The embryos in the uteri of pregnant females were counted, sexed, and we measured their weight.
No signiﬁcantly lower reproductive success were found in case of wild sows kept in enclosure than in free-ranging populations, but intrauterine mortalities was higher in enclosures. The inﬂuence of condition on wild boar reproduction and fertility was tested and
found to be at least of minor interest for the reproductive success of the species.

2012-ben Szerbiában vettem részt a Nemzetközi Vadászati és Vadászat-turisztikai szimpóziumon az alábbi előadással:
Ferenc JÁNOSKA (2012): New Possibility in Hunting Tourism: Wild Boar Management in
Hungarian Game Hunting Parks
Abstract – In Hungary today captive management of big game is living its second Renaissance. The practice of big game captive management (most importantly of the wild boar)
has begun in 70’s of the 20th century when demand for guided hunting was on a rise and
damage to open ﬁelds and forests by wild game was also on an increase. It was also a nondismissible fact that this practice also aided the possibility of live-animal commerce, especially in case of the fallow deer. Some wild boar hunting parks that were established in the
70’s have managed to survive the difficulties associated with the political transition and to
this day are able to practice effective and successful management. Red deer and fallow deer
are being captive managed on farms and in hunting parks since the 80’s in two forms: animals are either captive bred and managed accordingly or wild caught and their wild behavior is mostly maintained. Beginning of captive management practices of the mouﬂon dates
back to the middle of the 70’s. Since the 90’s captive management of big game has been going
through another wave of popularity with 3-4 new hunting parks being established annually
in Hungary, most of which exclusively specialize in wild boar or a mixed game species collection with wild boar being the dominant managed species.

20

Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása

Interest by local and foreign hunters for guided hunting of wild boar (especially drive hunts
that yield large hunting bags) has been on an increase (1.Picture). It is increasingly more
difficult to meet these demands on free area hunts; however, such hunts can be accommodated in well placed, properly designed and constructed wild boar hunting parks.

A megkezdett monitoring jellegű kutatásokat mindenképpen folytatni szeretnénk, hiszen ezek jelentősége éppen abban van, hogy folyamatos adatsoraink legyenek.

Korda Márton
Végzettség:
2007-2009: Természetvédelmi mérnöki MSc szak;
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
2006-2009: Media Nature; Universität für Bodenkultur, Bécs
2003-2006: Természetvédelmi mérnöki szak;
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
2009-től: Tanársegéd, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
2008-2009: Intézeti mérnök, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet

Tapasztalatok:
2000 óta folyamatosan részt veszek a Tétényi-fennsík természetvédelmi feladatainak
megtervezésében és kivitelezésében, illetve a terület részletes, tudományos kutatásában.
Ennek során elsősorban a fennsík ﬂóráját és vegetációját vizsgálom.
2006 óta részt veszek a magyarországi adventív hínárfajok kutatásában. A kutatások
során több Magyarországra nézve új hínárfaj került elő, illetve korábbi adatokkal rendelkező fajok esetében az elterjedési területük pontosításra került.
Koordinálásom alatt zajlik a Kecskemét–hetényegyházi mogyorós-tölgyes regenerációs vizsgálata.
Ezen kívül részt veszek az Erdőmérnöki Kar növénytani és természetvédelmi témájú
tárgyainak oktatásában.
Részvétel a „Spontán erdősödő és cserjésedő területek természetvédelmi és erdészeti
szerepének vizsgálata, hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz gyepjeinek
fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, ritka/veszélyeztetett gyomnövényfajok aktív védelmének lehetőségei” c. projektben (TÁMOP-4.2.1/B)
Részvétel az „Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén” c. projektben (TÁMOP-4.2.1/B)
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Kutatásaim a növénytan, illetve a természetvédelem témák köré csoportosulnak. Fő
kutatási témáim:
• A magyar növényvilág védelmének hazai és nemzetközi vonatkozásainak komplex
feltárása.
• Inváziós fa és cserjefajok hazai elterjedésének vizsgálata térben és időben.
• Inváziós fa és cserjefajok megítélésének időbeli változása az egyes szakterületeken
belül.
• Hazai száraz gyepek szukcessziós folyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a ritka illetve védett növényfajok állományainak változására.
• Magyarországi dendrotaxonokkal kapcsolatos ismeretek átfogó bővítése.
Kutatási témáim az alábbi módon kapcsolódnak a TÁMOP 4.2.1/B projekthez:
A természetvédelem feladatai között kiemelt jelentőséggel bír a változatos hazai élőhelyeket átalakító, homogenizáló és degradáló inváziós növényfajok elleni védekezés. Ennek
sikeressége alapvetően függ a szóban forgó növények alapos ismeretétől, tulajdonságaik
feltártságától. A TÁMOP 4.2.1/B projekt „Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli
régió területén” című részprojektje többek között pont ezen ismérvek feltárására irányult.
A természetvédelmi oltalmat élvező természeti értékek között különleges helyet foglalnak el az Európai Unióban is kiemelt értéket képviselő pannon szárazgyepek. Ezen gyepek létrejöttét gyakran a tradicionális tájhasználat tette lehetővé, és fennmaradásuk is
ettől függ. Ennek megváltozása az élőhelyek átalakulását eredményezi. A folyamat részletei és hatásai ma még nem teljesen ismertek, de kiemelt természetvédelmi jelentősége
miatt a tudományos alapokon nyugvó kutatása feltétlenül szükséges. A témával kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolását célozta a TÁMOP 4.2.1/B projekt „Spontán
erdősödő és cserjésedő területek természetvédelmi és erdészeti szerepének vizsgálata,
hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz gyepjeinek fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, ritka/veszélyeztetett gyomnövényfajok aktív védelmének lehetőségei” című alprojektje.
Az inváziós fajok világszerte egyre komolyabb természetvédelmi, egészségügyi és nem
utolsó sorban gazdasági problémákat okoznak, így az ellenük való védekezést megalapozó
tudományos kutatások világszerte egyre jobban fejlődnek, egyre több eredményt érnek el.
Ezt ﬁgyelembe véve a témában végzett kutatásaink messzemenőkig illeszkednek a nemzetközi tendenciákhoz.
A téma feltétlenül alkalmas nemzetközi projektekhez való kapcsolódáshoz. Ez alapvetően kétféleképpen történhet. Egyrészt azokkal az országokkal kell keresni a kapcsolatot
ahol az adott fajok hasonló problémákat okoznak, másrész olyanokkal ahol a szóban forgó
faj őshonos. Ezeknek az országoknak a kutatóival folytatott tapasztalatcsere, illetve célzott kutatások igen komoly előrelépéseket eredményezhetnek a témában.
Ezt a célt szolgálta pl. a TÁMOP 4.2.1/B projekt támogatásával meglátogatott 3rd International Symposium on Weeds and Invasive Plants című nemzetközi konferencia is.
A projekt keretében vásárolt eszközök közül a saját kutatásaimhoz elsősorban a Zeiss
sztereo mikroszkópot, a Nikon tükörreﬂexes fényképezőgépet és tartozékait, illetve a
Leica GPS-eket használom. A mikroszkóp a kutatások során elengedhetetlen mikroszkópos növényhatározást segíti, míg a fényképezőgép a pályázat keretén belül megvalósult
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kutatások professzionális szintű fotódokumentálását, illetve különböző kiadványok képanyagának elkészítését teszi lehetővé. A manapság végzett terepi felvételezésekhez már
alapkövetelmény a nagy pontosságú GPS, mely igényt a projekt keretén belül vásárolt készülékek messzemenőkig kielégítik.
A projekttel kapcsolatban folytatott kutatásokat több PhD hallgató is beépítette a kutatási témájába.
A projekt során elért eredménynek tekintem az inváziós növényfajokkal kapcsolatban
szerzett új ismeretek összegzését, a már jelentős problémákat okozó özönnövények mellett a potenciális inváziós növényfajok lajstromba vételét.
Gyakorlati szempontból fontos eredményeket kaptunk a gyepeken zajló szukcesszióról, illetve a füves élőhelyek rekonstrukciójának lehetőségeiről is.
Fontos és egyben hiánypótló eredmény a fent említett témákban megjelent tankönyvek
illetve egyetemi jegyzetek sora.
A kutatási eredmények elsősorban a következő pontban részletezett publikációkon keresztül hasznosultak.
Emellett a nyert újabb adatokat, illetve ismereteket az oktatásban is hasznosítjuk.
A projekt keretében elvégzett kutatások eredményei könyvek, illetve tudományos közlemények, valamint poszterek és előadások formájában jelentek meg. Ezek közül a fontosabbakat az alábbi felsorolás tartalmazza.

Publikációk:
KORDA M. (2012): A magyarországi növényvilág védelmének nemzetközi vonatkozásai. In:
BARTHA D. (szerk.): Természetvédelmi növénytan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 41-61.
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TELEKI B. – CSISZÁR Á. – ZAGYVAI G. – LENDVAI G. – TÓTH I. ZS. – KORDA M. – SCHMIDT D. –
ŠPORČIĆ D. – TIBORCZ V. – SÜLE P. – BARTHA D. (2012): Száraz cserjések fajkészlete a Mezőföld és a Tolnai-hegyhát területén. In: Aktuális Flóra- és Vegetációkutatások a Kárpátmedencében IX. konferencia összefoglalói. – Kitaibelia 17(1). pp. 148.
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. –
BARTHA D. (2011): Allelopathic potential of some invasive woody plant species occuring
in Hungary. 3rd International Symposium on Weeds and Invasive Plants, October 2-7,
Ascona, Switzerland
TIBORCZ V. - CSISZÁR Á. - KORDA M. - SCHIMDT D. - SPORCIC D. - ZAGYVAI G. - BARTHA D. (2011):
Distribution and signiﬁcance of some invasive alien woody plant species in Hungary. 3rd International Symposium on Weeds and Invasive Plants, October 2-7, Ascona,
Switzerland
KORDA M. (2012): Ecetszömörce (Rhus typhina L.). In: CSISZÁR Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 139-143.
VIDÉKI Róbert – DANYIK Tibor – KORDA M. (2012): Hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides
L. f.). In: CSISZÁR Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 171-175.
WINKLER D. – KORDA M. – TRASER Gy. (2011): Two species of Collembola new for the fauna
of Hungary. Opuscula Zoologica 42 (2): 199-206.
WINKLER D. – KORDA M. – TRASER Gy. (2012): Rare and little know Collembola species from
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Megítélésem szerint az elért eredmények a biztosított körülmények között, illetve a
rendelkezésre álló időt ﬁgyelembe véve reálisak, a kitűzött céloknak megfelelőek.
A természettel, élőhelyekkel és növényvilággal foglalkozó kutatások mindig továbbfejleszthetőek, hiszen ezek egy dinamikusan változó rendszer részei, így mindig újabb és
újabb jelenségekre kell magyarázatot adni, és a szakterületeknek e megváltozott körül-
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mények között is helyt kell állni.
A jövőben a fent részletezett kutatásokat szeretném kibővíteni az erdők és a természetvédelem kapcsolatrendszerének részletes elemzésére.
A kutatási feltételek jövőbeni megteremtését első sorban hazai és külföldi pályázatok
elnyerésével, illetve az érintett szakmák „piaci” képviselőinek támogatásán keresztül
képzelem el.

Kovács Judit
Végzettség, tanulmányok:
2010-től: PhD tanulmányok - Nyugat-magyarországi Egyetem,
Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok
Doktori Iskola, Sopron
2005-2010: Okleveles erdőmérnöki szak; Nyugat-magyarországi
Egyetem, Erdőmérnöki Kar
A moszatgombák törzséhez (Oomycota) tartozó Phytophtora nemzetség egyes fajai
jelentős gazdasági károkat okozhatnak a kertészeti, illetve mezőgazdasági termelésben,
míg a nemzetség számos más faja erdei fák jelentős kórokozójaként ismert. Ezek a kórokozók vízben, illetve talajban élnek, fakultatív szaprotróf életmódot folytatva a növények gyökereit és föld feletti részeit parazitálják.
A nemzetségbe tartozó, erdei fákat parazitáló fajok között említhetjük meg az alábbi
fajokat: Phytophthora alni, P. cactorum, P. citricola, P. megasperma, P. gonapodydes, és P.
inundata. A Phytophthora fajok által károsított fafajok között szerepel pl. a mézgás éger
(Alnus glutinosa), a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a fekete dió (Juglans nigra)
is. A fertőzés tüneteit a kérgen, a gyökfőnél, a gyökereken, illetve a koronában is láthatjuk.
A koronában a levelek sárgulnak, aprókká válnak, a korona kiritkul. A törzsön jelentkező
tünetek a kéreg repedezése és folyás, maradandó elszíneződés megjelenése.
A ﬁtoftórákkal kapcsolatos kutatás célja a nemzetségbe tartozó fajok előfordulásának
feltárása erdei ökoszisztémákban: a fajok morfológiai és molekuláris jellemzése, ﬁlogenetikai elemzése, erdővédelmi szerepüknek és a védekezés lehetőségének megismerése.
A munka során a fertőzésre jellemző tüneteket mutató állományokban a fák egészségi
állapotát értékeljük, majd kéreg- és talajmintát veszünk, melyből kitenyésztjük a kórokozót, és morfológiai és molekuláris módszerekkel azonosítjuk. A kutatás egy másik
területét képezi a természetes vízfolyások vizének vizsgálata. A folyóvizek, amellett,
hogy erdővédelmi szempontból veszélyt nem jelentő fajok élőhelyei is, kulcsfontosságúak lehetnek a jelentősebb fertőzések terjedése szempontjából is. A vizsgálat célja a
természetes vízfolyásokban előforduló fajok megismerése, és a fajösszetétel esetleges
szezonalitásának vizsgálata. Az izolátumok gyűjtése a vizekbe helyezett levélcsapdák
segítségével történik.
A gyűjtött izolátumok erdővédelmi szerepét, és a lehetséges védekezési módok sikerességét mesterséges fertőzési kísérletekkel vizsgáljuk.
A kutatási terület a TÁMOP 4.2.1/B projekt „Az erdővédelem komplex rendszere: kölcsönhatások a gazdanövény - növényevő rovarok - természetes ellenségek kapcsolatain
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keresztül, védett és veszélyeztetett, illetve honos növényfajokon előforduló patogén gombák molekuláris hatásmechanizmusai” című témához kapcsolódik.
A Phytophthora fajok világszerte gazdasági jelentőségű kórokozók. Az izolátumok kitenyésztésének és azonosításának módszerei mindenütt hasonlóan történnek. Nemzetközi együttműködésre a fajok populációgenetikáját és ﬁlogenetikáját érintő vizsgálatokban
mutatkozhat lehetőség.
A munkavégzéshez nélkülözhetetlen laborfelszerelések mellett beszerzésre került a
pályázat keretében egy korszerű biológiai mikroszkóp mikroszkópkamerával, mely az
izolátumok morfológiai bélyegeinek vizsgálatát és a szükséges fotódokumentáció elkészítését teszi lehetővé.
A munkában PhD hallgatóként vettem részt, a doktori kutatásomhoz szükséges mintavételek és laboratóriumi munkák elvégzése volt a feladatom. A pályázat lehetővé tette a laborvizsgálatok elvégzését. Segítségével részt vehettem hazai és nemzetközi konferenciákon.
Eddig egy szelídgesztenye ültetvényben, két feketedió és egy lápi mézgás éger állományban és egy ártéri elegyes erdőben történtek vizsgálatok. A szelídgesztenye ültetvényből 37 izolátumot tenyésztettünk ki, ezek azonosítása megtörtént, Phytophthora
cambivora-t azonosítottunk. Feketedió állományok egészségi állapotát a Kapuvári Erdészet és a Sárvári Erdészet területén vizsgáltuk. A Kapuvár mellett kijelölt mintaterületen
20 fa gyökérzónájából vettünk talajmintát 2011 júniusában és szeptemberében (összesen
40 minta). Sárváron 10 fa egészségi állapotát vizsgáltuk és talajmintát gyűjtöttünk júniusban (10 minta). A mintákból sikeresen tenyésztettünk ki Phytophthora izolátumokat
(48 izolátum Kapuvárról, 19 Sárvárról), melyek faji azonosítása megtörtént. A leggyakoribb fajok a Phytophthora plurivora és a Phytophthora cactorum. 3 izolátum pontos azonosításához azonban további vizsgálatokra van szükség.
A Kapuvári Erdészet területén kijelölt mézgás éger állományban szintén 20 fa egészségi
állapotát vizsgáltuk 2011 júniusában és szeptemberében. Mindkét alkalommal talajmintákat is gyűjtöttünk. Összesen 24 izolátum kitenyésztése sikerült, melyek morfológiai jegyeit vizsgáltuk, faji azonosításuk részben elkészült. Leggyakoribb fajnak a Phytophthora
lacustris bizonyult. Emellett ebben az állományban előfordult még Phytophthora alni,
Phytophthora gonapodyides és Phytophthora inundata is. Erről a mintaterületről is vannak még további vizsgálatokat igénylő izolátumok. A Sárvári Erdészet területén fekvő
elegyes ártéri erdőben ﬁatal madárcseresznye fák pusztultak. 6 fa gyökérzónájából vettünk talajmintát, melyből összesen 10 izolátumot sikerült kitenyészteni. Ezek azonosítása folyamatban van.
A természetes vízfolyások vizsgálata során 2011-ben a mintavételezést 14 helyen,
áprilistól októberig ötször végeztük el Sopron környékén. Összesen 59 izolátum kitenyésztése történt meg. Ezek faji azonosítása nagyrészt megtörtént. A leggyakoribbnak
a vízfolyásokban a P. gonapodyides bizonyult, mely mellett Phytophthora lacustris és
Phytophthora undulata is előfordul.
Eddigi eredményeink hasznosíthatók az erdőállományok kezelésével és felújításával
kapcsolatos tervek készítésekor.
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Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar. Sopron, Magyarország, október 5.,
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KOVÁCS J. – LAKATOS F. – SZABÓ I. (2012): The Role of Phytophthora Species in the Decline
of Black Walnut Stands. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, 26-27 March, Sopron, Hungary
Eddigi mintavételeinket és felmérésünket a mézgás égeres és a kapuvári feketediós mintaterületen a korábbiakhoz hasonló módon 2012-ben is elvégezzük. Sopron környékén a természetes vízfolyások vizsgálatát a korábban is vizsgált helyeken, 2012 áprilisától októberéig,
havi rendszerességgel elvégezzük. A csapdázás mellett néhány vízminőségi paraméter mérése is történik. A tervezett mesterséges fertőzések és a védekezési lehetőségek tesztelése
mesterségesen fertőzött csemetékkel a jövőbeni kutatási tervek egy gyakorlatban is jól hasznosítható eredményeket adó irányát képezik. Egy inkább tudományos és ökológiai szempontból érdekes irányt képez a gyűjtött fajok populációgenetikai és ﬁlogenetikai vizsgálata.
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Forstzoologisches Institut, Albert Ludwig University, Freiburg, Deutschland. J. SCHÖNHERR, 1986. július
Végzésem (1990) óta a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán, illetve
jogelődjeinél dolgoztam. Szakterületem az erdővédelem, illetve az erdészeti rovartan. Kiemelten foglalkoztam az erdei fafajokon előforduló, fában és kéregben költő rovarok (pl.
szúbogarak, cincérek, ormányosok) biológiájával, jelentőségével és a védekezés lehetséges módjaival; a fában és kéregben élő szúbogarak populációgenetikai tulajdonságaival; a
szúbogarak társult gombafajaival; a behurcolt (inváziós) rovarfajok (pl. akácaknázó molyok, vadgesztenyelevél-aknázómoly) hazai fafajainkra gyakorolt hatásával; az erdei fákon előforduló Phytophthora fajok molekuláris genetikai azonosításával, illetve az energetikai célú faültetvények erdő- és növényvédelmi problémáival.
Kutatási tevékenységem szorosan kapcsolódik a TÁMOP 4.2.1/B projekt 1. Alprogramján
belül több témakörhöz is. A TÁMOP 4.2.1/B projekt során a következő altémákat vezettem:
• Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén.
• Az erdővédelem komplex rendszere: kölcsönhatások a gazdanövény - növényevő rovarok - természetes ellenségek kapcsolatain keresztül, védett és veszélyeztetett, illetve honos növényfajokon előforduló patogén gombák molekuláris hatásmechanizmusai.
• Védett és/vagy veszélyeztetett állat- és növényfajok populációgenetikai vizsgálata,
védett rovarok és védett erdők (erdőrezervátum és Natura 2000).
Korábbi fontos, de már lezárt kutatási projektek:
• TÁMOP 4.2.2./08/1-2008-0020 Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló
energiaforrás technológiák és a klímaváltozás. 1. Alprogram vezetője. 2009-2011. Koordinátor: NÁHLIK A. NYME EMK
• “Forest and Climate” Sponsored by the National Research and Technology Office
NKFP 3/B/0012/2002; duration: 2002-2006 Coordinator: Cs. MÁTYÁS UWH.
• A holt fa erdő- és természetvédelmi szerepe a hazai keménylombos erdőkben OTKA
2007-2011. Vezető kutató: CSÓKA Gy., ERTI.
Kutatásaim jelentős részét nemzetközi együttműködés keretei között végzem. Külön
kiemelném az inváziós rovarokkal folytatott kutatásainkat, illetve a rovarok populációgenetikája területén elért eredményeinket.

Nemzetközi kutatási projektek:
•

•

EVOLTREE: Evolution of Trees as Drivers of Terrestrial Biodiversity. (Sponsored
by the 6th FP Sub-priority 6.6 Global change and Ecosystems. NoE; duration 20052007). Coordinator: Antoine KREMER INRA
“Integrated Risk Assessment and New Pest Management Technology in Ecosystems
Affected by Forest Decline and Bark Beetle Outbreaks,” Sponsored by the EU INCOCopernicus project 97-1163, duration: 1999-2001. Participants: Sweden, Slovak Republic,
Czech Republic, Austria, France, Poland and Hungary. Coordinator: F. SCHLYTER.
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Nemzetközi együttműködési projektek:
• COST PERMIT (Pathways Evaluation and pest Risk Management In Transport
Sponsored by the COST E16 EU DG. XII. Coordinator: H. EVANS
• DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) Sponsored by the
EC 6th FP (SSPI-CT-2003-511202). Coordinator: P. HULME, NERC, UK
• COST BAWBILT (Bark And Wood Boring Instects in Living Trees) Sponsored by the
COST E16 EU DG. XII. Coordinator: F. LIEUTIER, INRA FR
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében történt eszközbeszerzésből a két kutatómikroszkópot emelném ki, melyeket nem csak a pályázatban résztvevő kollégák, hanem az intézet
valamennyi dolgozója használja.
Bevont PhD hallgatók és kutatási témájuk:
• TUBA Katalin: Nyár energiaültetvények erdővédelmi problémái
• MÉSZÁROS Bálint: Cserebogarak populációgenetikai vizsgálata
• VELEKEI Balázs: Gőték populációgenetikai vizsgálata
• HORVÁTH Bálint: Különböző korú erdőállományok ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata az éjszakai lepkék alapján
• TÓTH Viktória: Invazív herbivor rovarfajok populációgenetikai vizsgálata
• KOVÁCS Judit: (SZABÓ Ilonával közösen): Phytophthora fajok jelentősége hazai erdőállományokban
Bevont hallgatók és dolgozataik:
• MÉSZÁROS Bálint: Cserebogarak összehasonlító genetikai vizsgálata.
• KESERŰ Lídia: Feketenyár klónok rovarkárosításának összehasonlítása a Bajti csemetekertben
• SCHMIDT Péter: Xylofág rovarok csapdázása a soproni Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban
• BENDER Boglárka: Az inváziós platán-csipkéspoloska populációgenetikai vizsgálata
TDK dolgozatok:
• MÉSZÁROS Bálint: Cserebogarak összehasonlító genetikai vizsgálata.
• SCHMIDT Péter: Holt fához kötődő xylofág bogarak (Coleoptera) a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumban
• SZÜCS Róbert: Collembolák vertikális elterjedésének vizsgálata (OTDK III. hely, 2011)
Együttműködő külföldi intézetek, kutató műhelyek:
• University of Georgia, Center for Invasive Species and Ecosystem Health (inváziós
rovarok): Prof. Dr. Keith G. DOUCE
• Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Lab. of Forest
Protection, Nagoya, Japan (inváziós rovarok): Dr. Hisashi KAJIMURA
• BOKU Wien Erdővédelmi Intézet (rovargenetika): Prof. Dr. Christian STAUFFER
A projekt eredményeit részben már publikációk (pl. összefoglaló könyv) formájában
megjelentettük, illetve a közeljövőben kívánjuk megjelentetni.
Részben hasznosultak (pl. inváziós rovarok betelepedési útvonalainak felderítése, inváziós fajok összefoglaló kiadvány), részben a közeljövőben fognak hasznosulni.
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Publikációk:
TUBA K. – HORVÁTH B. – LAKATOS F. (2012): Inváziós rovarok fás növényeken. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 120 pp.
KOVÁCS J. – LAKATOS F. – EGYED K. – SZABÓ I. (2011): Phytophthora infection in a sweet
chestnut orchard in South-Transdanubia, Hungary. IUFRO 2011 WP 7. 02. 02. Meeting: Global change and forest diseases: new threats, new strategies. Cantabria, Spain,
23-28, Abstracts book. Edited by: JAVIER-DIEZ, J. – MARTINEZ-ÁLVAREZ, P. – ROMERALO, C.,
Palencia, pp. 101.
LAKATOS F. – MÉSZÁROS B. – STAUFFER C. – ARTHOFER W. (2010): Genetic differences among
Central European Cockchafer (Melolontha spp.) species. In: DELB, H. – PONTUALI, S.
(eds.): Biotic Risks and Climate Change in Forests. Proceedings: 10th IUFRO Workshop
of WP 7.03.10 „Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”
September 20-23, Freiburg, Germany. Berichte Freiburger Forstliche Forschung Heft
89: 107-110. p
KOVÁCS J. - LAKATOS F. - SZABÓ I. (2012): Phytophthora fajok szerepe a feketedió pusztulásában. In: KŐMÍVES T. – HALTRICH A. – MOLNÁR J. (szerk.): 58. Növényvédelmi Tudományos
Napok. RePRINT, Budapest, ISBN 963 8131 071 54.
MÉSZÁROS B. – STAUFFER C. – ARTHOFER W. – LAKATOS F. (2011): Genetical differences among
Central European Cockchafer species. Biotic Risks and Climate Change pp. 107-110.
TÓTH V. – LAKATOS F. (2011): A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr. 1870)
tápnövényei. Tudományos Doktorandusz Konferencia kötet pp. 163-166.
TÓTH V. – LAKATOS F. (2011): A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr. 1870)
populáció genetikai vizsgálata. In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, NymE Kiadó
Sopron. október 5., Sopron, pp. 276-279.
TUBA K. – CSEKE K. – LAKATOS F. (2011): Interaction of interspeciﬁc poplar hybrids and different functional group of herbivores. SIP-14 (14th Symposium on Insect-Plant Interactions), August 13-18, Wageningen
TUBA K. – CSEKE K. – LAKATOS F. (2011): Interaction of interspeciﬁc poplar hybrids and different functional group of herbivores. In: 14th Symposium on Insect-Plant Interactions:
Programme and Abstract. Wageningen, Hollandia, 08.13-18. Wageningen: pp. 199.
LAKATOS F. – MÉSZÁROS B. – STAUFFER C. – ARTHOFER W. (2010): Genetic differences among
Central European Cockchafer (Melolontha spp.) species. In: DELB H. and PONTUALI S.
(eds.): Biotic Risks and Climate Change in Forests. Proceedings: 10th IUFRO Workshop
of WP 7.03.10 „Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”
September 20-23, Freiburg, Germany. Berichte Freiburger Forstliche Forschung Heft
89: 107-110. p
TUBA K. - SCHULER H. - STAUFFER CH. - LAKATOS F. (2012): A nyugati-dióburok fúrólégy
(Rhagoletis completa Cresson 1929) – (Diptera: Tephritidae) megjelenése Magyarországon (megjelenés alatt)
A közelmúltban elfogadott újabb TÁMOP pályázatok lehetőséget biztosítanak a megkezdett munka folytatására.
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Pájer József
Végzettség:
1996: mezőgazdasági tudomány kandidátusa (CSc), 1996, MTA
1996: egyetemi doktori cím, Erdészeti és Faipari Egyetem
1995: One Week Seminar on Environmental Impact Assessment
Training. Sir W. Halcrow and Partners Ltd., Swindon (U.K.)-VITUKI
Consult Rt. Budapest.
1993: One Week Seminar on Environmental Impact Assessment.
Centre for Environmental Management and Planning, Aberdeen
(U.K.) - BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest
1986: okleveles tájrendező és környezetvédelmi szakmérnök,
Erdészeti és Faipari Egyetem
1978: okleveles erdőmérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem
Munkahelyek:
1982-től: Nyugat-magyarországi Egyetem (ill. jogelődjei),
Erdőmérnöki Kar
2010-től: oktatási dékánhelyettes (EMK)
1999-től: tanszékvezető (Környezetvédelmi Tanszék)
1996-tól: egyetemi docens (Környezetvédelmi Tanszék)
1990-1995: egyetemi adjunktus (Környezetvédelmi Tanszék)
1989-1990: tanszéki főmunkatárs (Környezetvédelmi Tanszék)
1982-1989: tudományos segédmunkatárs (Erdőrendezéstani majd
Környezetvédelmi Tanszék)
1979-82: Sopronhorpács Nagyközségi Közös Tanács, építésügyi
hatósági műszaki ügyintéző
1978-79: Győri Közúti Építő Vállalat, műszaki ellenőr
Tudományos kutatómunkát 1982 óta végzek. Kutatási szakterületem a környezet (kiemelten a természeti környezet) állapotának és állapotváltozásainak azonosítása és értékelése. E szakterületen dolgoztam ki - a Jakobs féle szemantikus differenciál technika
továbbfejlesztésével - a tájrészletek esztétikai értékelésére szolgáló eljárást (1984), a természetvédelmi értékelést célzó EO-módszert (1988, 1993), a környezetben bekövetkező
változások mérését biztosító hatásérték-szám módszert (1993, 1998), a hatásminősítésre alkalmazható KTM technikát (2011). A környezeti hatásvizsgálatok kivitelezésének
szakmai megalapozását biztosító ellenőrző listákat (checklist) fejlesztettem ki a természetvédelmi hatásvizsgálat (1993, 1996), az utak építése (1998), a vasúti pályák (2009,
2010), illetve az elektromos (táv-) vezetékek (2011) létesítése esetén szükséges (kiemelten a NATURA 2000 hatásbecslést támogató) hatásvizsgálatokhoz.
A TÁMOP projekt keretében a külszíni bányászat természeti környezetre gyakorolt hatásainak feltárását, rendszerezését, és ennek alapján a hatásvizsgálatok támogatását célzó
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eszközök (ellenőrző lista, valamint képzést fejlesztő tananyagok) kifejlesztését végeztük el.
A kutatás célja a külfejtéses bányászat hatásterületét, célzottan a természetmegőrzési
követelmények szempontjából jelentős hatótényezők hatótávolságát befolyásoló tényezők feltárása, rendszerezése, és a hatások előrejelzését támogató ellenőrző lista kifejlesztése volt. A kutatás alapvető módszereként a kiválasztott bányaterületeken érvényesülő
hatásfolyamatok helyszíni (terepi vizsgálatok illetve a korábbi, valamint az e projekt keretében célzottan elvégzett légi fényképezés szimultán kiértékelésére alapozott) vizsgálatát alkalmaztuk. A hatótényezők, hatótávolságok és következmények azonosításában
és értékelésében kiemelt hangsúlyt kapott a szakértői véleményezés alkalmazása, amelyben a szakirodalmi közlések, valamint a konkrét helyszínek korábbi és jelen állapotának
vizsgálati eredményei kerültek összevetésre.
A kutatásban résztvevő munkatársak:
• BERKI Imre CSc (Környezet- és Földtudományi Intézet, Ökológia Tanszék).
• GRIBOVSZKI Zoltán PhD (Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet).
• POLGÁR András PhD (Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi Tanszék).
• SZABÓ Katalin PhD hallgató (Környezet- és Földtudományi Intézet, Környezetvédelmi tanszék, témavezető: Dr. PÁJER József ).
A kutatómunkához kapcsolódóan 1 szakdolgozati és 2 diplomatervezői feladat került
kiadásra, ezek a kutatás időszakában eredményes kidolgozásra és megvédésre kerültek. A
témakörben egy phd téma kidolgozása kezdődött meg 2011-ben. Az elméleti eredmények
alapján a környezetmérnöki MSc szakunkon választható tantárgyat indítottunk, melyet
2011-ben 10 hallgató teljesített. E tantárgy gyakorlati feladataként a hallgatók oktatói irányítás mellett egy-egy bánya állapotfelmérését végezték el.
A kutatás alapvetően 5 éves visszatérési idejű ismételt vizsgálatokra, célzottan elvégzett légi fényképezés és helyszíni adatgyűjtés alkalmazására alapoztuk. A kutatás 20 kijelölt mintaterülethez kapcsoltan történt, de célzott vizsgálatokat végeztünk más bányák
területén (így pl. Szlovákiában) is. A kutatás során a mintaterületek egy része esetében
teljes körű állapotfelvételi dokumentáció (8 bánya), valamint hidrológiai állapotfelmérési
dokumentáció (16 bánya) készült.
Eltérő hatásjellemzőik alapján 8 hatásfolyamat típust azonosítottunk a 2 technológiai (száraz/vizes), a 2 intenzitási (extenzív/intenzív) ill. a 2 bányakörnyezeti
(természetközeli/mezőgazdasági) változat kombinációi szerint. A bekövetkezett változások alapján kidolgoztuk a hatótényezők jegyzékét (ellenőrző lista), melyhez kapcsoltan
meghatároztuk a potenciális hatótávolságokat és a hatásfolyamatokat befolyásoló tényezőket.
A kutatás további eredménye a Külszíni bányák hatásvizsgálata választható tárgy tananyagának kifejlesztése, a tárgy meghirdetése és bevezetése az oktatásba.
A kutatási eredmények külszíni bányák létesítésének környezetvédelmi engedélyezése, valamint a meglévő bányák működésének felülvizsgálata (környezetvédelmi működési engedélyezés) során hasznosulnak.

33

Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Publikációk:
PÁJER J. (1986): Az eszmei érték kifejezése, különös tekintettel az erdőgazdálkodásra és a
természetvédelemre. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1: pp. 57-65, 1986.
Abstarct – The study presents the determination pattern concerning some use values of
natural and artiﬁcial objects and districts. On the basis of scientiﬁc, cultural-historic and
scenic purposes it demonstrates the natural ideal value that is at the same time the index
of worthiness for nature conservation concerning natural objects and districts. The examination unit of the method is the elementary object, the main factors of the evaluation are:
the use value component and the necessity value component. The recreation ideal value is
deduced by means of attractiveness and the potential recreation base time considering the
specialities of repeated visits. The protective ideal value is deduced from the averted damage reﬂected by changes in the protected use value and the length of usability.
The outlined method of estimation intends to help with revealing the utilization structure
of districts falling in the scope of sylviculture and nature conservation, and it also aims to
help with planning multipurpose utilization.

PÁJER J. (2001): A környezeti hatásvizsgálatok alkalmazásának elemzése. Erdészeti Lapok 136:6 pp. 189-192
Kivonat – Magyarországon a környezeti hatásvizsgálatok alkalmazása az 1990-es évek
közepétől vált széleskörűvé. A felmérés során vizsgált időszakban (1994-97) a hatóságokhoz benyújtott hatástanulmányok száma évente átlagosan 10 százalékkal növekedett, s
1997-ben már több mint 500 tanulmány készült. A vizsgált időszakban dokumentáltan 37
intézmény (cég) vállalkozott hatástanulmányok kivitelezésére. Ezek zöme néhány meghatározott létesítménytípusra specializálódott. A vizsgálat kimutatta, hogy Magyarországon
nincsenek olyan szakmai útmutatók, amelyeket a hatástanulmány-készítők és a hatóságok
is irányvonalként követnének. A hatástanulmányok minőségét az egyes környezetvédelmi
felügyelőségek, nemzeti park igazgatóságok jelentősen eltérően ítélik meg. A minőségi hibák okaiként általában a kevés időráfordítást, a szakmai felkészületlenséget jelölték meg,
ezen kívül a természetvédelmi hatóságok a tanulmánykészítők technokrata szemléletét, a
természet- és tájképvédelem alulértékeltségét is kiemelték.

Analisys of Application of Environmental Impact Assessment
Abstract – In Hungary the environmental impact assessment is applied in wide range
from the middle of 1990. In the analysed period (1994–97) of the county-wide surveying
the number of environmental impact studies submitted to the authorities grew by 10 % annually and in 1997more then 500 studies were made. In the analysed period there were 37
ﬁrms to make impact studies. Most of them focused only a few type of project. The surveying revealed that in Hungary there are not professional guidelines that could be followed
by the study-makers and authorities. The impact studies qualiﬁed by the /environmental
protection advisoryboards and national park managements had various qualities. It was
signed that the reasons of the quality shortness are generally the less time expended on and
the inadequate professionalism, besides that the technocratic view of points of the studymaker and the under-estimation of the importance of nature and landscape conservation
were emphasized too by the natural conservation authorities.

PÁJER J. (2011): A környezetterhelés minősítése. In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.) Kari Tudományos Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar előadásainak és posztereinek kivonata. Konferenciaközlemény. Sopron, Magyarország, október
5. Lővér Print, pp. 13-17.
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Kivonat – A környezetterhelés minősítésének követelményeit és alapelveit meghatározó
közösségi irányelv a védett fajokban és természetes élőhelyeikben, a vizekben és a talajokban bekövetkező károsodás esetében írja elő a környezetterhelés jelentőségének felmérését, értékelését és az eredményeknek a döntésekben való ﬁgyelembe vételét. A nemzetközi
gyakorlatban jellemzően csak formális intézkedések történtek a végrehajtás érdekében,
aminek elsőrendű oka az, hogy az Irányelv nem határozott meg módszertani ajánlásokat.
A kutatás során kifejlesztett KTM-technika az EU –irányelvbe foglalt követelményrendszer
alkalmazásával biztosít alapot, kereteket és eszközt ahhoz, hogy következetes alkalmazásával, de a szakterületei sajátosságokat is ﬁgyelembe véve kerüljön sor az egyes szakterületek
követelményrendszerének kidolgozására. A technika a környezetterhelés minősítéséhez
változási-, érték- és minősítési kategóriákat deﬁniál, a minősítést pedig összekapcsolja a
lehetséges döntések típusaival. KTM technika szabványosítható keretként alkalmas lehet
a határértékkel nem kifejezhető környezetterhelések szakterületi minősítéséhez.

József PÁJER – Imre BERKI – Zoltán GRIBOVSZKI – Péter KALICZ – András POLGÁR – Katalin
SZABÓ (2012): Survey on the Process of Environmental Impacts of Opencast Mining. In:
NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment. Sopron:
Nyugat-magyarországi Egyetem, pp. 1-6. ISBN:978-963-334-047-9
Abstract – The surface of Hungary is covered by a number of quarry pits that were made
out of mining cultivation. Concerns have become more intense over possible environmental loads and there are different professional standpoints regarding the adjudication of the
situation. The target of the project is to identify the impact area of the opencast mining, and
systematize these impact factors and develop a check-list that supports the forecast of the
impact factors.

József PÁJER – Imre BERKI – Zoltán GRIBOVSZKI – Péter KALICZ – András POLGÁR – Katalin
SZABÓ (2012): Survey on the Process of Environmental Impacts of Opencast Mining.
International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the
Natural Environment, Sopron, Organized by the University of West Hungary, március
26-27. (Poszter)
Abstract – The surface of Hungary is covered by a number of quarry pits that were made
out of mining cultivation. This is attributed to the former permissive regultions apply to
mine-opening, as well as the change of the ownership after the change of the regime. Concerns have become more intense over possible environmental loads and there are different
professional standpoints regarding the adjudication of the situation.
The target of the project is to identify the impact area of the opencast mining, exploring the
factors, that inﬂuence the impact range of the impact factors, keep in mind the preservation
of the natural environmental requirements. Systematize these impact factors, and develop
a check-list, that supports the forecast of the impact factors.
The survey is based on a 5 years of returning monitoring, that allow of the aerial photography, and the local collection of data. The research took place on 20 allocated sampling
areas, but experiments were made on other minesides as well. According to the impact parameters 8 impact processes were identiﬁed. The impact area was examined using pairs of
aerial photos about these mining areas. During the examination different types of impact
processes were identiﬁed.
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A résztémára jutó meglehetősen szűkös forrásokat is tekintve a kutatás kifejezetten
jelentős eredményeket ért el.
A kutatás során több olyan problémakör is felszínre került, amelyek megoldása lényegesen javítaná az elért eredmények hasznosítását, de a pályázatból az erre a témakörre
jutó források nem biztosították a szükséges hátteret. Ilyen problémakör a bányászat járulékos létesítményei (szállítópályák és –vezetékek, feldolgozó üzemek) okozta hatások
feltárása, a bányászott anyag típusához köthető speciﬁkumok (természetvédelmi szempontból kiemelhetően a tőzegbányászat hatásai) meghatározása, valamint a mélyművelésű bányászat Magyarországon tervezett újraindításához kapcsolódó környezeti hatások feltárásának problémaköre.

Sándor Gyula
Végzettség:
2005: PhD, Nyugat-magyarországi Egyetem
1999: vadgazda mérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
1997: okleveles erdőmérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Egyetemi docens (2007-)
Soproni Egyetem, majd Nyugat-magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási Intézet
Egyetemi docens (2005-2007)
Egyetemi adjunktus (2002-2005)
Egyetemi tanársegéd (1999-2002)
Tanszéki mérnök (1997-1999)
Családi állapot: nős, 2 gyermek

Az alábbi kutatási programokban vettem részt, mint beosztott kutató:
1.

Földművelésügyi Minisztérium, illetve Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által ﬁnanszírozott:
• A muﬂontartás lehetőségei Magyarországon, bevont kutató (1993-97);
• A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása, bevont
kutató (1997-2001);
• Magyar Fogolyvédelmi Program, bevont kutató (1998-1999);
• A hazai nagyvad fajok szaporodásökológiai kutatása, bevont kutató (2002-2007).
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2. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok ﬁnanszírozásával:
• A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése című
nagy pályázat, A környezetkímélő erdei nagyvadgazdálkodás feltételeinek kutatása című részprogram, bevont kutató (2004-2008);
• Tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése, bevont kutató (2005-2008).
3. GOP-1.1.2-08:
• Gazdasági és természetvédelmi szempontból hatékony vad- és élőhely-kezelési
technológiák kidolgozása, bevont kutató (2008-2011).
4. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006:
• Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi
Egyetemen” c. kutatási projektben, az I. sz. alprojekten belül, „Szálaló és átalakító üzemmódú faállományok erdőművelési, erdőrendezési, faterméstani, jogi
és ökonómiai kérdései, a szálaló és átalakító üzemmód hatása a nagyvad élőhelyhasználatára és táplálkozására, a folyamatos erdőborítás termőhelyi feltételei, a
talajok biodiverzitása” című résztéma, bevont kutató (2010-2013).
5. Cégek ﬁnanszírozásával:
• A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008-2012);
• A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, TAEG ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008-2012);
• A gímszarvas terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, Zalaerdő ZRt. megbízásából, bevont kutató (2008-2012);
• A vaddisznó terület- és élőhelyhasználatának vizsgálata GPS technológia segítségével, HM Kaszó ZRt. megbízásából, bevont kutató (2010-2012);

1.

Témavezető:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által ﬁnanszírozott:
• A dámszarvas korának és otthonterületének meghatározása az élővad befogás
segítségével, (2002-2008);
• A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata, (2005-2010).

2. Cégek ﬁnanszírozásával:
• A dámszarvas élőhely-használatának és táplálkozásának vizsgálata GPS technológia segítségével, SEFAG ZRt. megbízásából (2008-2012).
Az általunk vizsgált résztéma, ami a szálaló és átalakító üzemmód hatását kutatta a
nagyvad élőhely-használatára és táplálkozására, egy rendkívül szűk terület, speciális jellemzőkkel bíró szereplőkkel (élőhely, erdőkezelés, vadállomány), így ennek nemzetközi
projektekben történő vizsgálati lehetősége meglehetősen korlátos.
A résztéma kutatásához tartozó terepi munkákba és a belső feldolgozásokba két ﬁatal
kutatót (PhD hallgatót) sikerült alkalmi megbízásokkal foglalkoztatni. A bevonás hozadékát a tapasztalatszerzésen túl a közösen megírt kutatási jelentések és publikációk jelentik.
A részprogram speciális témaköre nem igényelte a kapcsolatfelvételt sem külföldi ku-
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tatóhelyekkel, sem kutatókkal.
Az elért eredményeket terjedelmi korlátok miatt részletesen nem mutatjuk be, de a
projekt keretében megjelent publikációk tartalmazzák azokat.
NÁHLIK A. – SÁNDOR Gy. – TARI T. – DREMMEL L. (2012): Differences in shrub level food
supply of ruminants as determined by the silviculture method, Proceedings of the International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint,
ISBN: 978-963-334-047-9
SÁNDOR Gy. – NÁHLIK A . – TARI T. – DREMMEL L. (2012): Effect of browsing on timber production and quality, Proceedings of the International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, ISBN: 978-963-334-047-9
Eredményeink hasznosítása hosszabbtávú feladat, ez egyrészt a szükséges beavatkozások fokozatosságának, másrészt az üzemmódok időbeni hosszabb lefutásának köszönhető. Gyakorlati eredményeink hasznosítását elsősorban az állami erdőgazdasági Zrt-k
gazdálkodásának szálaló és átalakító üzemmódot és a nagyvadgazdálkodást összehangoló élőhely-kezelési megoldások kialakításában látjuk.

Publikációk:
DREMMEL L. – TARI T. – SÁNDOR GY. - NÁHLIK A. (2011): Adatok a muﬂon táplálkozásáról,
NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Konferencia Kiadvány p. 284-288.
NÁHLIK A. – NAGY B. A. – HOPP T. – NACSA J. – SÁNDOR GY. (2002): A célzott takarmányozás
hatása az őzállomány testi fejlődésére és szaporodási teljesítményére, Vadbiológia, 9 p.
46-53.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. – TARI T. – KIRÁLY G. (2009): Space Use and Activity Patterns of
Red Deer in a Highly Forested and in a Patchy Forest-Agricultural Habitat, Acta Silv.
Lign. Hung., vol 5, p. 109-118.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. – TARI T. (2009): The status and evaluation of population numbers
of wild boar in hungary, Proceedings of the 7th International symposium on wild boar
(sus scrofa) and on sub-order suiformes, p. 82-83.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (1998): Status and management of fallow deer in Hungary, In:
Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe Daniel (Dama dama L.) w krajobrazach Europejskich. The Fallow Deer int he Europena landscape. Poznan: 19-25.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2000): Birth rate and summer survival of piglets in enclosed and
free ranging wild boar populations, 3rd International Wildboar Symposium. Uppsala,
Sweden
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2000): Egy szabad területi dámszarvas populáció szaporodási
teljesítménye, Vadbiológia 7. p. 38-46.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2001): Age speciﬁc fecundity and recruitment of fallow deer, In:
THOMAIDIS C. – KRYPRIDEMOS N. (eds.): Agriculture Forestry – Game. Proceedins of the
XXIVth Congress of the IUGB. , Thessaloniki, Greece 1999, p. 462-473.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2001): Factors affecting foetal sex ratio in three ruminant species,
In: HADJISTERKOTIS E. (ed.) Abstracts. XXVth International Congress of the International
Union of Game Biologists I.U.G.B. and IXth International Symposium Perdix p. 120.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2003): Birth rate and offspring survival in a free-ranging wild
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boar (Sus scrofa) population, Wildlife Biology, 2003(9). p. 37-42.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2004): Egy vaddisznó populáció szaporodóképessége, Vadbiológia, 11. p. 55-64.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2004): Vaddisznó-gazdálkodásunk elemzése a statisztikai számok és populációdinamikai adatok tükrében, Vadgazdálkodásunk időszerű kérdései 3.
Országos Magyar Vadászkamara, III. p. 14-20.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2005): A dámszarvas (Dama dama, Linnaeus, 1758) szaporodásökológiája és állományszabályozása. In: NAGY E. (szerk.) Vadgazdálkodásunk időszerű
kérdései: A dám 4. Országos Magyar Vadászkamara, IV. p. 20-36.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2005): Dynamics and management of the Hungarian wild boar
population, Hungarian Agricultural Research, vol. 14, no. 4, p.4-7.
NÁHLIK A. – SÁNDOR GY. (2006): Reproductive potential in a free-ranging supplementary
fed wild boar (Sus scrofa) population, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WILD
BOAR (SUS SCROFA) AND ON SUB-ORDER SUIFORMES, Kykkos, Ministry of the
Interior, Republic of Cyprus
NÁHLIK A. – TARI T. – KIRÁLY G. – SÁNDOR GY. (2007): A gímszarvas mozgásának és élőhelyhasználatának összehasonlítása két különböző élőhelyen, Erdészeti, Környezeti, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia kiadvány, Sopron, p. 126-127.
NÁHLIK A. – TARI T. – SÁNDOR GY. (2007): Az erdei vadkár keletkezésének okai és következményei. In: NAGY E. – BÍRÓ G.: Vadkár. A vadgazdálkodás időszerű kérdései 7. Dénes
Natúr Műhely Kiadó, Budapest p.:12-39.
NÁHLIK A. – TARI T. – SÁNDOR GY. (2008): Vadkárok az erdőgazdaságban, Alföldi Erdőkért
Egyesület, Kutatói nap konferencia kiadvány, Szeged, p. 23-33.
SÁNDOR GY. – HEFFENTRÄGER G. – TARI T. – NÁHLIK A. (2007): A dámszarvas napi aktivitásának változása, Erdészeti, Környezeti, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia kiadvány, Sopron, p. 154-155.
SÁNDOR GY. – NAGY K. – TARI T. – BÁTKAY D. – NÁHLIK A. (2009): A comparative analysis
of various age estimation techniques of wild boar, Proceedings of the 7th International
symposium on wild boar (Sus scrofa) and on sub-order suiformes, p. 94-95.
SÁNDOR GY. – NÁHLIK A. (2010): GPS telemetria alkalmazásának eddigi eredményei a
dámszarvas területhasználatában, In: SZULCSÁN G. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület
Kutatói nap Konferencia kiadvány, Szolnok, p. 54-61.
SÁNDOR GY. – NÁHLIK A. (2003): Az alföldi nagyvadfajok születési arányszáma és felnevelt
szaporulata, In: BARNA T. (szerk.): Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói nap. Tudományos
eredmények a gyakorlatban, Kecskemét, p. 80-85.
TARI T. – SÁNDOR GY. – DREMMEL L. – NÁHLIK A. (2011): Szabadterületen és zárt-téren élő
vaddisznók táplálkozásának összehasonlítása, NYME Erdőmérnöki Kar Tudományos
Konferencia, Konferencia Kiadvány p. 289-293.
Eredményeink tudományosan megalapozottak a gyakorlat számára is hasznosíthatóak.
A téma természetesen további kutatási területeket rejt. Elsősorban a nagyvad élőhelyhasználatának kutatási területén látok további lehetőségeket, a komolyabb technikai
eszközberuházást igénylő GPS telemetria alkalmazásával. Ennek minél nagyobb számú
(több nagyvadfajon, egyre több GPS nyakörv) alkalmazása egyre pontosabb és tudományosan is egyre alátámaszthatóbb eredmények levonását teszi lehetővé.
Sajnos a kutatási téma bár több gyakorlati kérdés és tudományos probléma megoldásá-
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ra kínál lehetőséget, mégsem tartozik az igazán támogatott kutatási programok közé, így
továbbra is nagyobb pályázati témák részterületeihez kapcsolódó kutatási projektek pályázatﬁnanszírozásában látom a kutatás továbbvitelének, kiterjesztésének lehetőségét.

Schiberna Endre
Végzettség:
2007: PhD. Erdészeti és Vadgazdálkodási tudomány
1997-2003: okleveles közgazdász; Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Közgazdaságtudományi Kar
1994-1999: okleveles erdőmérnök; Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
2010-től: intézetigazgató, Nyugat-Magyarországi Egyetem
2007-től: egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem
2003-2007: tudományos munkatárs, Nyugat-Magyarországi Egyetem
Családi állapot: nős
A fő kutatási területeim az erdészeti ökonómia, a vadászati ökonómia és a
magánerdőgazdálkodás fejlődésének vizsgálata, valamint az erdészeti politika egyes
részterületei. Doktori értekezésemet a magán erdőgazdálkodás fejlődésének gazdasági és
intézményi vizsgálatából készítettem. Az ezt megalapozó adatok elsősorban a Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózatból származnak, amelynek működtetésében 2003 óta
veszek részt. A magán-erdőgazdálkodás problémái sok esetben kapcsolódnak általános
erdészeti ökonómiai kérdésekhez, mint például az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági
termelés kölcsönhatásai, amely a családi gazdálkodás esetében bír jelentőséggel.
Az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia kapcsolódó területe az erdészeti statisztikai osztályozás és tipológia, amely a mezőgazdaságban az SFH alapján az EUME rendszerében megoldott, de az erdőgazdálkodás számára egyedi eljárások kidolgozására volt szükség.
A TÁMOP 4.2.1/B projektben a folyamatos erdőborítás ökonómiai feltételeivel és következményeivel foglalkozom. A kérdéskör Magyarország számára különös jelentőséggel bír,
mivel ez egyik módja lehet az erdőgazdálkodás természetközeli szempontú fejlesztésének.
Kutatási területeim nemzetközi tendenciákhoz illeszkednek, főként az európai és az
Észak-amerikai térségben folynak hasonló vizsgálatok. A tesztüzemi rendszerű adatgyűjtés az erdőgazdálkodás területén főként a német nyelvterületen jellemző, de az USAban is folyamatos a magán erdőtulajdonosok kérdőíves vizsgálata. Ezzel kapcsolatban
részt kívánunk venni egy a COST által ﬁnanszírozott, 2012 év végén induló projektben.
(COST Action FP1201 FACESMAP).
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A folyamatos erdőborítás gazdasági vizsgálata a nemzetközi és a hazai szakirodalom
korábbi eredményeire építve történt.
A folyamatos erdőborítás gazdasági vizsgálata témakörében 1 fő diplomatervező témavezetője voltam, aki a diplomamunkáját sikeresen megvédte. A kutatás ezen témakörében további 1 fő doktorandusz vett részt, aki a doktori szigorlati munkáját ebben a témakörben írta.
A projektben részt vevő doktoranduszok konzultáció keretében egyeztettek a freiburgi
Albert-Ludwigs Universität munkatársaival, valamint levelező kapcsolatban álltunk
Prof. Dr. Walter Sekot-tal az Universitä für Bodenkultur Wien professzorával.
A kutatásban elsősorban a folyamatos erdőborítás gazdasági viszonyaival foglalkoztunk elméleti síkon és a gyakorlati erdőgazdálkodás oldaláról megközelítve. A folyamatos erdőborítás gazdasági hatásait elméleti modellekkel vizsgáltuk, amely módszeriben
illeszkedett a nemzetközi szakirodalomban találtakhoz, bár az ottani esettanulmány
jelleg helyett mi általános vizsgálatokat végeztünk.
A folyamatos erdőborítás gyakorlati erdőgazdálkodásra gyakorolt hatását a projektbe bevont partner erdőgazdaságokkal és magán erdőgazdálkodóval közösen vizsgáltuk
esettanulmányok alapján. Az erdőgazdálkodók természeti adottságai, választott jellemző erdőművelési eljárásai és egyéb körülményei olyan mértékben különböznek, hogy ez a
vizsgálat csak a különböző esetek bemutatásával volt lehetséges, az összevetésekre csak
korlátozott mértékben volt lehetőség.
Kutatásink eredményeinek elsősorban abban van jelentősége, hogy a folyamatos erdőborítás elterjedésével egyre több erdőgazdálkodó érdeklődik a lehetőségek iránt, és az
érdeklődésük egyik sarkalatos pontja a gazdasági feltételek és következmények megismerése. Az ő számukra sokatmondó és könnyen értelmezhető a folyamatos erdőborítás
területén már tapasztalatot szerzett erdőgazdálkodók eseteinek bemutatása.

Publikációk:
SCHIBERNA Endre – LETT Béla – HÉJJ Botond (2011): The Economic Monitoring Network
for Private Forests in Hungary. Small-scale Forestry Volume 10 Issue 2, pp. 245-253.,
Springer-Verlag, ISSN (Print) 1873-7854 - ISSN (Online) 1873-7617
Abstract – The private forestry sector in Hungary was reintroduced in the early 1990s, as
a part of the initial economic reform package aimed at transforming the economy from
central planning to a market economy. The fundamental changes required a complete
restructuring of the forestry sector, which is still going on, with sound information becoming ever more important. The Economic Monitoring Network for Private Forests in
Hungary (EMN-PF) is supporting a price and cost reference database, ﬁnancial analysis
of forestry processes, forestry holding analysis and estimation of the economic output of
the private forestry sector. Each output is based on data collecting methods that are balanced between accuracy and ease of data collection. EMN-PF applies surveys and uses
open databases as data sources. Forest owners’ and integrators’ estimates are an easy way
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of collecting data, but the accuracy of data is difficult to control. The analysis of forest
holdings can be based on the annual ﬁnancial reports of forest enterprises with pure forest activity. These reports are already existing documents, which therefore are easy to
collect in large numbers, but do not provide highly detailed data. Based on the National
Forest Inventory and the results of the ﬁnancial analysis, the economic output of the private forestry sector can be estimated.

ANDRÁSEVITS Zoltán – SCHIBERNA Endre (2005): Magánerdőgazdálkodás az agrár vállalkozásokban. Gazdálkodás XLIX. évf. 2. szám, p. 28-38. ISSN 0046-5518
Kivonat – Az új Nemzeti Erdőstratégiában megfogalmazott erdőtelepítési előirányzatok
sikere alapvetően a földtulajdonosok döntéseitől függ, mivel új erdők gyakorlatilag csak
a jelenlegi mezőgazdasági művelési ágba sorolt magántulajdonban lévő földterületeken
telepíthetők. Vizsgálatunk alapján megállapítható, hogy Nyugat-Dunántúlon azoknak a
gazdáknak a körében, akik – a növénytermesztés és az állattenyésztés mellett – már ma
is rendelkeznek erdőterületekkel, viszonylag sokan lennének hajlandóak újabb erdőket
telepíteni gyenge minőségű szántó- és gyepterületeiken. Végső elhatározásukat azonban
a támogatások alakulásától teszik függővé. Azt várják, hogy a telepítés költségeinek normatív támogatásán felül részesüljenek abból az Európai Unióban szokásos támogatásból
is, amely az erdővel betelepített területek több évtizedig elmaradó jövedelmét pótolja. Mivel az őshonos fafajok telepítései a vadkárokkal szemben jóval érzékenyebbek, arányuk
a programban előirányzott mértékig csak akkor lesz növelhető, ha a kárelhárítás nagy
költségei továbbra is megkülönböztetett támogatási célként szerepelnek. A támogatási
rendszer körültekintő alakítása tehát egyre fontosabb, ma már szinte egyedüli eszköze az
Erdőstratégia céljai megvalósításának.

SCHIBERNA Endre – LETT Béla – JUHÁSZ István: A folyamatos erdőborítás ökonómiai értékelésének elvi kérdései. (megjelenés alatt az Erdészettudományi Közleményekben)
Kivonat – Jelen tanulmány a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás ökonómiai
értékelésének elvi kérdéseivel foglalkozik oly módon, hogy azt a szálaló üzemmóddal azonosítja. Vizsgálataink arra koncentrálnak, hogy a vágásos erdőkre jellemző szakaszos pénzáramlások és a szálalóerdők esetén jelentkező egyenletes pénzáramlások milyen hatással vannak
az erdőgazdálkodás ökonómiai jellemzőire.
A vágásos és a szálaló üzemmód eltérő ütemezésben jelentkező pénzáramait az annuitás segítségével hasonlítottuk össze. Míg 0,75%-os kamatláb mellett az annuitási értékek csaknem
megegyeznek, 3,5% esetén a szálalás annuitása mintegy négyszerese a vágásos erdő pénzáramaiból számítható annuitásnak. Ennek ellenére nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy
a szálaló üzemmód pénzügyi szempontból kedvezőbb lenne, mert a jövedelmek a vágásos
üzemmód esetén is egyenletesen jelentkeznek megfelelően nagy erdőterület és egyenletes
koreloszlás mellett.
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Schmidt Dávid
Végzettség:
2005: okleveles általános agrármérnök NYME MTK
Munkahelyek:
2010-től: tudományos segédmunkatárs - Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
2006-2009: nappali tagozatos PhD-hallgató, óraadó oktató - Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Kar, Növényrendszertani
és Geobotanikai Tanszék
Családi állapot: nőtlen

A közeljövőben megvédendő doktori disszertációm témájául is szolgáló kutatás keretében végzem a Pannonhalmi-dombság szőlőparlagjainak és másodlagos szárazgyepjeinek összehasonlító cönológiai vizsgálatát. A munka szervesen kapcsolódik a „Spontán
erdősödő és cserjésedő területek természetvédelmi és erdészeti szerepének vizsgálata,
hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz gyepjeinek fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, ritka / veszélyeztetett gyomnövényfajok aktív
védelmének lehetőségei”, valamint az „Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió
területén” című TÁMOP 4.2.1/B -részprojektekhez.
További kutatásaim a Pannonhalmi-dombság és a Kisalföld egyes kistájainak
ﬂorisztikai növényföldrajzához, egyes kiemelt jelentőségű növénytaxonok térképezéséhez, komplett települési ﬂóraművek összeállításához és kiértékelő elemzéséhez kapcsolódnak (elsősorban Győr és vonzáskörzete).
A felhagyott szőlőparlagok szukcessziójának komplex kérdésköre a közelmúltban nemzetközi szinten is jelentősen fellendülő természetvédelmi, gyepdinamikai, és invázióbiológiai kutatásokhoz szorosan kapcsolódik. A gazdálkodástörténeti háttér Magyarországon
széles körű lehetőséget biztosít az ilyen projektek számára, melynek hosszabb távú vizsgálataiból (elsősorban) a közép-európai térségre nézve fontos következtetések mutathatók ki,
eredményeinek felhasználása növeli a természetvédelmi törekvések hatékonyságát.
A projekt keretében növényfajok pont- és folttérképezéséhez GPS-műszerek, valamint
fényképezőgép kerültek beszerzésre, melyek a projekt időtartama alatt segítették a munkavégzést. Egyes növényfajok meghatározása nagy felbontású sztereomikroszkóp segítségével történt.
Együttműködő külföldi partnerek:
• Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Növénytani Tanszék (Slovenská
Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Katedra Botaniky)
• Göttingeni Egyetem Növényökológiai Tanszék (Universität Göttingen)
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•

Albrecht-von-Haller-Institut für Pﬂanzenwissenschaften
Abteilung Ökologie und Ökosystemforschung)

Publikációk:
SCHMIDT D. (2011): Adatok a Kisalföld ﬂórájának ismeretéhez II. Bot. Közlemények 97
2010 (1–2): pp. 79–95.
SCHMIDT D. (2011): Kiegészítések a Kisalföld ﬂórájához és vegetációjához. KITAIBELIA
Debrecen (2010) 2011; XV. évf. 1–2. szám pp. 109–117.
BARTHA D. – SCHMIDT D. – TIBORCZ V. (2012): Magyarország Flóratérképezési Programja:
kételyek és remények. KITAIBELIA XVII/1. Debrecen pp. 109.
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. – BARTHA D. (2011): Allelopathic potential of some invasive or potentially invasive neophytes
occurring in Hungary. 11th International Conference on the Ecology and Management
of Alien Plant Invasions, Szombathely, Hungary, 30th August – 3rd September. pp. 46.
angol nyelvű előadás
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. – BARTHA D. (2011): Occurrences of adventive plant species and their coenological states in
plant communities in four sample areas in Hungary. 11th International Conference on
the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, Szombathely, Hungary, 30th August – 3rd September. pp. 152. (angol nyelvű poszter)
TELEKI B. – CSISZÁR Á. – ZAGYVAI G. – LENDVAI G. – TÓTH I. Zs. – KORDA M. – SCHMIDT D. –
ŠPORČIĆ D. – TIBORCZ V. – SÜLE P. – BARTHA D. (2012): Száraz cserjések fajkészlete a Mezőföld és a Tolnai-hegyhát területén. In: Aktuális Flóra- és Vegetációkutatások a Kárpátmedencében IX. konferencia összefoglalói. Kitaibelia 17(1). pp. 148.
TELEKI B. – ZAGYVAI G. – SCHMIDT D. – KORDA M. – CSISZÁR Á. – BARTHA D. (2011): Száraz
cserjések természetvédelmi jelentősége 5 magyarországi mintaterületen. VII. Magyar
Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debrecen, november 3-6. Program és absztraktkötet pp. 170.
ZAGYVAI G. – CSISZÁR Á.– KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D.– TELEKI B. – TIBORCZ V. – BARTHA D. (2012): Másodlagos élőhelyek fajösszetételének vizsgálata cserháti mintaterületeken. Kitaibelia 17(1) Aktuális ﬂóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX.
Nemzetközi konferencia absztraktkötete. pp. 154.
SCHMIDT D. (2012): A Kisalföldi meszes homokpuszta növényélete – egykor és ma. 100 éve
jelent meg Polgár Sándor első leírása a győri homoki sztyeppvidékről. KITAIBELIA
XVII/1. Debrecen, pp. 52.
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. –
BARTHA D. (2011): Allelopathic potential of some invasive woody plant species occuring
in Hungary. 3rd International Symposium on Weeds and Invasive Plants, October 2-7,
Ascona, Switzerland
TIBORCZ V. - CSISZÁR Á. - KORDA M. - SCHIMDT D. - SPORCIC D. - ZAGYVAI G. - BARTHA D. (2011):
Distribution and signiﬁcance of some invasive alien woody plant species in Hungary. 3rd International Symposium on Weeds and Invasive Plants, October 2-7, Ascona,
Switzerland
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Jövőbeli kutatási terveim:
Florisztikai, növénycönológiai, parlagszukcessziós és tájtörténeti vizsgálatok a Kisalföld
és a Pannonhalmi-dombság területén
Az urbán ﬂóra kutatása és sokváltozós módszerekkel történő kiértékelő elemzése a Kisalföld településein

Tóth Viktória
Végzettség, tanulmányok:
2011-től: doktorjelölt, NYME - Erdőmérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti
és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
2006-2011: NYME - Erdőmérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti és
Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola hallgatója
2001-2006: Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Kar,
biológus
Munkahelyek:
2011-től: Predoktori ösztöndíjas kutató, Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
2011: Kutató, NymE-ERFARET Nonproﬁt Kft.,
2010-2011: Intézeti munkatárs, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
2009-2010: Titkár, Danube Environmental Forum
2008-2009: Egyetemi tanársegéd, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Családi állapot: hajadon
Oktatási tevékenység:
Graduális képzésben oktatott tárgyak:
• Állatanatómia és élettan gyakorlatok
• Erdészeti növénytan gyakorlatok
• Növényanatómia és élettan gyakorlatok
• Alkalmazott növénytan gyakorlatok
• Növényismeret gyakorlatok
• Általános növénytan gyakorlatok
• Természetvédelmi kutatások
Konzulensi tevékenység (2008-2010):
• 2 szakdolgozó hallgató konzulense
• 1 TDK-n részt vevő hallgató konzulense
Kutatási témáim:
• Flóra kutatás
• Flóra térképezés
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•

Vegetációtan
Ökológia
Invázió biológia
Populáció genetika

Legfontosabb kutatási eredményeim:
• Új adatok ritka, és védett növények előfordulásáról
• Részvétel a ﬂóratérképezési programban
• Hozzájárulás a vegetációs ismeretekhez
• Erdőrezervátumok botanikai felmérése
Publikációim: 1 könyvrészlet, 8 tudományos közlemény, 1 ismeretterjesztő cikk
Egyéb tudományos tevékenységem:
• 2 tanfolyam szervezése
• 3 ismeretterjesztő előadás
• 1 tanfolyam jegyzet szerkesztése
Külföldi tanulmányutak:
• 2011.10.22-31.: „Az inváziós platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr.
1870) őshonos populációinak felkutatása és mintagyűjtés a populáció genetikai vizsgálatokhoz.”, Görögország
• 2011.09.06-09.: „EVOLTREE Summer school Next generation sequencing and the
analysis of genetic diversity”, Udine (Olaszország)
Egyéb:
• 2011: Life Technologies Fragment Analysis School, Gene Expression School, qPCR
School, Sequencing School - Budapest (Hungary)
Az inváziós fajok megjelenése valós természetvédelmi problémákat okoz: úgy, mint
egy-egy terület diverzitásának csökkenése, elszegényedése – gazdasági vonatkozásaikról
nem is beszélve. Fontos megérteni az inváziós folyamatot, felderíteni az inváziós útvonalakat, hogy esetleg egy újabb inváziós faj terjedését hol, – Európa vagy Magyarország mely
pontján van esély megállítani – ehhez nyújt segítséget az általunk vizsgált két modell organizmus (Phyllonorycter platani Stgr. és Corythuca ciliata Say) vizsgálata. Továbbá fontos felmérni az esetleges tápnövény váltások lehetőségét, potenciális tápnövények körét.
Az Őrségi Nemzeti Park területén, illetve a Soproni-hegyvidéken modell fajként az
alábbi fajokat választottuk ki, melyek segítségével megérthetjük a természetben lejátszódó folyamatokat: Nymphalisantiopa, Apatura ilia, Eriogaster catax, Eriogaster lanestris,
Spialiasertorius, Lycaena hippothoe, Lemonia taraxaci. Az egyedek begyűjtése 2011-ben
április és október közötti időszakban zajlott le. Genetikai munkákhoz a frissen begyűjtött egyedek mellett speciális DNS extrakciós eljárásokkal múzeumi példányokból nyert
DNS-t is felhasználtunk. Szekvencia elemzéshez a COI-es gént használtuk fel. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy genetikai vizsgálatokhoz jó eredménnyel feldolgozhatóak a minták, viszont ﬁnomabb populáció genetikai kérdések tisztázására a lokális populációkból engedélyezett minta elemszám nem elegendő.

46

Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása

Kutatásaink megfelelnek a nemzetközi invázió biológiai kutatások elvárásainak,
és rendszeresen részt veszünk nemzetközi szakmai fórumokon (pl. COST scientiﬁc
programme on Pathway Evaluation and pest Risk Management In Transport munkacsoport stb.).
A projekt során Zeiss sztereo mikroszkóp, Zeiss áteső fényű mikroszkóp, asztali PC kerültek beszerzésre. Ezek lehetővé teszik a minták korszerű és gyors feldolgozását, értékelését. Elősegítik a kutatási eredmények minőségi és mennyiségi növelését. Közvetve
lehetővé teszik, hogy nemzetközi színvonalú kutatásokat és méréseket tudjunk végezni.
Inváziós állatfajok populáció genetikai vizsgálatába bevontunk 1 fő BSc.-s hallgatót.
Eddig egy konferencia részvétel és egy publikáció jelent meg a bevont hallgató közreműködésével. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy még az idei évben TDK dolgozat és diplomadolgozat születhessen a résztémából.
Külföldi kapcsolataim:
• KAZUSHI Kikuchi – Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences,
Lab. of Forest Protection, JAPAN
• HISASHI Kajimura – Nagoya University, Graduate School of Bioagricultural Sciences,
Lab. of Forest Protection, JAPAN
• STAUFFER, Christian – BOKU, University of Natural Resources & Life Sciences,
Department of Forest- and Soil Sciences Institute of Forest Entomology, Forest
Pathology and Forest Protection, AUSTRIA
A projekt során mintákat gyűjtöttünk Európa (Phyllonorycter platani Stgr.: 17,
Corythuca ciliata Say: 17), Magyarország (Phyllonorycter platani 18, Corythuca ciliata
20), Észak-Amerika (Phyllonorycter platani 2, Corythuca ciliata 3), valamint Ázsia
(Phyllonorycter platani 2, Corythuca ciliata 3) több pontjáról.
A két modell organizmussal foglalkozó szakirodalom felkutatása. Tápnövény preferencia vizsgálata irodalmi adatok kielemzésével.
Különböző DNS kivonási módszerek tesztelése (6 metódus, többszöri ismétlésben),
optimális módszer kiválasztása. PCR termék és értékelhető minőségű szekvenciák előállítása.
Phyllonorycter platani esetén mtDNS citokrom-oxidáz I. (COI) génre 178 egyed szekvenciája alapján 1400bp hosszú szakaszon 20 HT-t sikerült kimutatni, míg a 28S rRNS-t
kódoló sejtmagi DNS esetén nem sikerült variabilitást kimutatnunk.
Corythuca ciliata esetén COI génre 1400 bp hosszú szakaszra 85 minta alapján eddig 11
HT-t sikerült elkülöníteni
Az inváziós útvonalak felderítése az általunk vizsgált két modell organizmus
(Phyllonorycter platani Stgr. és Corythuca ciliata Say) esetén.
A konstrukció jelentősen hozzájárult doktori kutatásaim megvalósításához és disszertációm elkészítéséhez.
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Publikációk:
LAKATOS F. – TUBA K. – TÓTH V. – MÉSZÁROS B. (2011): Jönnek az idegenek – inváziós rovarok a hazai fás növényeken. (Aliens are comming - Invasive insects on native tree
species in Hungary) In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, NymE Kiadó Sopron.
Konferencia-kötet, október 5., Sopron, pp. 18-22.
TÓTH V. – LAKATOS F. (2011): A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr. 1870)
populáció genetikai vizsgálata. In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, NymE Kiadó
Sopron. Konferencia-kötet, október 5., Sopron, pp. 276-279
TÓTH V. – LAKATOS F. (2011): A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr. 1870)
tápnövényei. (The host plant range of the plane leaf-miner (Phyllonorycter platani Stgr.
1870) [In Hungarian with English abstract]) In: LAKATOS F. –SZABÓ Z. (szerk.): Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány,
NymE Kiadó Sopron. Konferencia-kötet, október 5., Sopron, pp. 163-166
PUKY M. – TÓTH V. – LAKATOS F. – TÓTH M. – MESTER B. – BÍRÓ P. – ÁCS É. – VELEKEI B. (2012):
Phylogeographic pattern, parasite load and ﬂuctuating asymmetry of Zootoca vivipara
in Hungary. World Congress of Herpetology 7: Vancouver, Canada, 8-14 August
LAKATOS F. – TÓTH V. – BENDER B. – KIKUCHI, K. – KAJIMURA, H. (2012): Population genetic
structure of the invasive sycamore lace bug (Corythuca ciliata Say, 1873). 3rd meeting
of IUFRO Working Unit 7.03.12 „Alien invasive species and international trade”. Abstracts. june 10-16, Yayoi auditorium The University of Tokyo, Tokyo/Japan
LAKATOS F. – TÓTH V. (2012): Population genetic structure of the invasive plane leaf miner
(Phyllonorycter platani Strg. 1870). 3rd meeting of IUFRO Working Unit 7.03.12 „Alien
invasive species and international trade”. Abstracts. june 10-16, 2012 Yayoi auditorium
The University of Tokyo, Tokyo/Japan
TÓTH V. – LAKATOS F. (2012): Population genetic study of the plane leaf-miner (Phyllonorycter platani Stgr. 1870). International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment, Sopron (in press)
VELEKEI B. – TÓTH V. – LAKATOS F. – BÍRÓ P. – ÁCS É. – PUKY M. (2012): Phylogeographic pattern of Zootoca vivipara in Hungary. ConGRESS, Utilization of genetic approaches for
effective conservation of endangered species, Regional Workshop, Debrecen, Hungary.
March 14-16
VELEKEI B. - TÓTH V. – LAKATOS F. – BÍRÓ P. - ÁCS É. - PUKY M. (2012): Az elevenszülő gyík
ﬁlogeográﬁai mintázata Magyarországon. III. Herpetológiai Előadóülés, Budapest.
március 27.
LAKATOS F. – TUBA K. – TÓTH V. - MÉSZÁROS B. (2011): Jönnek az idegenek – inváziós rovarok
a hazai fás növényeken. In: LAKATOS F. –SZABÓ Z. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, NymE Kiadó Sopron.
Konferencia-kötet, október 5., Sopron, pp. 18-22.
TÓTH V. (2011): A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Stgr. 1870) tápnövényei.
Doktoranduszok Tudományos Konferenciája az Erdőmérnöki Karon, Sopron, április 13.
A konstrukció nagy előrelépést tett lehetővé kutatási fejlesztéseinkhez és eredményeink közzétételéhez.
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Szeretnénk folytatni a munkát más gén szakaszok megmintázásával is, hogy pontosítsuk eredményeinket, és a nemzetközi kutatási trendnek megfelelően, más módszerrel is
alátámasszuk eredményeinket.

Velekei Balázs
Végzettség, tanulmányok:
2008-tól: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron
2000-2005: Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár – okleveles
agrármérnök, környezetbiológia szakirány
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és
Erdővédelmi Intézet
Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar
– tanszéki mérnök
Családi állapot: nőtlen
Oktatási tevékenységem:
• Állatökológia (NymE)
• Speciális madártan (NymE)
• Biogeográﬁa (NymE)
• Természetvédelem (EJF)
• Hidrológia (EJF)
• Mezőgazdasági alapismeretek (EJF)
• Mezőgazdasági vízhasznosítás (EJF)
• A Kárpát-medence természetföldrajza (EJF)
• Vizes élőhely rehabilitáció (EJF)
Kutatási tevékenységem:
• Részvétel a nemzetközi fekete gólya programban 1994-től
• Részvétel a partifecske-programban
• Részvétel hazai és nemzetközi madárkutató és gyűrűző projektekben, a fent említetteken kívül elsősorban a rétisas és a nádi énekesmadarak témakörében
• Egyéni kutatások a Baja környéki kétéltűfajok szaporodóhelyeinek felmérésében
1995-től
• Részvétel a herpetofauna terén végzett kutatásokban a Duna-Dráva Nemzeti Park
Gemenci Tájegységében 1999-2001 között
• Egyéni kutatások a Szigetköz fekete gólya állományával és herpetofaunájával kapcsolatban 2003-tól
• Egyéni kutatások a Bakony fekete gólya állományával és herpetofaunájával kapcsolatban 2006-2008 között
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•
•

Egyéni kutatások a Soproni-hegység fekete gólya állományával és herpetofaunájával
kapcsolatban 2008-tól
2009-től PhD-tanulmányok keretében végzett kutatás: kétéltűek és hüllők ökológiai
és genetikai vizsgálata

Tanulmányutak:
• 2003-ban a brazíliai Pernambuco-i Egyetem (Universidade Federal de Pernambuco)
Biológiai Tudományok Karán részvétel trópusi halastavi szaporítási kísérletekben és
halbiológiai kutatásokban.
• A fülemülesitke vonulásának kutatásával kapcsolatban gyűrűző-expedíció Olaszországban (2008) és Horvátországban, a Neretva-deltában (2009).
Tagság szakmai szervezetekben:
• MME - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
• Magyar Hidrológiai Társaság
• BITE – Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület
• VAC – Varangy Akciócsoport Egyesület
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében a kétéltűek és hüllők faunisztikai vizsgálatával frissítettem a Sopron környékén ismert fajokra vonatkozó ismereteket. Kétéltűek
szaporodóhely-felmérésével a gyakorlati természetvédelem számára is fontos információkra tettem szert.
Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara) genetikai vizsgálatával hozzájárultam egy nemzetközi szinten is kutatott faj ismeretanyagához. Vizsgálataimban a magyarországi populációkból származó mintákat használtam fel arra, hogy a Nyugat-Európában már jól
ismert genetikai hátterű fajjal kapcsolatban hazánkban is bővülhessenek az információk.
A genetikai kutatások reneszánszukat élik az utóbbi időben, és a lehetőségek bővülésével ez a tendencia nem is fog változni. Éppen ezért a nemzetközi kapcsolatok ápolása
nagyon fontos, több jelenleg zajló kutatásba is szeretnék bekapcsolódni a későbbiekben.
A kétéltű-szaporodóhelyekkel kapcsolatos vizsgálatba sikeresen vontam be egy hallgatót is, aki a témából írt munkájával Tudományos Diákköri Konferencián is szerepelt,
valamint jó eredménnyel védte meg szakdolgozatát is.

Publikációk:
VELEKEI, B. (2011): A sárgahasú unka (Bombina variegata Linneaus, 1758) kutatása a Soproni-hegységben. In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.): Nyugat-magyarországi Egyetem,
Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány. NymE Kiadó Sopron. pp.
280-281.
Kivonat – A sárgahasú vagy más néven hegyi unka (Bombina variegata LINNEAUS, 1758)
európai faj, amely Franciaországtól Görögországig, 100 és 2100 méter tengerszint feletti
magasság között erdei vagy erdőhöz közeli élőhelyeken található. A faj Magyarországon kizárólag domb- és hegyvidékeken fordul elő, az Őrségből, a Kőszegi- és a Soproni-hegységből,
a Somogyi-dombvidékről, a Mecsekből, a Dunántúli- és az Északi-középhegységből írták le.
A sárgahasú unka Magyarországon főként kis erdei tavakban, tócsákban, keréknyomokban
létrejött pocsolyában, út ment vizesárkokban és patakokban fordul elő.
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A határt védő műszaki zár fennállása idején meglehetősen ritkán lehetett találkozni a fajjal
a Soproni-hegység területén, mivel a populáció nagy része a határ mentén fordul elő, amely
évtizedekig szinte teljesen elszigetelt volt. A 2009-ben kezdődött vizsgálat célja az élő- és
szaporodóhelyek felmérése, a nyugat felől agresszíven terjeszkedő kétéltű gombabetegség,
a kitridiomikózis esetleges kimutatása a sárgahasú unka Sopron környéki populációiban.
További célom fejlődési rendellenességek nyomon követése, valamint a sárgahasú unka
egyedi mintázatára alapozva egy visszafogási eljárás kidolgozása annak érdekében, hogy
vizsgálni lehessen a meglehetősen speciális élőhelyet elfoglaló faj területhűségét.

VELEKEI, B. (2011): Új adatok Sopron és környékének herpetofaunájához In: LAKATOS F.–
POLGÁR A. – KERÉNYI-NAGY V. (szerk.): Tudományos Doktorandusz Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Konferencia-kötet. április 13., Sopron,
pp. 167-172.
Kivonat – Sopron tágabb környezetének herpetofaunáját ugyan már a 19. század végén is
nagyító alá vették, de ezek a kutatások főleg a Fertő és a Hanság területére összpontosultak.
Ugyanakkor a Soproni-hegységben és közvetlen környezetében (beleértve a Szárhalmidombságot) végzett kutatásokról csupán egy tanulmány számol be részletesen 1978-ban.
Éppen ezért 1999 óta alkalomszerűen, illetve 2008 óta folyamatosan végzett kutatásaimmal
is leginkább Sopron közvetlen környezetére, a Soproni-hegységre és a Fertőmelléki-dombsorra helyeztem a hangsúlyt.
Az eddigi kutatásokhoz számos új adatot tudtam hozzátenni, így nem csupán az elterjedési térképek pontosíthatók, hanem egy olyan — mind faj, mind egyedszámban — rohamosan
fogyatkozó állatcsoport magyarországi előfordulásait tudtam aktualizálni, amelynek védelmében a tapasztalatok szerint éppen az információhiány okozza a legtöbb problémát.

PUKY M. – TÓTH V. – LAKATOS F. – TÓTH M. – MESTER B. – BÍRÓ P. – ÁCS É. – VELEKEI B. (2012):
Phylogeographic pattern, parasite load and ﬂuctuating asymetry of Zootoca vivipara in
Hungary. World Congress of Herpetology, Vancouver, Canada, 8-14 August
VELEKEI B. – TÓTH V. – LAKATOS F. – BÍRÓ P. – ÁCS É. – PUKY M. (2012): Phylogeographic pattern of Zootoca vivipara in Hungary. ConGRESS, Utilization of genetic approaches for
effective conservation of endangered species, Regional Workshop, Debrecen, Hungary.
March 14-16
Abstarct – The Eurasian common lizard, Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823), ranging
from Ireland to Japan is the lizard with the largest distribution area on Earth. It has several
subspecies/clades, some with extremely large, others with more limited distribution areas.
The phylogenetic relationships of the viviparous and oviparous haplogroups of the species
describing clades living only in Central Europe were described earlier. The present poster
discusses their distribution in Hungary together with their ectoparasite load and front leg
asymmetry. Samples were collected from eight locations. Total DNA was extracted from
small tissue samples of the tail with Sigma GenElute Genomic DNA Kit, using manufacturer’s protocol. Two target genes were selected for the phylogenetic analysis: two partial sequences (appr. 300 bp and 429 bp) of the protein encoding cytochrome b (cyt b) and a partial
sequence (appr. 500 bp) of the non-protein coding 16s. In the ﬁrst step we analysed the cyt b
and 16s rRNS sequences of 33 individuals. The alignment of the sequences was performed
with ClustalX and corrected by eye. The recognized clades including several haplotypes were
estimated in MEGA software package (version 5.0). Sequences of four Lacertid species were
downloaded from the GenBank and were used as outgroups. Maximum likelihood analysis
of the data revealed a congruent overall topology that is characterized by seven (16s) and ﬁve
(cyt b) main groups: the PA haplogroup is present in the northwestern, the VH haplogroup
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in the central part of the country. The other samples collected from the northeastern part of
Hungary are in the contact zone of VB and VU haplogroups and were divided into three (cyt
b) and ﬁve (16s) groups. Our study supports the model of four haplogroups being present in
the Carpathian Basin, however, also shows questions to be answered related to the contact
zone of VB and VU haplogroups. The parasite load of Z. vivipara varied between populations
with the actual habitat as a main determining factor. Males have a nearly three times higher
parasite load than females while juveniles were slightly less infected than adults. No population level ﬂuctuating asymmetry trend was revealed among the populations studied.

VELEKEI B. – TÓTH V. – LAKATOS F. – BÍRÓ P. – ÁCS É. – PUKY, M. (2012): Az elevenszülő gyík
ﬁlogeográﬁai mintázata Magyarországon. III. Herpetológiai Előadóülés, Budapest.
március 27.
Kivonat – Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara, Lichtenstein, 1823) a legnagyobb elterjedési területű gyíkfaj. Korábban több publikáció született a faj álelevenszülő és tojásrakó
kládjainak genetikai vizsgálatáról, a haplocsoportok közötti kontaktzónákra viszont eddig
kevés ﬁgyelmet fordítottak. Mivel korábbi kutatások kimutatták több haplocsoport magyarországi jelenlétét is, jelen munkánkban az elevenszülő gyík hazai populációival foglalkozunk.
Korábbi gyűjtések eredményeit is felhasználva, nyolc helyről, mintegy 51 egyedből gyűjtöttünk kisméretű szövetmintákat. Ezekből teljes genetikai anyagot vontunk ki, majd két
mitokondriális génszakaszt választottunk ki. Ez az összefoglaló a fehérjekódoló cytochrome
b szakaszon elvégzett vizsgálataink előzetes eredményeit mutatja be. Az ML analízis átfogó topológiára mutat rá, amit hat fő csoport jellemez. Ezek közül kettő jól beazonosítható a
korábban elkülönített PA és VH haplocsoportokként. A kelet-magyarországi egyedek négy
csoportot alkotnak, amelyek a VB és a VU haplocsoportok kontaktzónájának populációiból
származnak.
Az elevenszülő gyík európai ﬁlogeográﬁáját hét haplocsoport jelenléte jellemzi, a Kárpátmedencében négy is megtalálható. Eddigi vizsgálataink hasonló eredményeket hoztak,
azonban a VB és a VU haplocsoportok kontaktzónájában jól láthatóan olyan kérdések is felmerültek, amely megválaszolása további vizsgálatokat igényel.

Winkler Dániel
Végzettség:
1995-1996: Università degli Studi di Padova, Olaszország
1991-1995: okleveles erdőmérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Tapasztalatok:
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Oktatásban eltöltött 10 év
Kutatásban eltöltött 14 év
Természetvédelmi szakértés
Családi állapot: nőtlen
Kutatási területeim: ornitológia
• Bioakusztika,
• Talajzoológia,
• Ökológia,
• Természetvédelem (fészkelő madárközösségek vizsgálata, bioakusztikai elemzések,
talajfaunisztikai és ökológiai kutatások).
A TÁMOP 4.2.1/B projekthez az agrárterületek fészkelő madárállományainak vizsgálata, madárközösségek szukcessziójának vizsgálata valamint a talajfauna (Collembola)
faunisztikai és közösség-ökológiai vizsgálata kapcsolódott.
A mezőgazdasági termelés intenzitása és az élővilág gazdagsága között igen erős, és negatív az összefüggés, éppen ezért világszerte fontos célkitűzés a biodiverzitás megőrzése
agrárkörnyezetben is.
Az egészséges talajélet nélkülözhetetlen feltétele a talajfauna jelenléte, nem túlzás azt
állítani, hogy a talajfauna a talaj termőképességének egyik alappillére. Az Európai Unió a
2010-ben, a Biodiverzitás Évében, kiadta az „European Atlas of Soil Biodiversity” (A talaj
biodiverzitás európai atlasza) című 130 oldalas művet, amely ráirányította a ﬁgyelmet értékes természeti kincsünk, a talaj veszélyeztetettségére.
A projekt során beszerzett eszközök, műszerek:
• távcsövek – madártani megﬁgyelések
• terepi laptop, GPS készülékek – terepi adatgyűjtés elősegítésére és az adatrögzítés
gyorsítására
• fényképezőgép – terepi dokumentáció elősegítése
• mikroszkópok – talajfauna válogatása, határozása
A terepi adatgyűjtésbe és adatfeldolgozásba sikerült több hallgatót is bevonni, melynek
hozadékaként 3 TDK dolgozat is helyezést ért el illetve különdíjban részesült helyi TDK,
valamint OTDK és OFKD konferenciákon.
Madártani vonatkozásban a projekt időszaka alatt végzett monitoring tevékenység
segítségével immár 5 éves adatsorral rendelkezünk a nyílt agrárhabitatok fészkelő madárközösségeiről (LAJTA Project), valamint 16 éves adatsor áll rendelkezésre a fészkelő
madárközösségek szukcessziós változásairól (Soproni-hegység).
Talajfaunisztikai vonatkozásban sikerült egy a tudományra, valamint négy a hazai faunára új ugróvillás fajt kimutatnunk.
Kutatásaink jelentős része alapkutatás, így az eredmények leginkább közvetve hasznosulnak (beépülés az oktatási programokba, tananyagba).
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Publikációk:
WINKLER D. – KORDA M. – TRASER GY. (2011): Two new species of Collembola for the fauna
of Hungary. Opuscula Zoologica 42(2): 199-206.
Abstract – Two Collembola species are recorded as new for the fauna of Hungary. Tetracanthella pericarpatica Kaprus & Tsalan, 2009 (Isotomidae), previously known only from the
Transcarpathian Lowland and Roztochchia Hill (Ukraine), was collected in a oak-ash-elm
lowland forest in Western Hungary. Some corrections and additions to the original description are given. The xerophilous species Xenylla uniseta Da Gama, 1963 (Hypogastruridae),
found mostly in Mediterranean countries, was collected in meadow steppe habitats near
Budapest. An updated description is provided with emphasis on the ﬁrst instar.

WINKLER D. – NÉMETH T. M. (2011): Bird community succession in primary and secondary
forests in the Sopron Mountain, Hungary. In: PUIGCERVER, M., TEIJEIRO, J. D. R. & BUNER, F. (eds.): XXXth IUGB CONGRESS (International Union of Game Biologists) AND
PERDIX XIII. Barcelona, Spain. 5th-9th September, p. 262.
Abstract – Avian assemblages are determined, to a degree, by vegetation and forest structure. The consecutive phases of forest succession might provide habitats of different structure and often different plant species composition. These progressional changes can cause
signiﬁcant changes in the associated bird communities. The relationship between breeding bird communities and different phases of secondary succession of primary deciduous
forests (sessile oak) and secondary coniferous forests (spruce plantation) in the Sopron
Mountains was studied. Bird surveys have been carried out in 5 different successional stages using the double-visit ﬁxed-radius point count method.
To determine the relationship between habitat structure and breeding bird communities
principal component analysis followed by multiple linear regression analysis were carried
out. A total of 41 bird species were encountered. There are typical bird communities to order to different stages of forest succession, containing unique bird species or species appearing predominantly in that successional stage. The study has shown structural changes
in breeding bird communities during the succession. Bird species richness, density and
diversity showed the same trends. Their numerical values were the lowest in the clear-cut
areas with young (1-2 year old) plantations, and the highest in the mature stands. After a
starting increase (shrub stage) there is a slight decline (10-12 year old stands) because of
the canopy closure of the young trees. Further decrease can be observed in the low pole
stands, as these habitats are no longer appropriate for species nesting in shrubs and not yet
suitable for the hole-nesting ones. Species richness, density and diversity were lower in the
early pole and older spruce stands than in the corresponding oak stands. The research has
been supported by TAMOP 4.2.1. program.

FARAGÓ S. – DITTRICH G. – HORVÁTHNÉ HANGYA K. – WINKLER D. (2011): A Lajta project fogolyállományának 20 éve. In: LAKATOS F. – SZABÓ Z. (szerk.): NYME Kari Tudományos
Konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. Sopron, október 5. p. 8.
WINKLER D. – TRASER GY. (2012): Collembola diversity in agricultural environments (Lajta
Project, Western Hungary). In: NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS J. A. – FACSKÓ F. (szerk.): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint,
The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural
Environment, Abstracts. Sopron, Magyarország, March 26-27. Sopron: NyME, pp. 1-5.
Abstract – The actual paper presents the results of a comparative study of Collembola communities in different agricultural habitats including intensively managed plant cultures,
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shelterbelts and grassy embankments in the area of the Lajta Project. A total of 62 species
were collected during the eleven-year study period (2002-2012). Collembola species richness, abundance and diversity were the highest in shelterbelts, which shows their ecological role in agricultural environments. Grassy embankments are further important ecotone
habitats that play signiﬁcant role in soil fauna diversity and abundance. Intensively managed monocultures (maize, summer rape and winter wheat) were characterized by Collembola communities with low species richness and abundance.

WINKLER D. – ERDŐ Á. – HARTA I. (2012): Comparative analysis of breeding bird communities in different open agricultural habitats, Lajta Project, Western Hungary. In: NEMÉNYI
M. – HEIL B. – KOVÁCS J. A. – FACSKÓ F. (szerk.): International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development & Ecological Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment, Abstracts. Sopron,
Magyarország, March 26-27. Sopron: NyME, pp. 1-4.
Abstratct – This paper presents the results of a comparativeornithological study conducted
in the area of the LAJTA Project to determine songbird species richness, density and diversity in various open agricultural habitats including intensively managedmonocultures as
well as fallow habitats and edge ecotones. In total 11 passerine bird species were recorded.
Species richness and total density were relatively high on the grass fallow sites and grassy
edges. Bird community diversity was the highest in fallow habitats while its values were
extremely lowin intensively managed monocultures. Two key farmland songbird species,
the skylark (Alauda arvensis) and the corn bunting (Emberiza calandra), showing declines
in many West European countries, were found with high density in almost every habitat
studied.

WINKLER D. – KORDA M. – TRASER GY. (2012): Rare and little known Collembola species
from Hungary. Opuscula Zoologica 43(1): 89-95.
Abstract – Two species, Pseudosinella bohemica Rusek, 1979 and Folsomides marchicus
(Frenzel, 1941) are recorded from Hungary, the latter species for the ﬁrst time. An illustrated morphological description of the two species is presented.

WINKLER D. – TRASER GY. N. (2012): Explanation of the European Lepidocyrtus pallidus–
serbicus group (Collembola, Entomobryidae), with description of new species from
Hungary. Zootaxa 3394: 35-47. (IF: 0,927)
Abstract – The Lepidocyrtus pallidus-serbicus group has been created for the two eponymic
species only, but at the present time the group is composed by a total of 6 species: L. pallidus
Reuter, 1890; L. serbicus Denis, 1933; L. pseudosinelloides Gisin, 1967; L. weidneri Hüther,
1971; L. arrabonicus Traser 2000 and L. tomosvaryi sp. nov. The main characteristic shared
by every species in this group is the dorsal body macrochaetotaxy: 00/0101+2 and the presence of M1M2 on the labial triangle. The new species is close to L. serbicus but clearly differs from it in the presence of a small dental tubercle at the basal part of the dens on the
dorsal surface. An identiﬁcation key is given for differentiating all species of this group.

FARAGÓ, S. – DITTRICH, G. – HORVÁTH-HANGYA, K. – WINKLER, D. (2012): Twenty years of
the Grey Partridge population in the LAJTA Project (Western Hungary). Animal
Biodiversity and Conservation 35(2): in press (IF: 0,46)
Abstract – The LAJTA Project covered 3065 ha. Within this area crop cultivation is dominant. Fields are separated from each other by forest belts and tree rows, extending altogether over roughly 120 ha. This habitat structure characterized by cultivation of 12-15 ﬁeld
crops was able to keep partridge population with densities of 1.75 birds/km2 (1991). The
Project started in 1991/1992 and set the aim to achieve increments of carrying capacity for
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Grey Partridge (and other small game species) living in the area. A full-time gamekeeper
was employed and habitat improvements initiated. As a result, after 4 years, the breeding
population increased to 10.1 birds/km2. Besides increased numbers of nesting pairs, the
number of reared chicks also increased, from 5.1-11.2 individuals per km2 in 1990 to 27.338.4 individuals/km2 in 1994. However, ﬁeld sizes did not change signiﬁcantly. Although
the lengths of ﬁeld margins increased by approximately 25% (from 82 m/ha to 115 m/ha)
under the inﬂuence of habitat management, they still reach only half of the values found in
the countries of Central Europe where private ownership of land properties is dominant.
After the privatisation of ﬁelds in 1995 as part of the political change in Hungary – affecting
approximately 50% of the project area – the possibilities of habitat improvement decreased,
and the technological pressure on large scale farming area increased. Following these processes the Grey Partridge population again decreased to 1.43 birds/km2 in 1997. Consecutively to the new management strategy applied in the project since 1996 we observed a slow
increase of the breeding population, which stabilized at around 5 birds/km2, between 2007
and 2009. The August density increased in the same period from 4.5 birds/km2 to 13-17
birds/km2. During the two decades in which this research was conducted,, chick and winter mortality were extremely high. The key factors inﬂuencing Grey Partridge population
dynamics in our study area seem to be clutch and chick losses and winter mortality. To determine the relationship between environmental factors and the Grey Partridge population
parameters, principal component analysis (PCA) was used. August Grey Partridge density
was positively associated with ecotone density and bags of Red Fox and avian predators
(Magpie and Hooded Crow). The density of Grey Partridge in spring and August also correlated with feral dog bag and feral cat bag. Habitat parameters showed a positive correlation
with the density of Grey Partridge both in spring and in August. The levels of abundance of
feral dog and feral cat populations also correlated negatively with winter losses.

WINKLER, D. – TRASER, GY. N. (2012): Eco-faunistic study on the Collembola fauna in the
Vasvár-Nagymákfa area (Őrség, Western Hungary). Natura Somogyiensis 22: in press
Abstract – In the course of the 6th Hungarian Biodiversity Day in 2010 the Collembola fauna
was studied in the region of Vasvár-Nagymákfa in four different habitats (forests and meadows). During the survey a total of 5557 specimens belonging to 67 species were collected, 49
of them are new to the fauna of Őrség peaking now a total of 103 Collembola species in this
region of Western Hungary. Two species, namely Tetracanthella pericarpatica Kaprus & Tsalan, 2009 and Arrhopalites acanthophthalmus Gisin, 1958 proved to be new to the Hungarian
fauna. A particular Pseudosinella species (P. cf. horaki) is also described and illustrated.

WINKLER, D. – ERDŐ, Á. (2012): A comparative study of breeding bird communities in representative habitats of the Sárosfő Nature Reserve area. Natura Somogyiensis 22: in press
Abstract – This paper presents the results of breeding bird community surveys conducted
in 2010 in the Sárosfő Nature Reserve area. The main goal was to determine species richness, diversity, density- and dominance structures in the bird communities of different forest, meadow and reed habitats. Bird community composition data were obtained by conducting standard transect counts carried out twice during the breeding season. The method
used was suitable for recording pigeon- (Columbiformes), woodpecker- (Piciformes) and
passerine bird (Passeriformes) species. A total of 44 bird species were encountered. Diversity was the highest in the riverine ash-alder woodland habitat and the lowest in the reedbed habitat. Breeding bird community structure comparison between the different habitats
was estimated using single linkage cluster analysis based on the Morisita-Horn similarity
index that well emphasized the separation of three habitat groups (reed bed, open and forest
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habitats). The results showed that the rich mosaic habitat structure of the relatively small
area provides optimal nesting and feeding grounds not only for waterfowl related to the
ﬁshponds but also for passerine bird communities.

A LAJTA Project 20 éves monitoring-programjáról megjelent kötetben 3 részfejezetben
működtem közre egyedüli vagy társszerzőként:
WINKLER D. – TRASER GY. (2012): A LAJTA Project ugróvillás (Collembola) faunája. In: FARAGÓ S. (ed.): A LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20
éve. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 270-279.
WINKLER D. (2012): A LAJTA Project herpetofaunája. In: FARAGÓ S. (ed.): A LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 280-283.
WINKLER D. (2012): Nyílt agrárélőhelyek fészkelő madárközösségei. In: FARAGÓ S. (ed.): A
LAJTA PROJECT: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 326-332.
A nyugat-magyarországi fészkelő madárfajok atlaszában 23 faj elterjedési viszonyait elemeztem:
WINKLER D. (2012): Lappantyú (Caprimulgus europaeus). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 125.
WINKLER D. (2012): Nyaktekercs (Jynx torquilla). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 130.
WINKLER D. (2012): Hamvas küllő (Picus canus). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország
fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 131.
WINKLER D. (2012): Zöld küllő (Picus viridis). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország
fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 132.
WINKLER D. (2012): Fekete harkály (Dryocopus martius). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 133.
WINKLER D. (2012): Nagy fakopáncs (Dendrocopos major). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 134.
WINKLER D. (2012): Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi
Egyetem Kiadó, Sopron. p. 135.
WINKLER D. (2012): Közép fakopáncs (Dendrocopos medius). In: FARAGÓ S. (ed.): NyugatMagyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 136.
WINKLER D. (2012): Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi
Egyetem Kiadó, Sopron. p. 137.
WINKLER D. (2012): Kis fakopáncs (Dendrocopos minor). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p.138.
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WINKLER D. (2012): Mezei pacsirta (Alauda arvensis). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 141.
WINKLER D. (2012): Erdei szürkebegy (Prunella modularis). In: FARAGÓ S. (ed.): NyugatMagyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 152.
WINKLER D. (2012): Réti tücsökmadár (Locustella naevia). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 165.
WINKLER D. (2012): Erdei pinty (Fringilla coelebs). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 214.
WINKLER D. (2012): Csicsörke (Serinus serinus). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország
fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 215.
WINKLER D. (2012): Zöldike (Carduelis chloris). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország
fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 216.
WINKLER D. (2012): Tengelic (Carduelis carduelis). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 217.
WINKLER D. (2012): Csíz (Carduelis spinus). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország
fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. p. 218.
WINKLER D. (2012): Kenderike (Carduelis cannabina). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 219.
WINKLER D. (2012): Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 221.
WINKLER D. (2012): Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi
Egyetem Kiadó, Sopron. p. 222.
WINKLER D. (2012): Citromsármány (Emberiza citrinella). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron. p. 223.
WINKLER D. (2012): Sordély (Emberiza calandra). In: FARAGÓ S. (ed.): Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. p. 223.
Mind az ornitológiai monitoring kutatásokat, mind pedig a talajfaunisztikai vizsgálatokat folytatni szeretnénk a jövőben is.
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Környezettudományi Doktori Iskola
1999-2005: Környezetmérnöki Szak, Természetvédelmi Szakirány,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Munkahely:
NYME, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet;
egyetemi adjunktus
Családi állapot: nős, két gyermek
Szakmai tapasztalatok:
• PhD. kutatási téma: „Felhagyott mezőgazdasági területek fásszárú szukcessziójának
vizsgálata cserháti mintaterületen”
• Részvétel a Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezeti Innovációs és Kompetencia
Központjának „Vándor Deák és Vándor Egyetem” projektjében
• Terepi felmérőként részvétel a „Magyarország természetes növényzeti örökségének
felmérése és összehasonlító értékelése” c. projektben
• Részvétel „A fehér akác (Robinia pseudoacacia) talajuntsági vizsgálatai” c. projektben, együttműködésben a az Ipoly Erdő Zrt.-vel
• Részvétel a „Spontán erdősödő és cserjésedő területek természetvédelmi és erdészeti szerepének vizsgálata, hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz
gyepjeinek fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, ritka / veszélyeztetett gyomnövényfajok aktív védelmének lehetőségei” c. projektben (TÁMOP4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006)
• Részvétel az „Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén” c.
projektben (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006)
• Részvétel a Baktai-erdő komplex vizsgálatát elvégző projektben együttműködésben
a Nyírerdő Zrt.-vel
• Részvétel a Sóstói-erdő komplex vizsgálatát elvégző projektben együttműködésben
a Nyírerdő Zrt.-vel
• Részvétel a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” c. projektben
(06522/035 TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0001)
„Spontán erdősödő és cserjésedő területek természetvédelmi és erdészeti szerepének
vizsgálata, hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz gyepjeinek fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata, ritka / veszélyeztetett gyomnövényfajok
aktív védelmének lehetőségei” c. részprojekthez kapcsolódó kutatási területek:
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•
•
•

Tájtörténet,
Felhagyott területek vegetációdinamikája,
Száraz gyepek magbankja.

„Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén” c. részprojekthez kapcsolódó kutatási területek: Magyarországi özönfajok vizsgálata
Egyéb kutatási területek:
Erdők természetessége, fehér akác komplex vizsgálata
A projekthez kapcsolódó szakterületek illeszkednek az aktuális nemzetközi kutatási
tendenciákba. Kiemelten ide sorolható az inváziós fajok (özönfajok) vizsgálata, melyeknek problémaköre világszerte előtérbe került. A téma időszerűségéről intézetünk munkatársai személyesen is meggyőződhettek a projekt által támogatott részvételük során, az
özönfajok kutatásáról szóló nemzetközi konferencián (3rd International Symposium on
Weeds and Invasive Plants, October 2 -7, 2011, Ascona, Switzerland). Szintén rendelkeznek nemzetközi párhuzamokkal a felhagyott mezőgazdasági területek másodlagos vegetációjának dinamikai vizsgálatai. Mintaként szem előtt tartva a külföldi tapasztalatokat,
a projekt eredményeit is felhasználva, a jövőben szükséges a másodlagos, spontán szukcessziós folyamatok becslésének, modellezésének rendszerét fejleszteni, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból igen értékes száraz gyepek szerepére.
A projekt keretében beszerzett eszközök a terepi munkát, a laborkísérleteket és az
adatok feldolgozását egyaránt segítik. A vegetáció felvételezésében és térképezésben az
új, nagy pontosságú Leica GPS-ek teszik lehetővé a korszerű adatrögzítést. A projekt keretében az allelopátia vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen termosztátok is beszerzésre kerültek, melyek a jövőben más típusú laborvizsgálatokra is alkalmazhatók (PKHF-01/10
hűtő-fűtő termosztát). A nyers kutatási adatok térinformatikai, statisztikai elemzése és
adatbázisokba rendezése szintén újonnan beszerzett asztali számítógépek és laptopok
segítségével vált lehetővé.
Kutatási munkánk jelentős részét az Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézetében dolgozó, a PhD. fokozat megszerzése előtt álló munkatársak végezték. A
doktori kutatási témák szervesen illeszkedtek az alprojektek témaköreibe. Ez a kölcsönösség előnyösen gyorsította, ösztönözte a kutatást, ugyanakkor az eredmények hasznosulását is biztosította.
Az „Inváziós állat- és növényfajok: jelenlegi és potenciális fajok; kockázatelemzés
és genetikai vizsgálatok az észak- és nyugat-dunántúli régió területén” c. részprojekt
eredményeként, hiánypótló jelleggel készítettük el az „Inváziós növényfajok Magyarországon” című kiadványt, melyben összesen 74 adventív növényfaj kerül bemutatásra. A
fajok kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a kiadványban szerepeljenek a hazánkban
természetvédelmi, mező- és erdőgazdasági szempontból legfontosabb inváziós taxonok;
valamint néhány terjedőben lévő potenciálisan inváziós faj is, annak érdekében, hogy minél teljesebb képet alkothassunk hazánk adventív ﬂórájáról, illetve felhívjuk a ﬁgyelmet
egyes fajok lehetséges inváziójára.
A természetközeli gyepek fenntartásához, rekonstrukciós lehetőségük vizsgálatához
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szükség van állapotuk felmérésére, természetességük értékelésére és a természetességet
veszélyeztető tényezők vizsgálatára. A fenti cél érdekében a Pannonhalmi-dombság, a
Tolnai-hegyhát, a Tétényi-fennsík és a Cserhát területén a gyepektől az erdőtársulásokig
különböző szukcessziós stádiumban lévő, valamint különböző kezelésű mintaterületeken
kvadrátokat jelöltünk ki. Az összesen 142 kvadrátban cönológiai felvételt készítettünk,
valamint a szukcessziós és vegetációdinamikai folyamatok vizsgálatához rétegzett mintavétellel talajmintát vettünk. A kutatás során felmértük a száraz gyepeket veszélyeztető
özönfajokat, a természetvédelmi szempontból értékes taxonokat, valamint új adatokkal
járultunk hozzá dinamikájuk és védelmi lehetőségeik ismeretéhez.
A kutatások eredményei az egyetemi oktatás keretében pl. az oktatási anyagok aktualizálása során közvetlenül hasznosulnak. Nemcsak a konkrét eredmények használhatók
fel, hanem az elérésük során kialakított módszerek, tapasztalatok segítenek a szakdolgozatot, diplomamunkát készítő hallgatók szakmai vezetésében. Előnyös, ha az oktatás és a
kutatás nem különül el, hanem kölcsönösen segíti egymást.
A kutatási eredmények a különböző publikációk (előadások, cikkek, könyvek) révén a
szűkebb szakmai és tágabb érdeklődő közönség számára is hozzáférhetővé tette a vizsgálatokkal kapcsolatos információkat.
Az inváziós fajokhoz és a száraz gyepekhez, azok cserjésedésének, erdősödésének témaköréhez fűződő eredmények a jövőbeli természetvédelemi kezelések, beavatkozások
számára nyújt hasznosítható információkat és tudományos alapot.

Publikációk:
ZAGYVAI G. (2012): Orgona. In: CSISZÁR Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon.
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 201-266 pp.
UDVARDY L. – ZAGYVAI G. (2012): Bálványfa. In. CSISZÁR Á. (szerk.): Inváziós növényfajok
Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 133-138 pp.
BARTHA D. – CSISZÁR Á. – ZSIGMOND V. – ZAGYVAI G. (2012): Fehér akác. In: CSISZÁR Á. (szerk.):
Inváziós növényfajok Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 127-132 pp.
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. –
BARTHA D. (2012): Néhány inváziós és potenciálisan inváziós neoﬁton allelopátiás hatásának vizsgálata. Botanikai Közlemények. (megjelenés alatt)
Összefoglalás – Az allelopátia egyes adventív növényfajok inváziós sikerében jelentős szerepet tölthet be, ezért jelen vizsgálat néhány, Magyarországon inváziós, illetve potenciálisan
inváziós neoﬁton allelopátiás potenciáljának megállapítását tűzte ki céljául. A vizsgálat során
tizennégy fás szárú és húsz lágyszárú, adventív növényfaj juglon-indexe került meghatározásra a SZABÓ (1999) által leírt módszer szerint, amely az ismeretlen allelopátiás potenciálú
növényfajból készített kivonat hatását a juglonéval hasonlítja össze a fehér mustár (Sinapis
alba L.) tesztnövény csírázási százalékára, gyökér- és hajtáshosszúságára nézve. A kutatás
eredményeként bebizonyosodott, hogy a vizsgált adventív növényfajok mindegyike rendelkezik kifejezett vagy kevésbé kifejezett allelopátiás potenciállal, a magasabb koncentrációjú kivonatok (5 g szárított növényi anyag 100 ml desztillált vízben kivonva) esetén csaknem
mindegyik faj juglon-indexe közelít az 1-hez vagy meghaladja azt, vagyis hatása a juglonéhoz
közelít, vagy azét felülmúlja. A juglon-indexet tekintve különösen kiemelkedő a kínai alkör-
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mös (Phytolacca esculenta van Houtte), a kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum
Somm. et Lev.) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa L.) allelopátiás potenciálja. E fajokon kívül
még az alábbi fajok kivonatával történt kezelés esetén tapasztaltunk „rendkívül szigniﬁkáns”
gátló hatást mind a csírázási százalék, mind a hajtáshosszúság, mind pedig a gyökérhoszszúság tekintetében: bálványfa (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis L.), fekete dió (Juglans nigra L.), kései meggy (Prunus serotina Ehrh.), zöld kőris (Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. subintegerrima (Vahl) Fern.), süntök (Echinocystis
lobata (Michx.) Torr. et Gray), ártéri japánkeserűfű (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.),
Matild-nebáncsvirág (Impatiens balfourii Hook. f.), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens
parviﬂora DC.), borzas kúpvirág (Rudbeckia hirta L.).

ZAGYVAI G. – CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – TIBORCZ V. – BARTHA D. (2012): Előzetes eredmények száraz és félszáraz élőhelyek szukcessziós állapotainak vizsgálatáról. Botanikai Közlemények. (megjelenés alatt)
Összefoglalás – Magyarország hegy- és dombvidéki területein igen jelentős a mezőgazdasági
művelést követően kialakult másodlagos élőhelyek területe. Ezen élőhelyek regenerációjának,
szukcessziójának vizsgálata botanikai szempontból hiánypótló, természetvédelmi szempontból is igen fontos feladat. Kutatásunk során másodlagos élőhelyeket és azok lehetséges kezelési módszereit tanulmányoztuk a Cserhát területén, 50 db mintavételi kvadrát segítségével. A
kvadrátokat sokváltozós statisztikai módszerekkel osztályoztuk fajösszetételük és a fajok borításértékeinek ﬁgyelembevételével. A fajösszetételen alapuló rendszerezés osztályait fajösszetétel, tájtörténet és az egyéb meghatározó tényezők szerint jellemeztük, valamint szociális magatartás típusok, összevont cönológiai csoportok, magbank típus, vegetatív terjedő képesség,
magterjesztési mód, vízigény és fényigény szerint, csoportrészesedés számítással jellemeztük.
Az elkülönített csoportok között elsősorban szociális magatartás típus, cönológiai csoportok
és magbank típus tekintetében volt kimutatható nagyobb eltérés. A regeneráció sikerességét
jelentősen befolyásolta a megelőző használat módja, az aktuális bolygatás és a termőhelyet
befolyásoló ökológiai tényezők. A kapott eredményeink szerint a fás szárú vegetáció záródása
ellenére az aljnövényzet sokszínűsége a vizsgált jellemzők tükrében sokáig, egészen a teljes záródásig megmarad, bár a tömegességi viszonyok jelentősen módosulnak a szukcesszió során.

ZAGYVAI G. – CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – SÜLE P. – TIBORCZ
V. – BARTHA D. (2011): Száraz- és félszáraz élőhelyek szukcessziós változásainak vizsgálata. Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen „Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása”
workshop – Sopron november 25.
CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D.– TELEKI B. – TIBORCZ V. – ZAGYVAI G. – BARTHA D. (2011): Allelopathic potential of some invasive or potentially invasive neophytes
occurring in Hungary. 11th International Conference on the Ecology and Management
of Alien Plant Invasions, Szombathely, Hungary, 30th August -3rd September
ZAGYVAI G. – CSISZÁR Á. – KORDA M. – SCHMIDT D. – ŠPORČIĆ D. – TELEKI B. – BARTHA D. (2011):
Előzetes eredmények száraz- és félszáraz élőhelyek szukcessziós változásainak vizsgálatáról. Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1444. előadóülése, április 4. Budapest.
ZAGYVAI G. (2011): Felhagyott mezőgazdasági területek fásszárú szukcessziójának vizsgálata cserháti mintaterületen. PhD. értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron.
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A kutatás eredményeivel elégedett vagyok, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a hasonló
jellegű projektek viszonylagos rövidsége nagyban behatárolja a végrehajtható feladatok
körét, megnehezítve az időigényes kutatások megvalósítását.
Várhatóan a jövőben szükségessé válik a lehetséges nemzetközi partneri kapcsolatok
bővítése és a kutatási együttműködések elmélyítése annak érdekében, hogy a jövőben
egyre inkább előtérbe kerülő külföldi pályázatokon sikeresek legyünk, így biztosítva a
hosszabb időt igénybe vevő kutatások folytatását.
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Városok öko-környezetének
komplex vizsgálata
a Nyugat-Dunántúli régióban
Alprojektvezető: Prof. Dr. Albert Levente

Albert Levente
Végzettség:
1999: Habilitált doktor (Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron)
1990: Kémiai tudomány kandidátusa (MTA Tudományos Minősítő
Bizottság)
1976: Egyetemi doktor (Román Tudományos Akadémia Kolozsvári
Kutató Intézete)
1966: Tudományegyetemi vegyész (Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kémia Kar, Kolozsvár).
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem
2007. szeptember 1-jétől: egyetemi tanár, intézetigazgató (2010-ig),
általános rektor-helyettes
2006. július-2007. augusztus: intézetigazgató, az EMK tudományos
dékán-helyettese
1999. július 1. - 2006. június 30.: egyetemi tanár, intézetigazgató
1992-1999: egyetemi docens
1992: osztályvezető-helyettes; MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet
1989-1991: tudományos munkatárs, főmunkatárs, Nehézvegyipari
Kutatóintézet
1967-1987: egyetemi gyakornok, egyetemi tanársegéd, egyetemi
adjunktus, tanszékvezető; Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem,
Marosvásárhely
Családi állapot: nős, 2 gyermek

Kutatási területeim:
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely: Új hidroxiszteroidnitrátészterek-, peptidek- és heterociklusos vegyületek szintézise, szerkezetük és az
élettani hatásuk közötti összefüggések tanulmányozása. Hidroxiszteroid-nitrátészterek
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elektrokémiai redukálásának kutatása, az elektródreakciók mechanizmusának és kinetikájának felderítése. Di- és polinitrátok szelektív redukálásának hasznosítása új
gyógyszertechnológiák kidolgozásában (tesztoszteron-propionát). Elsőként alkalmaztam elektrokémiai módszert a szteránvázon egymástól távol elhelyezkedő kémiai csoportok közötti kölcsönhatások létezésének bizonyítására (téren keresztül terjedő effektus).
Nehézvegyipari Kutatóintézet, Veszprém: Több mint 60 triazin-vázas új, potenciális
növényvédőszer hatóanyagot szintetizáltam (szerződés titkosítási záradékkal a CIBAGEIGY A.G.-vel).
Az MTA Műszaki Kémiai Intézet, Veszprém: Új, potenciális növényvédőszerek szintézise, enzimreakciók vizsgálata nemvizes közegben, természetazonos aromaanyagok előállítása.
Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet, Sopron: Kutatási területeim interdiszciplináris jellegűek, az élő fához, a környezet kémiájához és a faanyaghoz kapcsolódnak. A növényi
sejtek stresszre adott válaszai egyes kémiai komponensek minőségi és mennyiségi spektrumának, illetve aktivitásának változásaiban is megmutatkoznak. Ezek a változások közvetve jellemzik a növényi stresszt, jelzőmolekulák (biomarkerek). Vizsgálatukon keresztül a stressz folyamatok nyomon követhetők, az egyedek ﬁziológiás állapota felmérhető
még a szemmel érzékelhető leromlás észlelése előtt. Ezáltal lehetővé válik a növény-környezet kapcsolatok modellezése, a várható hatások előrejelzése, lehetőség nyílik a megfelelő megelőző stratégiák kidolgozására. Fentiekre alapozva NÉMETH Zsolt Istvánnal, majd
doktoranduszokkal és TDK-s hallgatókkal együttműködve új kutatási területet honosítottam meg a Kémiai Intézetben. Az erdei fák élettani folyamatainak molekuláris szintű
tanulmányozása során nemzetközileg is jegyzett eredményeket értünk el a gesztesedés, a
színes fahibák kialakulása növénykémiai és biokémiai folyamatainak leírásával, a stressz
és a növényi rezisztencia kérdéskör fontos elemeinek és az erdei fák járulékos anyagai
szerepének tisztázásával egyes erdei fák és a környezet kölcsönhatásaiban.
A fenti kutatási témák és az elért eredmények kellő alapot biztosítottak a TÁMOP
4.2.1/B projekt keretében megvalósuló komplex városökológiai kutatásokban való aktív
részvételemre, a kutatások szervezésére és irányítására, az altéma vezetésére.
A kutatási területek jól illeszkednek a nemzetközi tendenciákhoz. Az urbanizáció felgyorsulása az elmúlt évtizedek egyik jellemzője volt és az marad a jövőben is. A városok
növekedésével, lakosaik számbeli gyarapodásával a város/lakosság kölcsönhatások egyre hangsúlyosabban fognak jelentkezni. A városökológia valós politikai kérdésként való
megjelenése is meg fogja követelni a kérdés természettudományos alapokon nyugvó tanulmányozásának kiterjesztését is.
A projektben beszerzett műszerek: UV-VIS-IR-spektrofotométer, a szén-monoxid és a
nitrogén-oxidok imisszióját mérő műszerblokk.
Kutatásba bevont ﬁatal kutatók: Dr. RAJCZI Eszter, Dr. RÁKOSA Rita, Dr. RÉTFALVI Tamás,
BADÁCZY Dorottya, CSÁFORDI Péter, EREDICS Attila, KOCSIS Ramóna, PÉCSI János, SZABÓ
Piroska, GUTTMANN Eszter, IMRIK Petronella, TÖRÖK Ádám, HORVÁTH Eszter.
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Együttműködő külföldi kutatóhelyek:
• Université de Pau et des Pays de l’Adour-Mont de Marsan (Prof. Dr. Bertrand
CHARRIER)
• Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség, Csíkszereda
• Aqua Nova Hargita Kft., Udvarhelyi Vízmű és Víztisztító Állomás

Publikációk:
ALBERT, L. – NÉMETH, ZS. I. – VARGA, SZ. (1998): The effect of heat shock on the formaldehyde cycle in germinating acorns of European turkey oak. Acta biol hung 49 (2-4):
363-368. IF 0,291.
ALBERT L. – NÉMETH ZS. I. – BARNA T. – VARGA SZ. – TYIHÁK E. (1998): Measurement of endogenous formaldehyde in the early development stages of European turkey oak (Quercus
cerris L.). Phytochem anal 9: 227-231. IF 0,912.
ALBERT L. – NÉMETH ZS. I. – HALÁSZ G. – KOLOSZÁR J. – VARGA SZ. – TAKÁCS L. (1999): Radial
Variation of pH and Buffer Capacity in the Red-heartwooded Beech (Fagus sylvatica
L.) Wood. Holz als roh- und werkstoff 57: 75-76. IF 0,256.
SZAKÁCS-SCHMIDT A. – ALBERT L. – KELEMEN-HORVÁTH I. (1999): Study of enzyme catalyzed
polimerization of lactic acid by HPLC and MALDI-MS. Biomed chromatogr 13: 1-2. IF
1,145 3 (3/0)
ALBERT L. – HOFMANN T. – NÉMETH ZS .I. – KOLOSZÁR J. – VARGA SZ. – CSEPREGI I. (2003):
Radial variation of total phenol contents in Beech (Fagus sylvatica L.) wood with and
without red-heartwood. Holz as roh- und werkstoff 61(3): 227-230. IF 0,398.
ALBERT, L. – HOFMANN, T. – VISI-RAJCZI, E. – RÉTFALVI, T. – NÉMETH, ZS. I. – KOLOSZÁR, J. –
VARGA, SZ. – CSEPREGI, I. (2002): Relationships among total phenol and soluble carbohydrate contents and activities of peroxidase and polyphenol oxidase in red-heartwooded
beech (Fagus sylvatica L.). In: Proc. of 7th European Workshop on Lignocellulosics and
Pulp, Turku/Abo, Finnland, 26-29 August, pp 253-256.
HOFMANN, T. – RÉTFALVI,T. – ALBERT, L. – NIEMZ, P. (2008): Investigation of the chemical
changes in the structure of wood thermally modiﬁed within a nitrogen atmosphere autoclave, Wood Re-search 53 (3): 1-14.
HOFMANN T. – ALBERT L. – RÉTFALVI T. – VISI-RAJCZI E. – BROLLY G. (2008): TLC analysis of
the In Vitro Reaction of Beech (Fagus sylvatica L.) Wood Enzyme Extract With Catechins, Journal of Planar Chromatography 21: 83-88 . IF 1,241
HÁMOR-VIDÓ, M. – HOFMANN, T. – ALBERT, L. (2010): In situ preservation and paleoenvironmental assessment of Taxodiacea fossil trees in the Bükkalja Lignite Formation, Bükkábrány open cast mine, Hungary, International Journal of Coal Geology 81: 203-210. IF
1,924
HOFMANN T. – ALBERT L. – RÉTFALVI T. – FEHÉR S. (2010): HPTLC Investigation of a RingLike Discoloration of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Heartwood, Journal of Planar Chromatography 23 (5): 315–319. IF 1,453
RÉTFALVI T. – TUKACS-HÁJOS A. – ALBERT L. – MAROSVÖLGYI B. (2011): Laboratory scale examination of the effects of overloading on the anaerobic digestion by glycerol. Bioresource Technology 102: 5270-5275. IF 4,25
VISINÉ RAJCZI, E. – KALICZ, P. – GUTTMANN, E. – IMRIK, P. – ALBERT, L. (2010): Városökológiai
kutatások. A Rák-patak vízminőségi változása Sopron belterületén. Nyugat-Dunántúl
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környezeti állapota, Helyzetkép és kihívások” Konferencia, Szombathely, november 1112. (Szóbeli előadás).
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata, NymE 3. Erdészeti
Tudományos Konferencia, október 5., Sopron (poszter).
ALBERT L. – JANCSÓ T. (2012): Complex Study of Urban Eco-environment in the Western
Transdanubian Region, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963334-047-9, 6 pp.
VISI-RAJCZI E. – BURAI P. – KIRÁLY G. – ALBERT L. (2012): Ecological Characterization of the
green areas in Sopron by Plant Chemical Analysis and Hyperspectral Recording, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint
(NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 7 pp.
RÁKOSA R. – SZILASI I. – ALBERT L. (2012): Investigation of Air Quality in Three Transdanubian Cities, In: NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds.): International
Scientiﬁc Conference on Sustainable Develop-ment & Ecological Footprint, Sopron,
Hungary, 26-27 March, ISBN: 978-963-334-047-9
Tájökológiai szempontból a város egy különleges típusa az urbán-ipari
ökorendszereknek, ill. ökorendszer-komplexumoknak, amely sajátos biogén és abiogén
tényezőkkel rendelkezik. A városökológiai kutatások kölcsönhatás vizsgálatok, mivel az
emberi tevékenység hatása alatt álló város maga is visszahat az emberi tevékenységekre.
A városi öko-környezet komplex vizsgálatára a Nyugat- és a Közép-dunántúli Régióban
eltérő természeti feltételek között kialakult és működő városokat (Sopron, Székesfehérvár, Szombathely) választottunk.
A környezet elemei közül minden városban a levegőkörnyezetben, a talajban, a vizekben és a növények stresszre adott válaszaiban tapasztalható változásokat tanulmányoztuk. Az urbán-ökológia komplex, rendszerszemléletű vizsgálatában szükségszerűen alkalmaztuk a térinformatikát, ill. a távérzékelést.
Az egyes részprojektek városökológiai paramétereket (levegő, talaj, víz, növény) vizsgáltak, amelyeket nem csak a kutatás általános célja, hanem a kutatás célterületei is összekötött. Mind a három városban azonos kutatási ﬁlozóﬁa, módszertan, eszközök és műszerek
segítségével kutattunk, sőt az egyes részprojektek kutatói is azonosak voltak mind a három
városban. Mindhárom városban célszerűen választottuk meg a mintavételre kijelölt területeket, hogy az összehasonlítás alapját megteremtsük. Közös volt az adatok feldolgozásának
módszertana is, az eredményeket közös térinformatikai adatbázisba szerveztük.
Kutatási eredményeinkről hazai és nemzetközi konferenciákon és általunk írt és szerkesztett szakkönyvekben számoltunk be magyar és angol nyelven.
Kialakítottuk a városi környezetminőség integrált monitoring rendszerét a fejlesztési
döntések és a településrendezési tervezés megalapozása érdekében (pl. optimális terület-felhasználás tervezése, a közlekedés fejlesztése stb.). A városok állapotának komplex
ismerete, illetve az ezen alapuló fejlesztések kiemelten szolgálják a városi lakosságot, mivel a környezet állapotának javítása megjelenik az életminőség javulásában is.
A városi környezet és a lakosság közötti kölcsönhatások komplex vizsgálatát más városökológiai paraméterekre (zaj, por, allergének stb.) is kiterjesztjük. Tanulmányozni
kívánjuk a házi orvosok és a kórházak bevonásával a környezeti ártalmak hatását a városlakók egészségére, a leíró adatbázist demográﬁai és egészségügyi statisztikai adatokkal
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bővítve. Terveink között szerepel a klímaváltozás hatásainak vizsgálata is a városökológia komplex kérdéskörében.
A kutatások szükséges műszerek, eszköz- és a számítástechnikai háttér legalább 5 évig
biztosított. A további kutatásokhoz szükséges eszközöket és műszereket hazai és nemzetközi pályázatok útján kívánjuk biztosítani. Nagy hangsúlyt fektetünk az érdeklődő
hallgatók, doktoranduszok és ﬁatal kutatók bevonására az urbán-ökológiai kutatásokba,
biztosítva ezzel a kutatások humán feltételeit is.

Bidló András
Végzettség:
2008: Habilitált doktori oklevél, Nyugat-magyarországi Egyetem,
Sopron
1998: PhD. oklevél, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
1998: Humánökológus, Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Budapest
1996: Egyetemi doktori cím, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
1987: Okleveles erdőmérnöki diploma, Erdészeti és Faipari Egyetem,
Sopron
Munkahelyek:
2010-től intézetigazgató kinevezés a Környezet- és Földtudományi
Intézetben
2006-tól igazgatási és gazdasági dékán-helyettesi kinevezés a Nyugatmagyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Karán
2003-2006: tanszékvezetői kinevezés a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Termőhely-ismerettani Tanszékén
1998-tól: egyetemi docensi beosztás a Soproni Nyugat-Magyarországi
Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszékén ( jelenleg: Környezet- és
Földtudományi Intézet, Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék)
1996-1998: egyetemi adjunktusi beosztás a Soproni Egyetem
Termőhelyismerettani Tanszékén
1991-1996: tanszéki mérnöki és egyetemi tanársegédi beosztás az
Erdészeti és Faipari Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszékén
1989-1991: DAAD ösztöndíj a Göttingeni Georg August Egyetem,
Erdőmérnöki Karán
1987-1989: MTA TMB tudományos ösztöndíj az Erdészeti és Faipari
Egyetem Termőhelyismerettani Tanszékén
Családi állapot: nős, 4 gyermek
Kutatási tevékenységem során, az elmúlt közel három évtizedben, elsősorban az erdőállományok anyag- és tápelemforgalmával, talaj- és földértékelési módszerekkel, illetve talajtani kérdésekkel foglalkoztam. A projektben két részfeladattal vettem részt,
így egyrészt vizsgáltam a szálaló erdők termőhelyi viszonyait, illetve a szálalás hatására
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bekövetkező talajtani változásokat, másrészt városi talajok állapotát mértük fel három
nyugat-magyarországi városban. Mindkét téma szorosan illeszkedik eddigi oktatási és
kutatási tevékenységemhez.
A szálaló erdők és a szálalás hatásának vizsgálata szorosan kapcsolódik az erdei ökoszisztémákban eddig végzett anyag- és tápelemforgalmi vizsgálatokhoz. Az erdőkben végzett
beavatkozások jelentős hatást gyakorolnak az erdei termőhelyekre. Az irodalmi adatok és
a vizsgálataink szerint ezek a hatások a szálaló erdőkben lényegesen kisebbek. Ugyanakkor
az egyes lékekben jelentősen megváltoznak a termőhelyi feltételek, a lékek talajában nőhet a
víztartalom, illetve könnyebben felmelegednek, mint az állomány alatti talajok. Ennek hatására a lékek talajában zajló mineralizálódási folyamatok sebessége és iránya megváltozhat.
A projekt a városökológiai kutatásának keretében három város (Sopron, Szombathely,
Székesfehérvár) talajainak állapotát vizsgáltuk. A terepen mintákat gyűjtöttünk, majd a
laboratóriumi vizsgálatok alapján megkaptuk a talajminták ﬁzikai és kémiai paramétereit. A kapott értékeket elemeztük, illetve térképeket szerkesztettünk.
A projekt keretében végzett mindkét kutatási program szorosan kapcsolódik a nemzetközi tendenciákhoz.
Az utóbbi évtizedekben mind hazánkban, mind Európa többi országában előtérbe kerültek a természet közeli erdőkezelési módok, mivel az erdőkkel kapcsolatos társadalmi
elvárásokban egyre nagyobb szerepet kap a természet- és tájvédelem. Ezen erdőkezelési
módok egyike a szálalás, amely egyre fontosabbá válik. A szálaló üzemmód alkalmazása
nagyban hozzájárulhat a termőhelyek degradációjának, az erózió, a talajtömörödés, a talaj állapot leromlás megakadályozásához. Ugyanakkor a szálalás termőhelyi feltételei és
az ökoszisztémára gyakorolt hatása ma még pontosan nem tisztázott, a folyamatok jobb
megismerését szolgálta a projekt.
A városökológiai kutatások, az ember és környezetének egymásra hatásának megismerését szolgálják. A legtöbb talajtani kutatás a természetes, illetve a mezőgazdasági talajokban lejzajló folyamatokkal foglalkozik, a városi talajokban, az antropogén hatások
eredményeképpen ettől eltérő talajképződési folyamatok történnek, ezek megismerése,
a nemzetközi és a hazai talajtani kutatás egyik kiemelkedő feladata. A fentiek lehetővé
teszik a nemzetközi kutatásokhoz való csatlakozást.
A projekt keretében a következő fontosabb műszereket szereztük be:
Ionkromatográf műszer anionok (SO42-, NO2-, NO3-, Cl-, F-, Br-, CH3CH2-) meghatározására. A műszerrel elsősorban a talajokban, illetve a talajoldatban található anionokat
határoztuk meg.
Motoros, hengeres talajmintavevő készülék (2 m-es mélységig, csőfogóval, bolygatatlan minta vételére). A műszerrel a mintavételt segítettük.
Víztisztító készülék, tárolótartállyal. Az eszköz segítségével a laboratóriumi vizsgálatok során szükséges nagy tisztaságú vizet állítjuk elő.
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TG/DSC termogravimetriás rendszer 25-1100 oC tartományban. A termograviméterrel
vizsgáltuk a talajban lejátszódó átalakulási folyamatokat. A talaj szerves anyag és ásványi
anyag összetevőinek egyes jellemzőit.
A projekt keretében beszerzett műszereken kívül, a kutatás végrehajtása során más
eszközöket is használtunk.
A kutatás részét képezte a Környezet- és Földtudományi Intézetben oktatott Talajvédelem tárgy gyakorlatainak, ahol több mint 40 hallgató kapcsolódott be a munkába. A
terepi és a laboratóriumi munkákban több egyetemi hallgató: HORVÁTH Adrienn, JAKAB
Péter, KÁMÁN Orsolya, KORSÓS Koppány, KÖKÉNY Gergely, PULGER György, SZABÓ Péter és
SZILÁGYI Annamária vett részt. Az egyetemi hallgatókon kívül három PhD. hallgató JUHÁSZ
Péter, KATONÁNÉ GOMBÁS Katalin és SZŰCS Péter is feladatokat vállalt. Szombathely város
talajainak állapotáról SZILÁGYI Annamária írt diplomamunkát. HORVÁTH Adrienn hallgatóként kapcsolódott be a terepi mintavételezésben és laborvizsgálatokba, majd később
intézeti mérnökként az adatfeldolgozásba és kiértékelésbe. 2012. szeptember 1-től PhDhallgatóként Városi talajok vizsgálata címmel tovább folytatja Sopron és Szombathely
város talajainak elemzését.

Publikációk:
BIDLÓ A. – SZŰCS P. – HORVÁTH A. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil investigation in cities
of West Hungary. – Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 14,
EGU2012-9560, 22–27 April, Wien. (electronic paper)
Summary – The antropogene effects have an inﬂuence on the environment since the ﬂow of
materials and energy is continuous and mutual. In order to investigate the soil properly we
have collected samples from sample spots in three West Hungarian cities (Sopron, Szombathely and Székesfehérvár). The soil samples were taken from 0-10 and 10-20 cms depth in each
city within a standard network and also at industrial territories. The number of the sampling
spots were between 104 and 144, depending on the size of the city and the problematic places
in town. We have noted the GPS-coordinates of the point, the elevation over sea level, the date
of collecting, the type of the urban area, the information about land usage, vegetation, grass
covering, the type of cover and the origin of soil. The results of ﬁeld and laboratory investigation are represented in a GIS system. We attempted to draw a conclusion in connection with
the condition, contamination and history of contamination of soil. The results showed that
there is close connection between the soil parameters and geological conditions. However,
this connection shows a decrease in the centre of the city. The acidity and calcic soils are determined fundamentally by the parent material, but in the city center the acidity of soils were
alkaline (by the greatest number of point). The cause of this is the calcareous deposited debris.
The particle size distribution of soils showed various appearances, but there was not possible
to discover the tendencies. In most cases there was a high value of organic substance in the
downtown area, partly due to frequent grass fertilisation and soil spreading. We detected the
amount of easily solvent nutrients and we established, that the value of nutriment element
did not show signiﬁcant differences in connection with usage. Our work will be continued and
we are currently measuring heavy metal content of soil, and searching for the connection between the urban area and condition of soils.
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HORVÁTH A. – BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil Conditions in Sopron. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological
Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on
the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment in the Western
Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, March 26., Sopron.
Abstract – The aim of our study was the investigation of the physical and chemical characteristics of soils of Sopron. Based on our results the physical assortment of the samples was
highly clay in 6% of the samples. The pH measurements show that the deeper soil layers
belong to the slightly high class. 25% of the samples does not contain calcium-carbonate,
but calcium-carbonate has been found in the majority of the samples in the city center.
The upper layers of the soils in Sopron are rich in humus. Especially in the forest soils in
the South-western part of the city (next to the TV tower), we detected higher humus and
nitrogen values but these values are typically smaller in the deeper soil layer. For the ALsolvent potassium, the lowest values have been measured in the area of the city. We found
extremely high values of AL-solvent phosphorus, of KCl-solvent calcium and magnesium
in the traffic zones, as well as near to the agricultural area. The highest values have been
detected in the Sopron-hills, also in the case of iron. The manganese contents follow the
tendencies of the iron values in most of the samples. In both soil layers the higher zinc content have been found in the downtown area, especially near to the busy roads in the center
and near to the bus station. The copper content was high in the Virágvölgy and the suburban
district of the town.

BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – HORVÁTH A. – NÉMETH E. (2012): Soil scientiﬁc investigation
in Székesfehérvár. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development
and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural
Technologies on the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment
in the Western Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, March
26., Sopron.
Abstract – In our investigation the chemical and physical characteristics of different soil
types have been analysed in Székesfehérvár and in its surroundings. In spring-summer
2011 we collected 288 samples on 144 points from two soil layers (in 0-10 and 10-20
cm depths). Based on our results it can be concluded, that the soils are mostly alkaline,
and the calcium-carbonate content is high mainly in the city. The acidity and calciumcarbonate content of soils are determined fundamentally by the parent material and the
calcareous deposited debris. Based on the particle size distribution and the Arany-type
compactness analysis, most of the samples are loamy textured soils. The physical assortments show a heterogeneous picture in the city area, which refer to the soil types with different deposition. The upper soil layer is well supplied with nitrogen. It can be explained
by the artiﬁcial fertilizer applied in this agricultural area and the human activity in the
city region. The soil of the surrounding agricultural territory is in the most cases less humic. The possible reason of this is the intensive agricultural cultivation in this region.
The agricultural area shows generally very high phosphorus values, which is probably resulted from the anthropogenic phosphorus fertilization. We detected the highest iron and
manganese contents in the Csalai forest, which is situated in the northeast direction from
the town. These high iron and manganese values refer to mineral origin. In both layers the
highest copper values have been detected in the Máriavölgy street along the main road in
suburban district. Salient zinc values have been found in Szárazrét (western part of the
town), from the industrial area along the railway line, where an iron-foundry industry
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and an oil storage tank are located nearby. Furthermore, higher zinc values have been detected along the roads, which may originate from exhauster gas.

BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. – HORVÁTH A. (2012): Soil Conditions in Szombathely. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies
on the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment in the Western Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, March 26., Sopron.
Abstract – In the course of our investigation we analysed the physical and chemical parameters of soil samples collected from 88 points in Szombathely. On the basis of these ﬁndings
the soils are mostly neutral and alkaline. Lime content was traceable mainly in the samples
coming from the centre of the town, where we found that the pH was above 7. The physical
kind of soil is clayey loam in 41%, and the humus and nitrogen contents are signiﬁcant. The
AL-solvent potassium content is medium and the phosphorus values transcended 19 mg/100
g soil in half of the samples. In case of KCl-solvent calcium and magnesium content we found
higher values only near the traffic zones or agricultural areas, but all in all the distribution
was exact. Downtown zinc values were between 3.5 and 10 mg/kg in the soil. On the basis of
copper examination we found steadily high values at the appointed places in the centre of the
town. We detected higher iron values along the bank of Gyöngyös Stream. Out of the manganese values we realized salient manganese content in both layers around the Monument.

HORVÁTH ADRIENN – SZŰCS PÉTER – KÁMÁN ORSOLYA – NÉMETH ESZTER – BIDLÓ ANDRÁS (2012):
Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján. Tájökológiai Lapok (in press)
Abstract – A városok elhelyezkedését és kialakulását alapvetően befolyásolták a táji adottságok és a környezeti tényezők. Nemcsak a környezet és a táj hat a városra, hanem a város
is hatással van a tájra és környezetére, közöttük folyamatos az anyag-, energia- és információáramlás. Kutatásunk keretében arra kerestük a választ, hogy az antropogén tevékenységek milyen hatást gyakorolnak a városi talajokra és ez a hatás kapcsolatban van-e a város
területére jelentkező tájhasználatokkal, illetve ezek között milyen összefüggések állapíthatók meg. A vizsgálatok során értékeinket térinformatikai módszerekkel digitális térképekre illesztettük. A pH adatok felvitele alapján az alapkőzet savanyúsága jól elkülöníthető mindkét szintben a város délnyugati részén fekvő erdős területeken, és megﬁgyelhető
az ember tájátalakító tevékenységének köszönhetően a város területének – egyelőre csak
kismértékű – ellúgosodása a környező területekhez képest. A minták mintegy negyedében
nem találtunk szénsavas meszet, ezek a minták javarészt a várost övező hegyvidék tájegységéből származnak. A város belterületén a minták többségében volt szénsavas mész, ez
elsősorban az építési törmelékek lerakására vezethető vissza. A vizsgált talajok felső rétege humuszban gazdag a növekvő tájhasználat és peremterületi táj szerkezet átalakításának ellenére. A legmagasabb humusz és összes nitrogénértéket a TV torony melletti erdő
talajában mutattuk ki, az alsóbb szintben kevesebb a szerves anyag mennyisége. Szintén a
városnak ezen a területén mértük a legalacsonyabb AL-oldható káliumértékeket is. Az ALoldható foszfor és KCl-oldható kalcium, illetve magnézium esetében kiugró értékekkel a
közlekedési zónákban vagy mezőgazdasági terület közelében találkoztunk. Magasabb vasértékeket főleg savanyú kémhatású erdős területről származó mintáknál találtuk, mangánértékek általában követik a vasértékek tendenciáit. A legmagasabb cinkértékek mind-két
szintben, a belvárosi forgalmat bonyolító utak, illetve a buszpályaudvar közelében mentén
mutathatók ki. A rézvizsgálatok szerint egyenletesen magas értékeket mértünk a Virágvölgy kistelkes övezetében több mintavételi ponton is, illetve a város több családi házas
övezetében. Vizsgálatunk során megpróbáltuk a talajok állapota és a tájhasználat közötti
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kapcsolatot kimutatni, amely lehetővé tenné a talajok állapotának előrebecslését, illetve
a szükséges javítási módszerek kidolgozását. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a
város egyedi karaktere eltűnőben van, mely a peremterületek átminősülésével és többek
között a sűrűsödő felszínbeépítettséggel járul hozzá a városi talajok tulajdonságainak kialakulásához, valamint romlásához.

ANDRÁS BIDLÓ – ADRIENN HORVÁTH – ORSOLYA KÁMÁN – ESZTER NÉMETH – ANDREA PŐDÖR –
PÉTER SZŰCS (2012): Soil investigation in cities of West Hungary. In: NEMÉNYI M. – HEIL
B.: The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies on
the Natural Environment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Sopron–Budapest, pp: 147–160.
Abstract – In the course of our investigation we have analysed the physical and chemical
parameters of soils in Szombathely, Sopron and Székesfehérvár. The soil samples were taken from 0-10 and 10-20 cm depth in each city within a standard network and also at industrial territories. The results of the ﬁeld and laboratory investigations have been represented
in a GIS system. We have attempted to draw a conclusion regarding the condition, the contamination and the history of the contamination of the soils. The cause for the higher pH
values in the lower layers is the presence of calcareous deposited debris. In the three cities
the highest iron and manganese contents of the soils could be found in the forest areas. The
level of the nutrient elements did not show signiﬁcant differences in connection with the
soil. Downtown sites can be characterized with high levels of zinc.

BIDLÓ A. – ELMER T. – SZŰCS P. (2012): The effect of selection cutting to the soil in Pilishills. In: NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS A J. – FACSKÓ F. (eds.): International Scientific Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of
Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment,
Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem, p. 1-6. ISBN: 978-963-334-047-9 (electronic
paper)
Abstract – In our ﬁeldworks we measured the habitat preconditions and effects to soil. We
opened 10 soil proﬁles in the territory, in which we described the soil factors and collected
soil samples. We measured organic matter accumulation in the upper layer of soil in two
gaps and the in the surrounding material. The great part of the examined soil proﬁles are
classiﬁed to rendzina and lessivated brown forest soil types. Even within small distance it
is possible to ﬁnd signiﬁcant differences in the thickness of humus layer and water- and
nutriment supplied ability. In accordance with climatic conditions the soil site difference
appears not in wood composition, but ﬁrstly in growth. The dimension of gaps determine
the vegetation and the processes in the soil. In extreme large gaps the covering of Rubus
fruticosus increases and the growth appearing is problematical.

Főbb eredményeinket a publikációkban közöltük. A városökológiai vizsgálatok eredményeit közvetlenül hasznosíthatják az egyes városok, az szálalás eredményeit a hazai
erdőgazdálkodók. A hasznosulás érdekében az eredményeket bevezettük az oktatásba,
illetve az egyes városokban több előadást tartottunk.
A városökológiai kutatásokat tovább folytatjuk, aminek egyik fontos része, hogy Horváth Adrienn PhD. hallgató a témát viszi tovább. A szálalással kapcsolatos eredményekre
egy újabb pályázat által támogatott kutatás épül, ami 2012. szeptember elején indul.
Mivel az elmúlt időszakban a kutatási eszköz feltételeit sikerült megteremtenünk,
újabb pályázatokkal és a PhD. hallgatók bevonásával a kutatást tovább tudjuk folytatni.
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Busics György
Végzettség:
2007: PhD, summa cum laude minősítés, földtudomány, BME
1995: műszaki doktor (BME)
1972-1977: építőmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki
Kar, Földmérőmérnöki Szak
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár
2009-től: egyetemi docens
1997-2009: főiskolai docens
1981-1997: tanszéki mérnök, majd tanársegéd, adjunktus
1977-1981: terepfelmérő; Kartográﬁai Vállalat, Budapest
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Kutatási területeim:
Geodéziai hálózatok minősége, Műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiái, Transzformációk geodéziai vonatkoztatási rendszerek között
A projektben készült légi- és hiperspektrális felvételeket be kell illeszteni a helyi geodéziai vonatkoztatási rendszerbe. Ez illesztőpontok kiválasztását, mérését és alkalmas
transzformációs modell alkalmazását igényli. A megfelelő minőségű és pontosságú eljárás
kiválasztásához, a vízszintes és magassági illesztéshez mélyebb ismeretek szükségesek.
Bár a műholdas helymeghatározás alaprendszereit csak a legerősebb gazdasággal rendelkező országok fejlesztik, de az alkalmazások fejlesztése, a helyi hálózatokkal való kapcsolat megteremtése helyi érdek és helyi megoldásokat kíván. Az alkalmazások kutatásában követjük a nemzetközi trendeket, ezt segítette ez a projekt is.
A szükséges geodéziai méréseket és feldolgozásukat a meglévő eszközeinkre támaszkodva oldottuk meg, ezen a téren beszerzés nem történt.
A Geodézia Tanszék két ﬁatal munkatársa vett részt a feladatokban. Több szakdolgozat
és TDK dolgozat témája kapcsolódott a projekthez.

Publikációk:
BUSICS Gy. (2010): Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? XI. Földmérő Találkozó konferencia-kiadványa, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Nagybánya, május 21-23.
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BUSICS Gy. (2010): Gondolatok a 47/2010. (IV. 27.) FVM rendeletről. Geodézia és Kartográﬁa, 8. szám, p. 8-12.
BUSICS Gy. (2011): Az EOMA újramérésének előzetes eredményei az első három poligonban. Geomatikai Közlemények XIII/2. kötet, MTA GGKI, Sopron, p. 141-148.
BUSICS Gy. (2011): A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége. GISopen 2011
konferencia kiadványa. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, p. 26-35. ISBN: 978963-334-003-5
KENYERES A. – HERCZEG F. – CSIZMADIA M-né – BUSICS Gy. – VIRÁG G. (2011): Az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) koncepciója. Geodézia és Kartográﬁa, 3. szám, p. 7-12.
A geodéziai vonatkoztatási rendszerek minden térképezési- térinformatikai feladat (így jelen projekt) keretét, alapját jelentik. A felvételek és meglévő térképanyagok
georeferálása, azonos rendszerbe integrálása olyan szükséges feladat, amely nem önmagában eredmény, hanem a további feldolgozás alapja. Így maga az integrált térinformatikai rendszer tekinthető végeredménynek. A terepi mérések pontvázlatok, koordinátajegyzékek, Excel adatbázisok formájában dokumentáltak.
Az eredmények a térinformatikai rendszer részeként jelennek meg. Ahhoz, hogy a digitális domborzatmodellek előállításában további pontosságnövekedés következzen be, az
integrált geodéziai hálózat kiépítése is szükséges, ami országos szakmai ügy.

Csáfordi Péter
Végzettség, tanulmányok:
2008-tól: PhD hallgató, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási
Doktori Iskola, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
2008. okleveles környezetmérnök, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar

Doktori tanulmányaim során két külföldi kutatói ösztöndíjon vettem részt, összesen 13
hónap időtartamban. Ami a munkahelyi tapasztalataimat illeti: részmunkaidőben dolgoztam egy környezet- és vízgazdálkodási tervezőirodánál 5 hónapon át. Jártasságom
van a terepi geodéziai felmérésekben, a felszíni víztestek mennyiségi és minőségi ellenőrzésében, talaj- és talajvízvizsgálatokban. Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezem a Microsoft Office programok, különböző térinformatikai szoftverek (pl.
Digiterra, ArcGIS) és az AutoCAD terén. Családi állapotom nőtlen, gyermekem nincsen.
2006-tól, a diplomamunkámmal kezdődően kezdtem el vizsgálni az erdei tavak és víztározók feltöltődését, a témában Tudományos Diákköri dolgozatot is készítettem. A doktori
disszertációmban – ehhez a témakörhöz kapcsolódva – az erdősült kisvízgyűjtők hordalékmozgását tárgyalom. Külföldi kutatói ösztöndíjaim alatt a térinformatika és a számítógépes modellezés környezetvédelmi lehetőségeivel foglalkoztam, különös tekintettel
az erdő- és mezőgazdálkodással érintett kisvízgyűjtők eróziómodellezésére. A projekt keretén belül (Kutatóegyetem, „Városok öko-környezetének vizsgálata a Nyugat-dunántúli
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régióban. A terület hidrológiai állapotának jellemzése és az épített környezet vizsgálata”)
a városiasodott területek lefolyását, hordalékmozgását, az erózióveszélyeztetettség és a
vízminőségi viszonyok alakulását elemeztem, és az eredményeket összehasonlítottam a
városkörnyéki, közel zavartalan vízgyűjtők jellemzőivel.
A talajpusztulás és – ennek következtében – a vízfolyásokban megnövekedett hordalékkoncentráció az egyre szélsőségesebbé váló csapadékesemények tükrében napjainkban
is kiemelt kutatási téma. A városi burkolt felületek megnövekedett lefolyása és a lerövidülő összegyülekezési idő fokozza a burkolatlan, sőt sokszor növényzetmentes felületek
erózióját, valamint a gyorsabban lecsengő, ám nagyobb árhullámok erőteljesebben rombolják a vízfolyások medrét és a vízépítési műtárgyakat. Kutatásaim ilyen összefüggésben is illeszkednek a nemzetközi tudományos élet tendenciáihoz.
A talajpusztulás és hordalékmozgás vizsgálataival kapcsolatban nemzetközi kapcsolatot építettem ki külföldi kutatói ösztöndíjaim során a „Leibniz Universität Hannover,
Institut für Physische Geographie und Landschaftsökologie” (Hannover, Németország),
továbbá az „Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie
und konstruktiven Wasserbau” (Bécs, Ausztria) intézetekkel.
A nevezett intézmények munkatársai a projekt során is tevékeny szakmai támogatást
nyújtottak, amelynek keretében elkészült egy térinformatikai keretrendszer, mellyel a
városkörnyéki területek eróziója is hatékonyan modellezhető. Az eredményt közös publikáció is alátámasztja (CSÁFORDI et al.: Soil erosion analysis with the USLE in a small
forested catchment supported by ArcGIS Model Builder. ASLH, közlésre elfogadva).
A projekt keretében beszerzésre került GNSS helymeghatározó eszköz a medermorfológiai felvételezések, az eróziós nyomvonalak és a lefolyást módosító tereptárgyak bemérésében is hasznos segítséget nyújtott. A városi és városkörnyéki területek hidrológiai- és
geomorfológiai viszonyaiban bekövetkezett változások így könnyebben elemezhetőbbekké váltak. A pH- és vezetőképesség-mérő műszert a terepi vízminőségi vizsgálatoknál
hasznosítottuk. Sajnos a lefolyás, a hordalékmozgás és a vízminőség folyamatos regisztrálásához még több műszerre lenne szükség. A vízállást perces gyakorisággal regisztráló
nyomásszondák, amelyeket a projekt keretében rendeltünk, még nem érkeztek meg.
Kutatásainkba több hallgatót is sikerült bevonni, akik közül Barna Tibor „Erózióveszélyeztetettség vizsgálata a Rák-patak felső vízgyűjtőjén” címmel szakdolgozatot készített.
Egy – a soproni pilot területen levő – erdősült kisvízgyűjtőről rendelkezésre álló talajpusztulási modellezési eredményeket dolgozta fel, amely hasznos segítség a városi területekre
potenciálisan érkező hordalék – így a városi hidrológiai állapotok elemzése során is.
A projekt keretében elért eredmények közül legfontosabbnak a már említett térinformatikai keretrendszer felépítését tartom. Ezen felül fontos következtetésekre jutottunk
a Sopron környéki közel zavartalan erdősült kisvízgyűjtők eróziós és hordalékszállítási
viszonyait, továbbá a város felszíni vízminőségre és csapadékvíz-lefolyásra gyakorolt hatását illetően.
Ki kell hangsúlyozni, hogy a városi hidrológiai viszonyok (például a projektben
kiemelt Rák-patak vízminősége) csak a vízgyűjtő felső, forrásvidéki területeinek
hordalékképződési folyamatai és vízminősége ismeretében értékelhető megfelelően,
ezért kutatásaim szervesen illeszkednek a városökológiai vizsgálatokhoz.
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Publikációk:
CSÁFORDI P. – ERŐS M. – GERENCSÉR N. – GRIBOVSZKI Z. – JUHÁSZ I. – KALICZ P. – KISFALUDI B.
– KUCSARA M. – MARKÓ G. – PÉTERFALVI J. – SZITA R. (2011): Monitoring of urbanisation
effects on water quality of Rák Stream, Sopron, Hungary. In: EGU (ed.): Geophysical
Research Abstracts 13, Poszter
CSÁFORDI P. – ERŐS M. – KALICZ P. – GRIBOVSZKI Z. – KISFALUDI B. (2010): Sopron város Rákpatak vízgyűjtőjére eső része csapadékvíz-elvezetése. A részvízgyűjtők lehatárolása és
a tájékozódó terepi mérések. Előtanulmány
CSÁFORDI P. (2010): Erózióveszélyeztetettség vizsgálata a Soproni-hegység erdősült kisvízgyűjtőjén az USLE és az EROSION-3D modellekkel. In: KOVÁCS GY. – GELENCSÉR G.
– CENTERI CS. (eds.): Az Élhető Vidékért 2010 környezetgazdálkodási konferencia, p.
189-198.
CSÁFORDI P. – PŐDÖR A. – BUG J. – GRIBOVSZKI Z. (2012): Soil erosion analysis with the USLE
in a small forested catchment supported by ArcGIS Model Builder. ASLH, közlésre elfogadva
Abstract – To implement the analysis of soil erosion risk with the USLE in GIS-environment, a new method has been developed with the ArcGIS Model Builder. The aim of the
four-part framework is to accelerate the data processing, and to ensure comparability of
soil erosion risk maps. The ﬁrst submodel generates the stream network with connected
catchments, computes slope conditions and the LS factor based on the DEM. The second
submodel combines stream lines, roads, catchment boundaries, land cover, land use, and
soil maps. This combined dataset is the basis for the preparation of USLE-factors. The third
submodel computes the soil loss, and creates zonal statistics of soil erosion. The forth submodel classiﬁes soil loss into categories enabling the comparison of modelled and observed
soil erosion. The framework was tested in a small forested catchment in Hungary. The predicted soil erosion mostly depends on the slope conditions in case of forest subcompartments. There is signiﬁcant deviation between the erosion of different land cover.

CSÁFORDI P. – KALICZ P. – GRIBOVSZKI Z. (2011): Erdősült kisvízgyűjtő éves hordalékhozamának becslése és egy hordalékkúp hatásának vizsgálata. Hidrológiai Közlöny 91(3),
p. 46-54
Kivonat – Az erdősült kisvízgyűjtők hordalékszállítása térben és időben erőteljesen ingadozik. Az ingadozáshoz hozzájárul az egyes természetes illetve mesterséges hordalékdepóniák
szakaszos feltöltődése és kiürülése is. A hordalékszállítási dinamika ismeretét műszaki és
környezetvédelmi szempontok egyaránt indokolják.
Tanulmányunkban lebegtetett hordaléktranszport-modell segítségével és a görgetett
hordalékmennyiség mérésével megkíséreltük számszerűsíteni a Soproni-hegység egyik
mellékvölgyének teljes hordalékhozamát a 2008. október és 2009. október között időszakra. Külön-külön számítási módszert alkalmaztunk az árhullámok le- és felszálló ágára, a
középvízhozamnál nagyobb és kisebb vízhozam-tartományra. Árhullámok esetén ﬁgyelembe vettük a vízhozam mellett a megelőző csapadékindex és az eső erozivitásának lebegtetett
hordalékszállításra gyakorolt hatását is.
A vizsgált patak medrében jelentős hordalékkúp halmozódott fel egy csőáteresz előtt. Azért,
hogy a víz szabad átfolyását biztosítsuk, megindítottuk a hordalék-lerakódás elszállítódását. Ezt követően geodéziai úton és trendvizsgálattal meghatároztuk, mennyi hordaléktöbbletet okozott a depónia a vízfolyásban.
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CSÁFORDI P. – GRIBOVSZKI Z. – KALICZ P. (2010): Contribution of surface erosion to sediment transport in a small forested headwater catchment in the Sopron Hills. Journal of
Landscape Management, 1(2), p. 3-11
Abstract – Surface erosion does not have generally great importance as sediment resource
in forested catchments however land use changes can increase surface soil loss. Surface soil
loss and erosion threatened zones have been predicted with the USLE model in the Farkas
Creek, headwater catchment in the Sopron Hills between October 2008 and October 2009.
Total surface erosion amounted 30.04 ton i.e. 0.54 ton ha-1 yr-1 proving the good soil protection function of the forest vegetation. In addition total sediment yield of the tributary has
also been computed by bedload measurements and suspended sediment model for the latter
interval. The stream of the Farkas Creek transported 95.68 ton sediment load according to
the provisional estimations. With sediment delivery ratio reduced surface soil loss and total
sediment yield have been compared to each other resulting that surface erosion was not the
major sediment supply in the Farkas Creek during the study time period. Contribution of surface erosion to sediment transport was 16% while a moving sediment trap had 17% proportion
during the same period according to previous examinations. It revealed that other erosion
phenomenon support sediment load of the stream. Therefore channel erosion, mass erosion
and linear erosion of unpaved forest roads should be monitored in the future which processes
represent the most signiﬁcant forms of the erosion in forested headwater catch-ments.

A projekt keretében elért kutatási eredmények részben már hasznosultak, részben tervben van felhasználásuk. A városi felületek csapadékvíz-lefolyást módosító hatását bemutató tanulmányt a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. csapadékvíz-csatornázási céljaira alkalmazza. A Rák-patak Sopron alatt több boltozott szakasz alatt folyik át. Az
alagutak geometriáját és a csőbecsatlakozások helyeit tartalmazó felmérések eredményét
szintén a Víz- és Csatornamű hasznosítja. A térinformatikai keretrendszer alkalmazását
más hazai és németországi vízgyűjtők eróziós viszonyainak modellezésére is tervezzük.
Az elért eredményekkel összességében véve elégedett vagyok, hiszen a kutatási körülményeink mellett – pl. a beszerzendő műszerek közül nem mindegyik érkezett meg – a
gyakorlat számára is hasznosítható, valamint az alaptudományok számára is előrelépést
jelentő következtetésekre jutottunk.
A városiasodás felszíni vízminőségre gyakorolt hatásának, valamint a lebegtetett hordalékszállítás dinamikájának megbízhatóbb elemzése további adatsorokat igényel, melyekhez mind a műszerpark bővítése, mind pedig a kézi mintavételezések sűrítése (pl. expedíciós felmérések árhullámok idején) szükséges. Tervben van a kifejlesztett térinformatikai
alapú eróziós modell lefolyásmoduljának továbbfejlesztése is, amellyel a már a városi felszínek talajpusztulása is vizsgálható lesz. A jövőben nagyobb ﬁgyelmet szeretnék fordítani
a csapadékvíz-lefolyás modellezésére. Egy megfelelő modell adaptálása a különböző csapadékszcenáriók által előidézett hordalékmozgás előrejelzését is megkönnyíthetnék.
A jövőben két EU-s pályázat keretei között képzelem el kutatásaimat folytatni. Továbbá
a már meglévő nemzetközi kapcsolataimra építve – és ezeket új együttműködésekkel kiegészítve (posztdoktori ösztöndíjak során) – szeretném a csapadékvíz-lefolyáshoz, talajpusztuláshoz, hordalékszállításhoz és felszíni vízminőséghez kapcsolódó vizsgálatokat
megvalósítani.
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1995-1998: doktoráns, ill. külső munkatárs
Tapasztalatok:
• Terepi hidrológiai mérések
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• Mélyépítési tervezés
• Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
• AUTO-Cad program ismerete, véges-elemes modellezés
• Egyszerűbb programozási feladatok
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Az alprogramban elsődleges feladatom a hidrológiai résztéma vezetése volt, A résztéma
koordinálásán kívül aktívan bekapcsolódtam az adatgyűjtésbe, adatfeldolgozásba, valamint a hidrológiai és vízminőségi idősorok vizsgálatába, ezen kívül fontos feladatomnak
tekintettem a téma iránt érdeklődő hallgatók bevonását a kutatásokba.
A városi területeken átfolyó és ott keletkező vizek vizsgálata (különösen, ha a térinformatika és távérzékelés adta lehetőséget is kihasználjuk) nemzetközi szempontból is
jelentős érdeklődésre számot tartó téma. A témában hazai és külföldi egyetemekkel, kutatással foglalkozó egyéb szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot, amely kapcsolatfelvétel
alapján több kisebb léptékű pályázat is körvonalazódik a jövőben.
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A projektben megvásárlásra tervezett eszközök közül egy a geodéziai felmérést támogató GNSS berendezést, és egy terepi hordozható pH/vezetőképesség/hőmérsékletmérő
multiméter került eddig beszerzésre. Ezek az eszközök nagyban hozzájárultak a projektben tervezett mérések kivitelezéséhez. Sajnos az eszközök jelentős része a közbeszerzés
elhúzódása miatt még nem került beszerzésre (hordozható áramlásmérő, vízállás-regisztrálók, beszivárgásmérő, pF beredezés, terepi laptop). Az előbbi műszerek hiánya
sajnos bizonyos vizsgálatok elvégzését szinte lehetetlenné tette, a projekt esetleges jövőbeli folytatását pedig jelentős mértékben megnehezíti. A hordozható áramlásmérő a
pontos vízhozamgörbék megalkotásához elengedhetetlen, így nélküle a vízállásadatokat
csak jelentős hibával tudjuk vízhozammá konvertálni. Szerencsére a városokban telepített vízállás-regisztrálókat régi eszközök javításával egy időre tudtuk helyettesíteni, de
ezek jövőbeli stabil működése igencsak megkérdőjelezhető. A beszivárgásmérő és a pF
beredezés a beszivárgás és szivárgás jellemzőinek meghatározásához, valamint a mért
jellemzők és a talajnedvesség adatok területi kiterjesztéséhez lett volna fontos műszer.
A terepi laptop az adatkivételhez fontos, mert a szélsőséges időjárási körülmények között
az irodai munkára tervezett gépek sokszor felmondják a szolgálatot.
A kutatásokba számos ﬁatal kutatót, oktatót, PhD hallgatót, MSc hallgatót sikerült bevonni, a bevont személyeket és munkájuk eredményeit a következő felsorolásban közlöm.
Közreműködő ﬁatal oktatók:
Dr. KALICZ Péter, Dr. MARKÓ Gergely, illetve doktoranduszok: CSÁFORDI Péter, JUHÁSZ István, KISFALUDI Balázs, valamint hallgatók (diplomatervet és szakdolgozatot írók, valamint
jelentősebb terepi munkát végző érdeklődők): VAJAI Virág, CSÁKI Péter, ERŐS Mihály, JÓNA
Gergely, MÁRTON András, HERCZEG András, GYIMÓTHY Kitti, BÖRÖCZ Tamás, RIGÓ Attila, SZITA
Renáta, SZEGEDI Balázs Kornél, SZINETÁR Márton Miklós, SERMAUL Kinga, BAUMAN Tamás.
Eredmények a következő szakdolgozatok, diplomamunkák és TDK dolgozatok:
CSÁKI Péter (2011): Székesfehérvár város felszíni vizeinek környezeti vizsgálata, TDK
dolgozat, Sopron, EMK Kari TDK konferencia, Vízgazdálkodási Szekció. II. hely.
HERCZEG András (2011): Sopron város hatása a Rák-patak vízminőségére. TDK dolgozat,
Sopron, EMK Kari TDK konferencia, Vízgazdálkodási Szekció.
SZITA Renáta (2011): A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata. TDK dolgozat, Sopron, EMK Kari TDK konferencia, Vízgazdálkodási Szekció. I. hely, ill. XIII. OFKD. Hidrobiológia szekció I. hely.
MÁRTON András (2011): A soproni Rák-patak lefedett szakaszainak környezeti állapota.
BSc., Szakdolgozat.
SZABÓ Katalin (2011): A Soproni Szennyvíztelep szerves terhelésének változása a térségi
beruházások tükrében. MSc. Diplomamunka
HERCEG András (2011): Sopron város hatása a Rák-patak vízminőségére. MSc. Diplomamunka
CSÁKI Péter (2011): Székesfehérvár város felszíni vizeinek környezeti állapota. BSc szakdolgozat
BÖRÖCZ Tamás (2012): Városi burkolt felületeken összegyűlő csapadékvizek minőségi jellemzői. MSc. Diplomamunka
SZINETÁR Márton (2012): Szombathely város felszíni vizeinek környezeti állapota. BSc
szakdolgozat
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Eredményként kezelhető a meglévő tantárgyakba (Hydrology, Modellezés a Vízgazdálkodásban, Vízminőségvédelem) a kutatás során szerzett ismeretek beépítése és a kiépített monitoring rendszer bemutatása, valamint egy új tárgy bevezetése a környezetmérnöki és környezettudományi MSc tantervbe „Városi Hidrológia” néven. A projektben a
Dán Hidrológiai Intézet Prágai képviseletével működtünk együtt Sopron város csapadékvíz-elvezetési koncepciótervében. A projekt során elért fő eredmények felsorolásszerűen
a következőek: kiépített monitoring rendszer, mérési adatsorok a területen és ezek előzetes elemzése. A kutatási eredmények eddig Sopron város csapadékvíz-elvezetési koncepció projektjében hasznosultak.

Publikációk:
GRIBOVSZKI Z. – KALICZ P. – CSÁFORDI P. – SERMAUL K. – SZITA R. (2012): The Water Status
Change of a Small Stream System due to Urbanization. Oral Presentation. In: NEMÉNYI
M. – HEIL B. – KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds.): International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment Sopron: Nyugatmagyarországi Egyetem, p. III-3. ISBN:978-963-334-047-9
Abstract – In urban areas the modiﬁcation of the features of the natural drainage basin is
so big, that this yields considerable qualitative and quantitative changes of the hydrological system. The water quality becomes worse and the water regime becomes more extreme.
These negative changes have an effect on the broader environment, and the neighbouring
ecosystems also, and they bring diminution of the biodiversity (GAYER-LIGETVÁRY 2007). The
assessment of these effects is very important not only from the viewpoint of the ecological
state of the water systems, but also from the general condition and safety of the humans.
The changes of the water status of a small stream are examined in the urban environment
on the stream system of Rák brook in Sopron connecting the hydrological and water quality monitoring expediently. We assigned seven monitoring points in the watershed from
the headwaters to the stream mouth, along natural and unban sections of the stream system. On the measurement points samples were taken fortnightly or for ﬂood-linked in the
period 01.09.2010-01.03.2012. The following features were determined from the samples:
discharge, physico-chemical, chemical and biological parameters. Based on the results the
effect of the different degree of urbanization on the watershed and the hydromorphological
interventions in the stream bed was well demonstrable.

KALICZ P. – ERŐS M. – CSÁFORDI P. – MARKÓ G. – PRIMUSZ P. – GRIBOVSZKI Z. (2012): Building a
Hydrodynamical Model on the Urbanized Section of a Stream. In: NEMÉNYI M. – HEIL B.
– KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds.): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment Sopron: Nyugat-magyarországi
Egyetem, p. III-4. ISBN: 978-963-334-047-9
Abstract – Hydrological conditions of urbanized areas are remarkably different compared to
the catchments without human impacts. Surfaces are crowded with roofs of houses, pavements of roads and parking plots and the soil of quasi natural places like public gardens and
parks are much more compacted compared to soils of natural catchments areas without human impacts. Decreased permeability and storage capacity induce higher runoff. Nowadays
the common practice to treat the considerable high volume of runoff is to collect in pipes
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and eventually drain to a stream. These urban streams are itself also strongly modiﬁed and
regulated. Sometimes the bed of streams is dredged out to increase the drainage capacity. In
worst case some smaller brooks are crowded with lid to increase urbanized habitat. Many
climate change scenarios predict higher probability of heavy storm events in the annual precipitation. This increasing volume of water induces higher demands to these strongly modiﬁed channels.
This work summarize of the process of model evaluation to investigate the weak points of
a stream of urbanized areas. The pilot area of this research is the Rák Brook which is the
second largest stream of Sopron. There are good possibilities to investigate of the urbanization impact on this stream. The natural headwater catchment is long-term research area of
Hidegvíz Valley Project. There are established seven monitoring points includes two points
from the early research. All of them the water stage is recorded continuously among several
other water quality parameters. These time-series helps the later validation of the hydrodynamical model. In the ﬁrst step the readily available geometric data of the stream channel
was gained and homogenized. Some parts of stream line were not crowded with this database. These stream sections were surveyed with GNSS RTK equipment. A hydrodynamic
model was selected to integrate the built database. The permanent runs of the models help
to determine the weak point of channel geometry.

SZITA Renáta – GERENCSÉR Noémi (2012): A Rák-patak természetes és mesterséges
szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata. Poszter prezentáció, A konferencia neve: IX. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek (MaViGe) Kutatási Konferencia.
Gyula, április 12-14.
Mihály KUCSARA – Péter KALICZ – Mihály ERŐS – Zoltán GRIBOVSZKI – Péter CSÁFORDI (2012):
Monitoring and modeling of runoff from a natural and an urbanized part of a small
stream catchment, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General
Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS2.4. Hydrology and remote
sensing for monitoring, modelling and improve the management of urban and rural water systems, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-12980
Zoltán GRIBOVSZKI – Péter KALICZ – Péter CSÁFORDI – Renáta SZITA – Kinga SERMAUL (2012):
Changing of water status along a small stream due to urbanization, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS2.7. Monitoring Strategies: temporal trends in groundwater and
surface water quality and quantity, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-13061
Péter KALICZ – Zoltán GRIBOVSZKI (2012): Integrated processing and analysis of hydrological data - not only for experts, Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS3.3. Poster Session
on Open Source Computing in Hydrology, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-13533
A projekt eddigi eredményeivel kapcsolatos tapasztalatok biztatóak, de komolyabb
eredmények eléréshez a vizsgálatokat tovább kellene folytatni.
A vizsgálatokat mindenképpen célszerű tovább folytatni és a kiépített monitoring
rendszert fenn kellene tartani, mivel a hidrológiai vizsgálatoknál igazából a hosszú távú
adatsorok elemzése vezet komolyabb eredményre
A kutatás feltételeit a jövőben közös hazai és nemzetközi pályázatok formájában látom biztosíthatónak a következő intézményekkel közösen pályázva: a BME Víziközmű
és Környezetmérnöki Tanszéke, a DHI Prága és DHI Magyarország, valamint a környező
osztrák és szlovák felsőoktatási intézmények pl. a Graz-i Műszaki Egyetem.
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Horoszné Gulyás Margit
Végzettség:
2006: UNIGIS térinformatikai szakmérnök, Nyugat-magyarországi
Egyetem Geoinformatikai Kar
2003: Geográfus MSc, Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
2011 szeptemberétől: adjunktus
2007-2008: projektmenedzser (WAREMA)
2006-2007: tanszéki mérnök, tanársegéd
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet KHT
2003-2006: tudományos segédmunkatárs;
2001-2003: gyakornok
2000: gyakornok; Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügy
Felügyelőség
Családi állapot: házas, 2 gyermek.
Kutatási területem főként a vízgazdálkodási témakörhöz kapcsolódik. Tíz éve foglalkozom hidrológiai vizsgálatokkal, elsősorban a lefolyás változásával. Utóbbi években, PhD
munkámhoz is kötődően, egyre inkább a lefolyás és földhasználat-változás közötti kapcsolatot kutatom. A feladatok megoldásában rendkívüli szerepet játszik a térinformatikai
eszközök használata. Ez irányú ismereteim bővítése érdekében több továbbképző tanfolyamon is részt vettem, elvégeztem a térinformatikai szakmérnök szakot és jelen projekt
keretében használt szoftvert is megismertem. Az itt megszerzett ismereteket jól tudom
hasznosítani a tudományos területen végzett munkáim során. A projekt témaköréhez
illeszkedően több eddigi pályázatban való aktív részvételem kapcsán a következő témakörök köthetők: a birtokrendezési feladatokban megjelenő környezetvédelmi szempontok elemzése, a vízgazdálkodás tervezési feladataiban a természetvédelmi és tájvédelmi
szempontok betartása, tájérték kataszter készítése.
Számos szakdolgozat és diplomaterv konzultálását végeztem illetve végzem, amelyek
feladatkiírásaiban fontos szerepet játszik TÁMOP 4.2.1/B pályázat témaköre.
Nemzetközi projektben való részvétel: Projektmenedzser a „WAREMA: Water resources
management in protected areas” című projektekben 2006-2008 között. A projekt a Velencei-tó vízgyűjtőjén a vízgazdálkodási problémák társadalmi konzultációját tűzte ki céljául,
és Területi Tervezési Koncepcióban gyűjtötte össze a megvalósítás lépéseit.
A pályázatban nyert tapasztalatokat felhasználtam a jelenlegi projekt elemzéseiben.
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A Földmérési Intézeti Tanszék oktatóival közösen dolgoztunk a Tájökológiai munkacsoportban. A munkacsoportban személyemen kívül még egy PhD hallgató is bevonásra
került. A pályázat lezárásaként készülő dokumentációk elkészítésében vállaltam koordináló szerepet.
A kutatási eredmények beépültek az oktatásba is és a következő években készülő diplomamunkák feladatkiírásai a témához kötődően kerülnek megfogalmazásra.

Publikációk:
HOROSZNÉ GULYÁS M. – KATONA J. (2011): Térinformatika a hidrológia és földhasználat területén. GISOPEN2011, Székesfehérvár, pp. 151-164, ISBN 978-963-334-003-5
Abstract – A Velencei-tó vízgyűjtőjén 1960-2010 között a meteorológiai elemek mutatói tág
határok között mozogtak. Nedves és csapadékmentes időszakok határozták meg a vízjárást.
A térinformatika, mint tudomány, különböző eszközei nagy segítség lehetnek a hidrológiai és
meteorológiai vizsgálatokban. A hidrológiai és meteorológiai adatsorok, adatbázisok alapján
különböző elemzéseket lehet elvégezni. A domborzati adottságok alapján is meghatározhatók
a lefolyási paraméterek. A domborzati adottságok nemcsak a lefolyást befolyásolják, de hatással vannak a földhasználatra, a művelési ágak elhelyezkedésére, változására is. A térbeli adatok
összehasonlító elemzésével a különböző összefüggő folyamatok hátterére is rávilágíthatunk.

KATONA J. – HOROSZNÉ GULYÁS M. (2011): Térinformatikai szemléletű birtoktervezés. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen, pp. 251-258, ISBN 978-963-06-9341-7
Abstract – It is well known that in Hungary the land structure has changed, since the political transformation, due to the land privatization. One of the aspects of agro-economy competitiveness is the optimization of the land structure. Geoinformatics is one of the essential
means of land management. With the help of database established by the integration of data
source we can carry out both spatial and surface analysis that can contribute especially to
the success of land management.

MIZSEINÉ NY. J. – HOROSZNÉ G. M. (2012): Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra.
GISOPEN 2012, Székesfehérvár, március 12-14.
Abstract – A földrajzi környezet alakulását, annak változásait a lakónépesség által gyakorolt tevékenységek határozzák meg. A népesség növekedése a környezeti problémák egyik
meghatározó oka. Egyéb döntő tényezők, mint, pl. a termelt javak elosztási szokásai és törvényszerűségei, a migráció és a népességkoncentráció, vagy az életszínvonal, az igények
növekedése, a technológia fejlettsége szintén fontos szerepet játszanak a természeti erőforrások kiaknázásában, s ezzel a városok (városhálózat) környezetében történő ember által
előidézett változások kialakításában. A fent említett témához kötődően végeztünk kutatást
Székesfehérvár vonatkozásában, melynek eredményeit foglaljuk össze az előadásban.

MIZSEINÉ NY. J. – HOROSZNÉ G. M. – UDVARDY P. – KATONÁNÉ G. K. – KATONA J. (2012): Complex eco-environmental study on urban area of Székesfehérvár. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP
4.2.1/B), Proceedings, ISBN: 978-963-334-047-9, 8 pp.
Abstract – One of the main goals of the TÁMOP project called „Complex eco-environmental
study of the cities in the Western Transdanubian region” was the study of the interaction
between urban and natural areas. The major task was to reveal the conﬂicts and their location in the urban areas and use these data in the decision making process concerning the
land use in the cities.

85

Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen

The protection of the urban green areas and the prevention of the built structures had a top
priority in this research considering the increasement of the urban environmental life quality and the development of the environmental protection infrastructure.
Therefore it was necessary to study and evaluate the so called urban ecological parameters.
The next step was the creation of an environmental cadastre and the elaboration of an eco
friendly urban development plan proposal. The results of these complex studies should be a
part of the urban development processes in the future.

A kutatási területről rendelkezésre állnak a következő adatforrások: topográﬁai térképek, légi felvételek, űrfelvételek, hiperspektrális felvételek, statisztikai adatok.
Domborzatmodellek, ortofotómozaikok elkészültek Székesfehérvár és Szombathely
területéről. Ezek városökológia elemzésével információkat nyertünk Székesfehérvár és
részben Szombathely területi fejlődéséről, társadalmi változásairól. Zöldfelület és zöldterület lehatárolások készültek. Kérdőívek használatával szociológiai felmérés történt.
Az elért eredmények a térinformatikai rendszerbe integrálva hasznosulnak a megjelenítő és lekérdező GIS modulban.
Jövőbeli tervek:
• városökológiai kutatások folytatása: társadalmi hatások, hidrológiai változások,
• az elért eredmények továbbfejlesztési lehetőségei, további pályázati lehetőségek feltárása és a nyert eredmények és tapasztalatok felhasználása,
• a kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való ismertetése, az oktatási anyagba történő beépítése.

Horváth Adrienn
Végzettség:
2012-től: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron
Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, PhD. hallgató
2010-2012: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki
Kar, Sopron és Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és
Környezetmérnöki Kar, Budapest, okleveles könnyűipari mérnök, MSc
2009-2011: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar,
Sopron, energiagazdálkodási szakmérnöki szak
2005-2009: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron,
Környezetmérnöki alapszak – Területfejlesztési szakirány
Munkahely:
2010 szeptemberétől: intézeti munkatárs, majd intézeti mérnök;
Nyugat-magyarországi Egyetem – Erdőmérnöki Kar – Környezet- és
Földtudományi Intézet – Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék
Családi állapot: hajadon
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Tevékenységeim a projektben:
• Terepi- és talajlaboratóriumi vizsgálatok
• Adatbázis létrehozás
• Térképek és adatok kiértékelése
• Eredmények bemutatása és publikálása
A városökológiai kutatás keretében három város (Sopron, Szombathely, Székesfehérvár) talajainak állapotát vizsgáltuk. A városok területeit mintavételi ponthálózattal fedtük le és talajlaboratóriumi vizsgálatok alapján értékeltük a kapott eredményeket.
Adatbázis létrehozása után térinformatikai program segítségével háromszöghálós leképezéssel tematikus térképek készültek, melyekkel a városok jelenlegi talajállapotát
tudtuk elemezni. A tematikus térképek feltárták számunkra a problémás területeket illetve a lokális környezeti problémákat és nemcsak az előzetesen sérültnek hitt területeken.
Elsődleges célunk a város és környezete között fennálló kapcsolatok alaposabb megismerése, működési mechanizmusuk megértése volt. Úgy vélem jelenlegi következtetéseink,
illetve a jövő konklúzióink alkalmasak lesznek élhetőbb városkörnyezet kialakításához, a
város karaktereinek megőrzése mellett.
Vizsgálatainkat korábbi városökológiai kutatásokra alapoztuk, bár egyelőre eredményeink csak helyi jelentőségűek. Az általunk vizsgált városok közül kettő az osztrák-magyar határ közelében helyezkedik el és egyedi tájkarakterének hasonló jegyeit a
szomszédos ország másik határvárosai is viselik. Tudomásom szerint közös tájökológiai
vizsgálatra már korában is került sor, így látok lehetőséget hasonló karakterrel rendelkező a határ másik oldalán lévő város talajainak összehasonlítására is.
A terepi vizsgálatokban SZABÓ Péter, KÖKÉNY Gergely, KORSÓS Koppány és JAKAB Péter
egyetemi hallgatók vettek részt. A laboratóriumi vizsgálatokban PULGER György hallgató
segédkezett. Szombathely város talajainak állapotáról SZILÁGYI Annamária írt diplomamunkát. Jómagam először hallgatóként kapcsolódtam be még a kutatás elején először
a terepi mintavételezésben és laborvizsgálatokba, majd később intézeti mérnökként az
adatfeldolgozásba és kiértékelésbe. 2012. szeptember 1-jétől PhD-hallgatóként „Városi
talajok vizsgálata” címmel továbbfolytatom Sopron és Szombathely város talajainak
vizsgálatát.

Publikációk:
BIDLÓ A. – SZŰCS P. – HORVÁTH A. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil investigation in cities of West Hungary. Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 14,
EGU2012-9560, 22–27 April, Wien. (electronic paper)
HORVÁTH A. – BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil Conditions in Sopron. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological
Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on
the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment in the Western
Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, március 26., Sopron.
HORVÁTH Adrienn – SZŰCS Péter – KÁMÁN Orsolya – NÉMETH Eszter – BIDLÓ András (2012):
Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján. Tájökológiai Lapok (in press)
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András BIDLÓ – Adrienn HORVÁTH – Orsolya KÁMÁN – Eszter NÉMETH – Andrea
PŐDÖR – Péter SZÜCS (2012): Soil investigation in cities of West Hungary. In: NEMÉNYI M. –
HEIL B.: The Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies
on the Natural Environment. Nemzeti Tankönyvkiadó, Sopron–Budapest, pp: 147–160.
Számomra több hasznosulást is hozhatnak az elért eredmények. Elsősorban elősegíthetem a jövőbeli várostervezést és az élhetőbb környezet kialakulását, mely városlakóként számomra is fontos. Másodsorban pedig kutatóként lehetőségem van felhívni a tudományos illetve közélet ﬁgyelmét a PhD. értekézésemmel a lokális már meglévő, illetve
jövőben kialakuló problémaforrásokra, melyek ok-okozati összefüggésbe hozhatók az
emberi jelenléttel.
Az eredmények továbbfejleszthetők nehézfémtartalmi vizsgálatokkal, mely során kimutatható lesz, hogy az ember mennyire veszélyezteti önmagát és egészségét saját tevékenységeivel.
Nyugat-magyarországi Egyetem Termőhelyismerettani Intézeti Tanszéke PhD. hallgatóként biztosítja számomra a további kutatási feltételeket, illetve a szükséges eszközparkot.

Jancsó Tamás
Végzettség:
2004-2006: PhD, summa cum laude minősítés, Nyugat-magyarországi
Egyetem, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
1985-1990: Légifényképész mérnök, Moszkvai Geodéziai és Kartográﬁai
Egyetem
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár
2009 áprilisától: egyetemi docens, tudományos és kutatási
dékánhelyettes
2006-2009: főiskolai docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes
2002-2006: főiskolai adjunktus
1990-1997: főiskolai tanársegéd
1999-2002: ügyvezető igazgató; Sárkány Informatikai Rt.
1997-1999: számítástechnikai rendszerfelelős; Béta Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Tevékenységeim:
• Fotogrammetriai kiértékelés, légi háromszögelés.
• Digitális fotogrammetriai technológiák, ortofotók előállítása.
• 3D modellezés, domborzatmodellek automatizált előállítása.
• Városökológiai modellek készítése. Űrfelvételek kiértékelése, osztályozása.
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•

Durva hibák felderítése, nem lineáris modellek alkalmazása a térbeli transzformációk és képtájékozások során.

A TÁMOP 4.2.1/B projektben az elkészült légi- és hiperspektrális felvételeket kellett
tájékozni és ortofotó mozaikokat készíteni, melyek elsősorban a növényzet, talaj és a burkolt felületek, épületek térképezésében nyújtanak nagy segítséget. Az ortofotók előállításához szükséges a megfelelő domborzatmodellek előállítása és ellenőrzése is.
Az űrfelvételek alapján képosztályozással növényzet térképek, bioaktvitás térképek és
egyéb tematikus térképek készültek. Az űr- és hiperspektrális felvételek feldolgozásának
része az előfeldolgozás, ahol a különböző forrásból származó adatokat közös vetületi rendszerbe kell transzformálni, valamint a különböző képfelbontásokat átjárhatóvá kell tenni az
adatintegráció során.
A kutatási területem jól illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz. A korábbi évek során
több kínai-magyar TéT kétoldalú kutatásban vettem részt. Ezek a projektek a következő
témákat ölelték fel:
Téma

Kínai partner

Természeti erőforrások térinformatikai modelljének vizsgálata a városi mezőgazdaságban

Pekingi Mezőgazdasági Egyetem

Tájökológiai monitoring, változáskövetés monitoring és információszolgáltatás a Wuyishan
Természetvédelmi Körzetben

Fuzhou Egyetem

Térinformatikai termékek kinyerése és értéke- Távérzékelési Alkalmazások Intézete, Kínai
lése városi ökológiai környezetben
Tudományos Akadémia, Peking

Jelenleg az IGIT Marie Curie Nemzetközi kutatócserére épülő projekt koordinátoraként a TÁMOP 4.2.1/B projektben is hasznosíthatók az ottani kutatási eredmények.
A projekt rövid összefoglalója mutatja a jó illeszkedést: az IGIT project célja a GEOSS
iniciatívának megfelelve, egy prototípus rendszer kifejlesztése adatgyűjtéshez, elemzéshez és terjesztéshez a döntéshozók felé. A kutatói csereprogram széles területét öleli fel
a távérzékelésnek, és általában a térinformatikában alkalmazott rendszereknek és megoldásoknak.
A következő kutatási témák jelennek meg:
• Új képfeldolgozási technikák a távérzékelésben
• Integrált térinformatika a mezőgazdaságban és az erdészetben
• Integrált térinformatika alkalmazása a föld és környezeti monitoring területén.
• Térbeli adat-mérnökség és Internet alapú információ megosztás a vízgazdálkodásban
• WebGIS alkalmazások tervezése és megvalósítása
• Térinformatikai tudáshálóra épülő osztott számítási folyamatok
• Földrajzi folyamatok modellezése és elemzése
• Klímaváltozás és szénkörforgás megjelenítése térinformatikai rendszerekben
• Part menti gazdálkodást segítő térinformatikai rendszerek
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A kutatói mobilitások során a kutatók közösen dolgoznak a munkacsomagokon. A tudományos eredményeket mini konferenciákon osztják meg egymással és a külső partnerekkel. A teljes rendszer bemutatását egy központi, nagyszabású konferencián tervezzük.
2013-as tervek között szerepel egy újabb nemzetközi projekt indítása „Digitális domborzatmodellek alkalmazása városi környezetben” témában, melyhez már 10 külföldi
egyetem és kutatóintézet jelezte szándékát a részvételre.
Beszerzett eszközök: 6 db laptop mely a képfeldolgozást, elemzést segíti. A következő
képelemzést segítő szoftverek kerültek beszerzésre: ERDAS LPS 2011 fotogrammetria
programcsomag, ENVI 5 képfeldolgozó szoftver, eCognition 8.6 képszegmentáló és elemző
szoftver. A beszerzett hardver és szoftver elemek a légi- és űrfelvételek elemzésében, tematikus térképek készítésében nyújtanak segítséget.
A kutatásba sikerült bevonni HOROSZNÉ GULYÁS Margit, KATONÁNÉ GOMBÁS Katalin,
KOTTYÁN László, NAGY Gábor és TARSOLY Péter ﬁatal oktatókat, kik egyben PhD tevékenységüket is végzik. A hallgatók közül KELEMEN Gergő a 3D városmodellezés lehetséges
technológiáiról készítette TDK dolgozatát, melyet a XXX. OTDK konferencián a Fizika,
Földtudományok és Matematika Szekcióban mutatott be.
Külföldi együttműködők:
• Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Science, Peking,
Kína. Kutatók: Porf. MENG Qingyan, Prof. YU Tao, Dr. LI Jiaguo.
• Key Laboratory of Spatial Data Mining & Information Sharing of Ministry of Education, Spatial Information Research Center of Fujian Province, Fuzhou University,
Fuzhou, Kína. Kutatók: Prof. CHEN Zhonhgcheng, Dr. XIAOCHENG Zhou.
• Computer and Software College, Hunan University, Henan Province, Kaifeng, Kína.
Kutató: BING Zhou
• University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
(ITC). Kutató: Dr. VEKERDY Zoltán.

Publikációk:
JANCSÓ T. (2010): Kölcsönös tájékozás szükségessége a digitális fotogrammetriában,
Geomatikai Közlemények, XIII/2. szám, Sopron, 95-100. pp.
Abstract – A digitális fotogrammetriai munkaállomásokon a kölcsönös tájékozás elvégzése
kötelező feladat, hiszen így állítható elő a térmodell, ami a sztereoszemlélés biztosításához
szükséges. Ugyanakkor belátható, hogy a külső tájékozás elemei alapján levezethetők és kiszámolhatók a kölcsönös- és abszolút tájékozás elemei. Tehát, ha van elegendő illesztő pontunk egy képpáron, akkor ezek mérése alapján kiszámíthatók a külső tájékozási elemek, melyekből levezethetők a relatív- és abszolút tájékozás elemei is, ha erre szükség van a későbbi
kiértékelési folyamatban. A kölcsönös tájékozás elvégzése és az ahhoz kapcsolódó Gruber
pontok mérése elkerülhető, ennek a tájékozási folyamatnak és ezekhez kapcsolódó méréseknek a szükségessége nem indokolt. A cikk ezt a problémakört tárgyalja, és levezetést ad a kölcsönös- és abszolút tájékozási elemek kiszámítására, melyet gyakorlati példa is szemléltet.

JANCSÓ T. - MÉLYKÚTI G. (2011): Comparison of digital terrain models gained by different
technolo-gies, Procedings of 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Graphical Knowledge Services (ICSDM 2011) in conjunction with Eighth Beijing
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International Workshop on Geographical Information Science (BJ-IWGIS 2011), China,
Fuzhou, 06.29-07.01., pp. 324-329., ISBN:978-1-4244-8349-5, Szerkesztők: YEE Leung,
CHENHU Zhou, BRIAN Lees, DIANSHENG Guo, CHONGCHENG Chen, Kiadó: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Peking, Kína
Abstract – The paper deals with the problem of comparison of Digital Terrain Models,
which were gained by different technologies for the same area. In the article a test area is examined and the data generated from laser scanning, topographic mapping and photogrammetric evaluation of aerial images are compared. In the article the scope, the accuracy and
the reliability of the different methods are compared and evaluated; the results are demonstrated visually and in form of tables.

JANCSÓ T. (2012): Digital Terrain Modeling by Image Matching, International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP
4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 6 pp.
Abstract – The paper reports on the problem, how to optimize the the image matching process after the aerial triangulation. The image matching algorithm is used to measure the
tie points on the adjacent photos. Recent autocorrelation implementations cannot offer or
suggest the optimal parameters. Therefore we need to investigate it before launching the
automatic image matching process for the whole photogrammetric block. In this research
the results of 3D modeling including the accuracy requirements for the ground coordinates and exterior orientation elements are demonstrated. For testing large scale (1:8000)
scanned aerial photos were used in three different pixels sizes between 7-52 microns. By
this way we can compare also the effectiveness and accuracy of software coming from different companies. This comparison can be useful also for the solution providers acting on
the photogrammetric market.

ALBERT L. – JANCSÓ T. (2012): Complex Study of Urban Eco-environment in the Western
Transdanu-bian Region International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963334-047-9, 6 pp.
Abstract – The paper reports on urban eco-environmental research activities carried out in
the West Transdanubian region in three cities (Sopron, Szombathely, and Szekesfehervar).
During the integrated environmental analyses, soil, hydrological, climatic and biological factors were studied which were integrated in a complex GIS system. In each city, the
land cover map of the urban areas is created by using remote sensing data sources. In-situ
sampling also is carried out and these data are combined with remote sensing data. The research topic related to the eco-environmental study area has a new innovative approach in
studying as a complex and integrated system which concluded in creation of a geographic
in-formation system (GIS) database.

MENG Q. – LI X. – JANCSÓ T. – ZHANG Y. – ZHENG L. (2012): Analysis of Urban Ecological
Environ-ment with Remote Sensing Methods, International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Devel-opment & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 7 pp.
Abstract – The HJ-1 A/B satellites are the remote sensing satellites used for environmental and disaster monitoring with high spatial resolution, high time resolution, high spectral
resolution and wide coverage. This paper presents an overview of the status of the instruments on the HJ-1 A/B platform and the urban eco-environment products derived from
HJ-1 A/B satellites’ data. The retrieval method of Leaf Area Index (LAI), one of the key urban
bio-physiology parameters is introduced. Segmentation and object-oriented processing of
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Chinese HJ-1-A satellite image (resolution 30m) was utilized for the classiﬁcation of study
area of Budapest, Hungary. Two object-oriented methods were compared: maximum likelihood classiﬁcation (MLC) at object level and a hybrid method combining the segmentation
and the maximum likelihood classiﬁcation at pixel level. Segmentation is critical for objectoriented image analysis. An extension of the watershed segmentation method was used in
this paper. Classiﬁcation result showed that the hybrid method outper-formed the MLC at
object level with an overall accuracy of 91.33%, compared to the overall accuracy of 75.33%
for MLC at object level. The classiﬁcation result of the hybrid model is more appreciable
than MLC at pixel level in geographical or landscape ecological researches for its accordance
with patches in landscape ecology and the result’s continuity. The hybrid of the segmentation and the pixel based classiﬁcation provides a new way for classiﬁcation based on coarse
resolution images on regional, national or global.

ZHOU X. – JANCSÓ T. – CHEN CH. – VERŐNÉ W. M. (2012): Urban Land Cover Mapping Based
on Ob-ject Oriented Classiﬁcation Using WorldView 2 Satellite Remote Sensing Images, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological
Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 10 pp.
Abstract – Land use and Land cover (LULC) map is important basic data for assessing ecoenvironment. The present study highlights the potential advantage of the WorldView-2 image, which can provide more detailed land cover map at local level. The poster deals with
the problem, how to classify worldview 2 image with object-oriented image analysis method
and get the detailed land cover map. A decision tree for classifying the worldview 2 images
in Szekesfehervar, Hungary was proposed. Main steps are as follows: First, multi-scale segmentation; Second, feature extraction and selection; Third, creation of process tree with
the rule set. Forth, classiﬁcation and accuracy assessment. The result shows that a total of
nine LULC classes have been successfully classiﬁed with overall classiﬁcation accuracy of
79.4%. More than 85% classiﬁcation accuracy, in terms of producer’s accuracy, is achieved
for ﬁve classes (water, forest, crop, building with brick roof, others building), with highest
for water (100%). Urban area and suburban can be effectively distinguished with multi-scale
object-oriented classiﬁcation technique. Moreover, the new bands of Seashore are found to
be very important for discrimination of bare arable land from other land cover. Class related
feature such as the distance to tree or shadow is signiﬁcant for distinguishing the building
from some special land cover class, for example some bare land with higher water content.

A kutatási területről rendelkezésre állnak a következő adatforrások: topográﬁai térképek, légi felvételek, űrfelvételek, hiperspektrális felvételek. Ezek előfeldolgozása és
adatintergációja megtörtént. Légiháromszögelés, automatizált képillesztéssel a domborzatmodellek és az ortofotómozaikok elkészültek Székesfehérvár és Szombathely területéről. WorldView-2 felvételek és lézeres letapogatással nyert felszínmodellek alapján
elkészült a növényzettérkép és bioaktivitási térkép Székesfehérvár belterületéről. A zajmérések alapján elkészült Székesfehérvár belvárosának zajtérképe.
Az elért eredmények a térinformatikai rendszerbe integrálva hasznosulnak a megjelenítő és lekérdező GIS modulban.
Az eredmények egységes platformon meta-adatbázishoz kötve webes felületen lekérdezhetők külső intézmények, önkormányzatok számára is. A leíró adatbázis bővítése demográﬁai és egészségügyi statisztikai adatokkal. Digitális domborzatmodellek további hasznosítása városi környezetben, pl. hő szigetek, városmodellek, klimatikus viszonyok vizsgálata.
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Kalicz Péter
Végzettség:
2000-2004: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál
Környezettudományi Doktori Iskola, PhD hallgató
1996-2002: okleveles mérnöktanár
1995-2000: Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Okleveles
környezetmérnöki szak
1992-1995: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági
gépészmérnök
Családi állapot: nős, 5 gyermek
Egyetemi tanulmányaim alatt az Informatikai Központban dolgoztam, ahol UNIX
rendszereket felügyeltem, tapasztalatokat szereztem a nagygépes rendszerek működtetésében. Diplomám megszerzése óta a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki
Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetében (illetve jogelődjeiben)
dolgozom. Környezeti modellezéshez, valamint vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tárgyak
oktatását végzem. Feladatom továbbá a fenti témákhoz kapcsolódó szakdolgozat, diplomamunka készítő hallgatók vezetése, valamint szakmai gyakorlatok szervezése. Kutatási
feladatként a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben működő kísérleti vízgyűjtő üzemeltetésében veszek részt.
Kutatási területem a kisvízgyűjtők hidrológiai folyamatainak vizsgálata. Ezen belül digitális adatgyűjtők alkalmazása, adatfeldolgozás, idősorok vizsgálata, lefolyás modellezés
részterületeken mélyedtem el. A projekt hidrológiai résztémájában vettem részt kutatóként.
A vizsgálataim súlypontját városi területek hatása a vízfolyásokra, a beépített területek
lefolyási viszonyai képezték. Ezek különösen az előre jelzett klimatikus változások tükrében ökológiai és mérnöki szempontokból is érdekes folyamatok. Vizsgálataink kapcsán
néhány külföldi kapcsolatot sikerült kiépítenünk, s néhány kisebb volumenű közös pályázatban már részt is tudtunk venni.
A projektben beszerzett, kutatásaimat támogató eszközök közül kiemelem a felmérést
támogató GNSS berendezést, valamint a távérzékelt adatokat emelem ki. Ezek a vízfolyás
geometriájának pontosításában, a részvízgyűjtők lehatárolásában, felszínborításuk vizsgálatában segítettek. Sajnálatos módon több eszközt (digitális vízállás-írók, beszivárgás mérő,
áramlásmérő) nem sikerült beszereznünk. Ezek az eszközök a vizsgálatok térbeli felbontását, részletességét, megbízhatóságát javíthatták volna, segítségükkel nemzetközi szinten is
ﬁgyelemre méltó eredményeket érhettünk volna el. A be nem szerzett eszközök helyettesítésére a projekt támogatásával néhány régi eszközünket fel tudtuk újítani, így a tervezett
vizsgálatok jelentős részét, ha lényegesen kisebb volumenben is, de el tudtuk végezni.
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Több hallgatót sikerült a projektbe bevonni. ERŐS Mihályt a projekt hallgatóként alkalmazta. Lehetősége nyílt a projekt hidrológiai résztémáját, szinte teljes egészében áttekinteni. Önállóan végzett felméréseket, adatgyűjtést. Saját részt vállalt a modellezési
munkában. A projekt modellezési feladataihoz kapcsolódva készített egy TDK dolgozatot,
amelynek folytatásaként készült el diplomamunkája is. Több cikkben és jelentésben társszerzőként vett részt. RIGÓ Attila a mérési, adatgyűjtési munkába kapcsolódott be. Szakdolgozatát a projekthez kapcsolódva készítette. SZEGEDI Balázs Kornél diplomamunka feladata kapcsán került velünk kapcsolatba. Egy részvízgyűjtőre készített lefolyási modellt
dolgozatában. Dolgozatát TDK konferencián sikeresen be is mutatta. Ezt a kutatási irányt
PhD ösztöndíjasként lehetősége lesz folytatni. A projekt eredményeit több tantárgyban
(Környezeti folyamatok modellezése, Modellezés a vízgazdálkodásban) hasznosítottuk.
Ennek eredményeként több hallgató érdeklődött a hidrológiai vizsgálatok iránt. Kidolgoztuk a Városi hidrológia című tantárgy programját, amelyet 2012 őszi szemeszterében el is
indítottunk. E tárgynak és a már futó tárgyaknak köszönhetően további szakdolgozatok,
diplomamunkák és TDK dolgozatok születhetnek a projekthez kapcsolódva.
A projekt során sikerült felvennünk a kapcsolatot a DHI prágai és budapesti irodájával és
a BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszékével. A projektben gyűjtött adatok cseréjén túl részt vettünk a partnerek szervezésében egy továbbképzésen és tapasztalatcserén is.
Létrehoztuk a Rák-patak városi szakaszának egységes személettel elkészített modelljét a meglévő és a projekt keretében elvégzett felmérésekből. Kiépítettünk egy működő
monitoring rendszert. Ennek folyamatos üzemének köszönhetően mérési adatsorokat
regisztrálhatunk a Rák-patak teljes vízgyűjtőjén. Az adatok előzetes elemzései megtörténtek, amelyek eredményeit konferenciákon és szaklapokban publikáltunk.
A projekt során létrehozott adatbázisokat az oktatáson kívül a soproni csapadékvíz-elvezetési koncepció projektjében használták. A Rák-patak alagútjának felmérési adatait
és a vízállás idősorokat mi adtuk a projekthez. Hasonlóképpen hasznosult a kutyahegyi
rész-vízgyűjtőre készített vízelvezetési hálózat felmérésünk is.

Publikációk:
GRIBOVSZKI Z. – KALICZ P. – CSÁFORDI P. – SERMAUL K. – SZITA R. (2012): The Water Status
Change of a Small Stream System due to Urbanization. Oral Presentation. In: NEMÉNYI
M. – HEIL B. – KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds.): International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment Sopron: Nyugatmagyarországi Egyetem, p. III-3. ISBN: 978-963-334-047-9
KALICZ P. – ERŐS M. – CSÁFORDI P. – MARKÓ G. – PRIMUSZ P. – GRIBOVSZKI Z. (2012): Building a
Hydrodynamical Model on the Urbanized Section of a Stream. In: NEMÉNYI M. – HEIL B.
– KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (eds.): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment Sopron: Nyugat-magyarországi
Egyetem, p. III-4. ISBN: 978-963-334-047-9
Mihály KUCSARA – Péter KALICZ – Mihály ERŐS – Zoltán GRIBOVSZKI – Péter CSÁFORDI (2012):
Monitoring and modeling of runoff from a natural and an urbanized part of a small
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stream catchment, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General
Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS2.4. Hydrology and remote
sensing for monitoring, modelling and improve the management of urban and rural water systems, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-12980
Zoltán GRIBOVSZKI – Péter KALICZ – Péter CSÁFORDI – Renáta SZITA – Kinga SERMAUL (2012):
Changing of water status along a small stream due to urbanization, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS2.7. Monitoring Strategies: temporal trends in groundwater and
surface water quality and quantity, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-13061
Péter KALICZ – Zoltán GRIBOVSZKI (2012): Integrated processing and analysis of hydrological data - not only for experts, Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS3.3. Poster Session
on Open Source Computing in Hydrology, April 23-27, Abstract PDF: EGU2012-13533
Az anyag írásáig megszületett eredmények bizakodásra adnak okot. Az eltérő tulajdonsággal bíró területek jól mutatják a lefolyásban a különbségeket. Nagyobb érdeklődésre
számot tartó eredmények születhetnek, ha sikerül a teljes tervezett monitoring-hálózatot kiépíteni.
Ennek megfelelően szeretnénk kiépíteni a teljes mérőhálózatot és a megkezdett megﬁgyeléseket, az anyagi támogatás rendelkezésre állása esetén, kiteljesíteni. A kutatás fenntartása mellett szól, hogy a lefolyás jellegében fennálló különbségek csak igazán hosszú
távú vizsgálatokkal számszerűsíthetőek.
A kutatás folytatásának egyik lehetősége a projekt során megvalósult műegyetemi
BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék illetve DHI Prága és DHI Magyarország
munkatársaival kialakult, valamint a közelmúltban körvonalazódó szlovák (pozsonyi-) és
osztrák (grazi műegyetemek) kapcsolatok felhasználásával készíthető pályázat.

Katonáné Gombás Katalin
Végzettség, tanulmányok:
2007-től: Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál
Környezettudományi Doktori Iskola, PhD hallgató
1996-1998: környezetvédelmi szakmérnök, Soproni Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
1991-1994: okleveles mérnöktanár MSc, Gödöllői Agrártudományi
Egyetem, Tanárképző Intézet
1983-1988: okleveles erdőmérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem,
Erdőmérnöki Kar
Munkahelyek:
2005-től: adjunktus; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Geoinformatikai Kar
1998-2005: tanár; Gróf Széchenyi István Kéttannyelvű Szakközépiskola,
Székesfehérvár
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1996-1998: tanszéki mérnök; Soproni Egyetem Földmérési és
Földrendezői Főiskolai Kar
1994-1996: tanár; Tolnai úti Általános Iskola, Székesfehérvár
1988-1994: műszaki ügyintéző; Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Családi állapot: férjezett, 2 gyermek.
Kutatási területem a földhasználathoz a földhasználat változások témakörhöz kapcsolódik. 7 éve foglalkozom a földhasználat változások EU által elvárt követelmény rendszerével. Utóbbi években, PhD munkámhoz is kötődően, egyre inkább a kölcsönös megfeleltetés követelmény rendszerét, hatását a magyar gazdák valamennyi működési területét
kutatom. Az itt megszerzett ismereteket jól tudom hasznosítani a tudományos területen
végzett munkáim során. A projekt témaköréhez illeszkedően több eddigi pályázatban
való aktív részvételem kapcsán a következő témaköröket emelem ki: a földhasználat változáskor megjelenő környezetvédelmi szempontok elemzése, a földhasználat változásokhoz környezeti hatástanulmányok elkészítése, ezekben a természetvédelmi és tájvédelmi
szempontok kutatása.
Számos szakdolgozat és diplomaterv konzultálását végeztem, amelyek feladatkiírásaiban fontos szerepet játszik a projekt.
Nemzetközi projektekben való részvétel:
• OMAA projekt (Osztrák-Magyar program)
• WAREMA, Vízkészlet-gazdálkodás védett területeken, Interreg III B CADSES
program, 2006.06.01-2008.05.05.
• Altéma-vezető, Szabályozás követelményei, gyakorlata és fejlesztési iránya című,
I/1.1 számú kutatási témában, NYME-KKK, Sopron, 2005-2007
• IGIT Project (PIRSES – GA -2009-247608)
A fenti pályázatokban nyert tapasztalatok felhasználásra kerültek a jelenlegi projektben.
A Földmérési Intézeti Tanszék oktatóival közösen dolgoztunk a Tájökológiai munkacsoportban. A munkacsoportban személyemen kívül még egy PhD hallgató is bevonásra
került. A pályázat lezárásaként készülő dokumentációk elkészítésében vállaltam koordináló szerepet.
A kutatási eredmények beépültek az oktatásba is és a következő években készülő diplomamunkák feladatkiírásai a témához kötődően kerülnek megfogalmazásra.

Publikációk:
KATONÁNÉ, G. K. – KOVÁCS, M. (2007): Meglelhető-e az arany középút? Földméréstől a
geoinformatikáig. („45 éves a GEO” Jubileumi Kiadvány), Nyugat-Magyarországi
Egyetem Geoinformatakai Főiskolai Kar, Székesfehérvár, pp. 138-143. ISBN 978-68306-2030-9.

96

Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban

GOMBÁS, K. – LIN, Q. – LIN, Y. – WANG, Y. (2009): Hungarian land Management System and
its experiences for China. Southeast Academic Research, Journal of Fujian Social Sciences Society (Bimonthly) No.2, President and Editor in Chief Yang Jianmin, pp. 7282, ISSN: 1008-1569. I.F.: 0,2759.
GOMBÁS, K. – HOROSZNÉ, G. M. (2009): Kistérségek agráralkalmassági vizsgálatainak módszerei. II. Települési Környezet Konferencia Debrecen, konferencia kiadvány, pp. 187191. ISBN 978-963-473-336-2.
GOMBÁS, K. – HOROSZ, M. G. (2010): Micro regions Agricultural Aptitude Test Methology.
Geograﬁca Technika, No-1/2010, pp. 11-16. ISSN: 2065-4421.
GOMBÁS, K. – VÉGSŐ, F. (2011): Kölcsönös megfeleltetés vizsgálata kiválasztott modellterületen. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, II.kötet, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, pp. 512-515. ISBN 978-615-5192-00-5 II. kötet.
KATONÁNÉ, G. K. (2008): Területhasználati konﬂiktusok térinformatikai megjelenítése.
Előadás, VII. Alkalmazott Informatika Konferencia, Kaposvár, május 23.
A kutatási területről rendelkezésre állnak a következő adatforrások: topográﬁai térképek, légi felvételek, űrfelvételek, hiperspektrális felvételek, statisztikai adatok.
Domborzatmodellek, ortofotómozaikok elkészültek Székesfehérvár és Szombathely
területéről. Ezek városökológia elemzésével információkat nyertünk Székesfehérvár és
részben Szombathely területi fejlődéséről, társadalmi változásairól. Zöldfelület és zöldterület lehatárolások készültek. Kérdőívek használatával szociológiai felmérés történt.
Az elért eredmények a térinformatikai rendszerbe integrálva hasznosulnak a megjelenítő és lekérdező GIS modulban.
Célom a városökológiai kutatások folytatása: társadalmi hatások, hidrológiai változások vizsgálata, az elért eredményeink továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzése, további
pályázati források feltárása; a kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon
való ismertetése, illetve az oktatási anyagba történő beépítése.
A European Academy of Land Use and Development (EALD) tudományos társaságban tagként való részvétellel ( jelenleg intézményünk több oktatója is tagja) a természeti
környezet és az épített környezet kapcsolatával, kiemelten a városi és város körüli fejlesztésekkel foglalkozunk. Arra keressük a választ, milyen módon lehetne megteremteni
a harmonizációt az megvalósításra kerülő létesítmények és a természeti állapot között.
Továbbá vizsgáljuk, miként képzelhető el a fenntartható fejlődés és a tájökológia védelme
együttesen. Különösen érdekesek a várost körülölelő zöldövezettel (green belts) foglalkozó kutatások és azok eredményeinek ismertetése. Az itt nyert tapasztalatok a városökológiai elemzések témakörben a projektben felhasználhatók.
A kutatások szükséges eszköz- és szoftverpark legalább 5 évig biztosított. Az újabb kutatásokhoz szükséges adatbeszerzés költségei hazai és nemzetközi pályázatok útján szeretnénk biztosítani. Fontos a TDK és a PhD tevékenység erősítése.
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Kiss Attila
Végzettség:
2005-2009: földmérő mérnök (BSc): Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar
Munkahely:
2009 márciusától: intézeti mérnök; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Geoinformatikai Kar
Családi állapot: nőtlen
Tevékenységeim:
• GPS mérések végrehajtása
• GPS mérések megbízhatósága, pontossága
• Hálózati RTK mérések pontossága
A projektben a különböző légi felvételekhez kellett földi illesztő- és kalibrációs pontokat mértem. Ezek után az eredményeket térképen jelenítettem meg, valamint az adatokból adatbázist hoztam létre. Az adatok a légifelvételek további feldolgozását segítik. Székesfehérvár teljes területén talaj-mintavételi helyeket jelöltem ki, mértem be és térképre
hordtam föl. A nyert adatok további tematikus térképek készítésére, valamint adatbázisok előállítására alkalmasak.
Beszerzett eszközök: 6 db laptop melyek a feldolgozást, megjelenítést, elemzést segítik.
A kutatási területről rendelkezésre állnak a következő adatforrások: topográﬁai térképek, légi felvételek. A terepi mérések alapján készültek pontvázlatok, koordináta-jegyzékek, Excel adatbázisok.

Mélykúti Gábor
Végzettség:
1994: PhD, BME
1994: műszaki tudomány kandidátusa, TMB
1979: műszaki doktor, BME
1973: okleveles építőmérnök, BME
Munkahelyek:
2006-tól: egyetemi docens, intézet igazgató, dékán; Nyugatmagyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
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1987-2006: egyetemi adjunktus, egyetemi docens; Budapesti Műszaki
Egyetem, Fotogrammetria Tanszék
1986-1987: tudományos osztályvezető; Földmérési és Távérzékelési
Intézet, Automatizálási Osztály
1980-1981: Humboldt ösztöndíjas; Hannoveri Műszaki Egyetem,
Fotogrammetriai és Mérnökgeodéziai Tanszék
1979-1980: fejlesztő mérnök; Budapesti Geodéziai és Térképészeti
Vállalat
1976-1986: egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus; Budapesti
Műszaki Egyetem, Fotogrammetria Tanszék
1973-1976: tudományos továbbképzési ösztöndíjas; Budapesti Műszaki
Egyetem, Felsőgeodézia Tanszék
Családi állapot: nős, 3 gyermek
A BME tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként kezdtem foglalkozni a digitális
domborzatmodellezéssel, majd a műszaki doktori disszertációm témája a „Szintvonalak
automatikus előállítása” volt. Ezt a témát folytattam 1980-81-ben a Hannoveri Egyetem
Fotogrammetria és Mérnökgeodéziai Tanszékén Humboldt ösztöndíjasként a domborzat
véges elemek módszerével történő modellezésével.
1992-1996 időszakban a Nemzetközi Fotogrammetriai Szövetség (ISPRS) III/4 munkabizottságának elnökhelyettese voltam (Tutorials on Theory and Algorithms), 1994-től
az ISPRS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, és a Magyar Földmérési, Térképészeti
és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Intéző Bizottságának tagja vagyok.
1994-ben szereztem meg a műszaki tudományok kandidátusa címet, disszertációm
témája: Geoinformatika és a digitális felületmodell kapcsolata. Ezt követően nyertem el
PhD címet a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1994-1996 között a MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága Fotogrammetriai és Távérzékelési albizottságának titkára voltam, majd ezt követően a Tudományos Bizottság
tikáraként tevékenykedem.
Részt vettem az OTKA (1991-92) Térinformatikai bázisú szakértői rendszerek logikai
modellje kutatási pályázatban. A TEMPUS (1991-94) Környezet ellenőrzés geoinformatikai
rendszerek segítségével, oktatási anyagok kidolgozására irányuló program (KarlsruheStrasbourg- Delft- Budapest együttműködés) magyar koordinátora, valamint a digitális fotogrammetria oktatása c. Programﬁnanszírozási Pályázat témavezetője voltam.
39 éves oktatási tapasztalattal rendelkezem, nappali és levelező képzési formában
alap-, mester- és doktoranduszképzésben, illetve szakmérnöki tanfolyamokon oktatok.
A projekt keretében az alábbi tevékenységeket végeztem:
• légifényképezés tervezése, szervezése, a felvételek előfeldolgozása;
• nemzetközi együttműködés keretében kapott légi háromszögelő programcsomag
(BINGO) tesztelése, alkalmazása a légifelvételek feldolgozása során;
• a projekt végrehajtásához szükséges digitális domborzatmodellek előállítása,
ellenőrzése.
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Publikáció:
JANCSÓ T. – MÉLYKÚTI G. (2011): Comparison of digital terrain models gained by different
technologies, Procedings of 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Graphical Knowledge Services (ICSDM 2011) in conjunction with Eighth Beijing International Workshop on Geographical Information Science (BJ-IWGIS 2011),
China, Fuzhou, 2011.06.29-07.01., pp. 324-329., ISBN:978-1-4244-8349-5, Szerkesztők:
YEE Leung, CHENHU Zhou, BRIAN Lees, DIANSHENG Guo, CHONGCHENG Chen, Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Inc., Peking, Kína

Mizseiné Nyiri Judit
Végzettség:
2004-2008: PhD fokozat Nyugat-magyarországi Egyetem, Róth Gyula
Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
1972-1977: Építőmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem
Munkahelyek, szakmai tapasztalat:
1968-ban a Felsőfokú Földmérési Technikumban Székesfehérváron
földmérő szaktechnikusi oklevelet szereztem. 1968-1972 júniusáig
műszaki ügyintézőként dolgoztam a Budapesti Geodéziai és
Térképészeti Vállalatnál, ahol sajátos célú földmérési feladatokat
láttam el. A vállalatnál 1971-ben brigádvezetői beosztásban dolgoztam.
Házhelyosztások, tervezési alaptérképek, kisajátítási munkák végzése
tartozott a fő tevékenységi körömbe. Jelentős tevékenységként
említhető meg: a Velencei tó meder-meghatározási tervének
készítése, a Velencei tó déli partján készített házhely-alakítási (amely
jelenleg már kiépült) munka, valamint a tó északi partján végzett
meder felmérési feladatainak végrehajtása.
1972 júniustól az EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai
Karon a Geodéziai Tanszéken szakoktatóként kezdtem oktatói
pályafutásomat. A tanszéken oktatott valamennyi tantárgy
gyakorlatát vezettem. (Geodéziai alapismeretek 1972-1981, Országos
felmérés 1972-, Ipari geodézia (Mérnökgeodézia) 1972-1981,
Munkaszervezés és munkavédelem 1984-1990, Föld- és
területrendezés 1986-)
1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán
építőmérnöki diplomát szereztem.
1978-tól tanszéki mérnöki majd 1979-től főiskolai tanársegéd
munkakört töltöttem be. Fokozatosan kapcsolódtam be a fent említett
tantárgyak oktatási feladataiba.
1990-től a Felmérési és Földrendezői Tanszéken, 2005-től a
Területfejlesztési Intézet Földrendezői Intézeti tanszékén dolgozom,
ahol kutatási területem a Föld– és területrendezés tantárgyhoz
kapcsolódik.
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1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen a Geodézia
tudományában “dr. univ” egyetemi doktori címet, 2008-ban az
erdészeti és vadgazdálkodási tudományágban agrártudományok
tudományterületen PhD fokozatot szereztem.
1991-98 között főiskolai adjunktus, 1998-2008 között főiskolai docens
voltam, 2009-től egyetemi docensi beosztásban dolgozom. Az oktatott
tantárgyak köre a Meteorológia és Ingatlan-értékbecslés című
tárgyakkal bővült.
Rendszeresen konzultálok szakdolgozatokat és TDK dolgozatokat.
2008 óta a Birtokrendező mérnök mesterképzésen oktatom a
Birtoktervezési és rendezési ismeretek c. tantárgyat.
Német nyelvből középfokú „C”, angol nyelvből középfokú „A” típusú
nyelvvizsgával, orosz nyelvből intézeten belül szerzett vizsgával
rendelkezem.
Családi állapot: férjezett, 2 gyermek
Kutatási területem a birtokrendezési témakörhöz kapcsolódik. Nyolc éve foglalkozom
az ingatlan-értékbecslés területével és az itt szerzett ismeretek is szorosan kapcsolódnak
a birtokrendezési feladatok megoldáskereséséhez. A feladatok megoldásában rendkívüli
szerepet játszik a térinformatikai eszközök használata. Ez irányú ismereteim bővítése érdekében több továbbképző tanfolyamon is részt vettem és jelen projekt keretében használt
szoftvert is megismertem. Az itt megszerzett ismereteket jól tudom hasznosítani a tudományos területen végzett munkái során. A TÁMOP 4.2.1/B projekt témaköréhez illeszkedően
több eddigi pályázatban való aktív részvételem kapcsán a következő témakörök köthetők: a
birtokrendezési feladatokban megjelenő környezetvédelmi szempontok elemzése, a városi
zöldfelületek felmérése, a birtokrendezés tervezési feladataiban a természetvédelmi és tájvédelmi szempontok betartása, tájérték kataszter készítése.
Számos szakdolgozat és diplomaterv konzultálását végeztem és végzem, amelyek feladatkiírásaiban fontos szerepet játszik TÁMOP 4.2.1/B pályázat témaköre.
Részvételem különböző nemzetközi projektekben:
• Osztrák-magyar együttműködésben a „Földtulajdon és földhasználat változásai az
Osztrák-magyar határ régióban” című projektekben témafelelős voltam. 2007-2008
között „A térbeli adatok és a korszerű kommunikációs technológia a birtokrendezés
szolgálatában” című projekt keretében is megjelentek tájökológiai problémák.
• Kínai TéT pályázatának (2007-2008) témafelelőse voltam, mely témája „Földhasználati menedzsment hatékonyságának összehasonlító elemzése Kínában és Magyarországon”.
• „Földhasználat és környezetvédelmi kihívások összehasonlító elemzése Kínában és
Magyarországon” (2009-2010) projekt aktív résztvevője voltam.
A fenti projektekben nyert tapasztalatok felhasználásra kerültek a TÁMOP 4.2.1/B
projekt elemzéseibe.
A Földmérési Intézeti tanszék ﬁatal oktatóival közösen dolgoztunk a Tájökológiai munkacsoportban, ahol koordináló szerepet töltöttem be. A kutatási eredmények beépültek
az oktatásba is és a következő években készülő diplomamunkák feladatkiírásai a témához
kötődően kerülnek megfogalmazásra.
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Publikációk:
MIZSEINÉ NYIRI J. – PŐDÖR A. (2010): A birtokrendezés tervezési feladatainak térinformatikai megjelenítése. „Az elmélet és a gyakorlat találkozása” Térinformatikai Konferencia, június 10-11. Debrecen, pp. 71-77 ISBN. 978-963-06-9341-7
Abstract – A számítógéppel támogatott technológiák fejlődésével elérhetővé vált a földfelszín speciális megjelenítése, vizualizációja, amely elősegíti a mezőgazdasági földterületek
rendezésében jelentkező döntés-előkészítést. A birtokrendezésben érintettek megfelelő
tájékoztatása valamint a környezeti változások hatásvizsgálata a digitális technológia segítségével könnyebben végezhetők. A GIS alkalmazásának segítségével lehetőség van a
modellezés, a vizualizáció eszközeinek összekapcsolására a mezőgazdasági scenáriók megtervezésében. Egyre több példát láthatunk arra, hogy Magyarországon a befektetők szélerőmű park telepítését kezdeményezik. A szélerőművek létesítése illeszkedik az EU megújuló
energiahordozókra vonatkozó energiapolitikájához és minimális környezetszennyező hatással jár. Ellenben tájképre gyakorolt hatásuk a legszembetűnőbb. A cikkben a téma kifejtésére kerül sor.

MIZSEINÉ NYIRI J. (2010): Szélerőművek tervei és megvalósulási lehetőségei Pátka külterületén. „Birtokpolitika – Földkérdés – Vidékfejlesztés” Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár. 113-114 pp. ISBN 978-9639883-64-2
MIZSEINÉ NYIRI J. (2011): A földegyenérték használhatósága vörösiszapos termőhelyek értékelésénél. „Megfelelni az Új kihívásoknak” GISopen konferencia, Nyugat-magyarországi
Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár 165-176 pp. ISBN 978-963-9883-75-8.
Abstract – Napjainkban bekövetkezett környezeti katasztrófa okozta a termőföld szenynyezettség a föld közgazdasági értékében is komoly változást jelent. Ennek a sajnálatos
eseménynek a hatására a termőföld értéke jelentősen megváltozott. A vörösiszapos termőhelyek értékelésére javasolunk egy lehetséges megoldást, hogy ezzel a reális értékképzés
könnyen és gyorsan elvégezhető legyen.

MIZSEINÉ NYIRI J. – PŐDÖR A. (2011): A mezőgazdálkodás és a területfejlesztés összehangolásának kérdései. „Megfelelni az Új kihívásoknak” GISopen konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár 139-150. pp. ISBN 978-9639883-75-8
Abstract – A földvédelemmel összefüggő kérdések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak úgy
Magyarországon, mint az Európai Unió más országaiban. Noha Magyarországnak sikerült
a földpiac megnyitás derogációnák a meghosszabbítása, fel kell készülnünk arra, hogy a
földvédelem még nagyobb szerepet kapjon. (különösen a határmenti területeken). Meglévő
településeink bővítése, a bővítés irányának meghatározása, a szükséges terület kiválasztásánál külön gondot jelent a meglévő településhez való csatlakozás, a városszerkezettel történő harmónia megteremtése, valamint a mezőgazdasági területek védelme és a termőföld
területcsökkenésének megállítása.

MIZSEINÉ NYIRI J. – PŐDÖR A. (2011): Városökológiai kutatások Székesfehérváron. „Az elmélet és a gyakorlat találkozása” Térinformatikai Konferencia, május 19-20. Debrecen,
pp. 71-77 ISBN. 978-963-318-116-4.
Abstract – A kutatás alapvető célja a városok és a természeti környezet kölcsönhatásának
elemzése, a városi környezetminőség integrált monitoring rendszerének kialakítása a
fejlesztési döntések és a településrendezési tervezés megalapozása érdekében. Tervezett
elemzéseink a városi ökológia területéhez kapcsolódnak, újszerűségük, a tudományos
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többlet, amit tartalmaznak a város és környezete kölcsönhatásában, a komplex és integrált jellegben és az összes adat térinformatikai adatbázisba rendezésében áll. A városi
környezetben integrált környezetelemzés során komplex geoinformatikai rendszerbe illesztett adatokat vizsgálunk a földtani, a talajtani, a hidrológiai, klimatikus és a biotikus
tényezők vonatkozásában, a várost magában foglaló tájtípusokban. Távérzékelési adatforrásokat is felhasználva meghatározzuk az adott városra jellemző felszínborítás mintázat típusok térbeli szerkezetét. Ennek a térbeli szerkezetnek környezeti szempontból különösen fontos elemei a zöldfelületek, valamint a burkolt, víz-szigetelő területek és a talaj.
A beépített területek esetében a beépítettség térbeli struktúrája is meghatározó. Integrált
térbeli elemzésekkel meghatározzuk az egyes paraméterek közötti összefüggéseket, amelyek alapján különböző modelleket alakítunk ki. A kialakított modellek alkalmasak lesznek az egyes paraméterek időbeni változásainak nyomon követésére, sőt előrejelzésekre
is, ezáltal hasznos támpontokat nyújthat a különböző város-fejlesztésekhez kapcsolódó
tervezésekhez.

PŐDÖR, A. – NYIRI, J. (2011): Urban ecological monitoring in Székesfehérvár European
Academy of land Use and Development (EALD) nemzetközi konferencia “Focus on Urban and Peri-Urban Development”, Liverpool, 2011. 09. 2-3., 26 dia.
MIZSEINÉ NYIRI J. – HOROSZNÉ GULYÁS M. (2012): Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra. GISopen konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár. 33 dia.
MIZSEINÉ NY. J. – HOROSZNÉ G. M. – UDVARDY P. – KATONÁNÉ G. K. – KATONA J. (2012): Complex eco-environmental study on urban area of Székesfehérvár. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP
4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 8 pp.
Abstract – One of the main goals of the TÁMOP project called „Complex eco-environmental
study of the cities in the Western Transdanubian region” was the study of the interaction between urban and natural areas. The major task was to reveal the conﬂicts and their location in
the urban areas and use these data in the decision making process concerning the land use in
the cities. The protection of the urban green areas and the prevention of the built structures
had a top priority in this research considering the increasement of the urban environmental
life quality and the development of the environmental protection infrastructure.
Therefore it was necessary to study and evaluate the so called urban ecological parameters.
The next step was the creation of an environmental cadastre and the elaboration of an eco
friendly urban development plan proposal. The results of these complex studies should be a
part of the urban development processes in the future.
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Nagy Gábor
Végzettség:
2005-2009: doktorandusz, Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel Pál
Környezettudományi Doktori Iskola, sikeres doktori szigorlat
2009-ben, fokozatszerzés folyamatban
2000-2004: Okleveles földmérő és térinformatikai mérnök, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar
1997-2000: Földmérő mérnök, Nyugat-magyarországi Egyetem
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
2009 novemberétől: adjunktus
2005-2009: tanársegéd
2005: tanszéki mérnök
2000-2005: tanár; Jáky József Műszaki Szakközépiskola,
Székesfehérvár
Családi állapot: nőtlen
A TÁMOP 4.2.1/B projekthez kapcsolódóan a következő feladatokban vettem részt:
• Meta-adatbázis tervezése és készítése
• A Meta-adatbázissal használatának bemutatása, ismertetése
• A mintavételek adatainak elemzése
• Földi lézerszkenneres mérések végzése az összehasonlítás érdekében
PhD tanulmányainak kutatási témája a Digitális domborzatmodellekhez kapcsolódik.
Ezen kívül az utóbbi években sokat foglalkozott lézerszkenneres mérésekkel és ezek adatainak feldolgozásával, pontfelhők kiértékelésének kérdésével.
A korábbi évek fontosabb, a témához kapcsolódó, külföldön végzett kutatásai:
Téma

Külföldi partner, időpont, program

Lejtésviszonyok eloszlásának ábrázolása diagram segítségével

Salzburgi Egyetem, 2007. május, CEEPUS

Fák ágainak automatikus kiértékelése pontfelhők alapján

Fuzhou Egyetem, 2012. június-augusztus,
IGIT Marie Curie

A Térinformatikai Intézeti Tanszék oktatóival közösen dolgoztunk a Metaadatbázis
munkacsoportban. A munkacsoportba egy PhD hallgató is bevonásra került, akinek a feladata mintavétellel és a minták vizsgálatával kapcsolatos adatok elemzése volt.
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Publikáció:
NAGY GÁBOR (2010): Lézerszkenneres mérések Székesfehérvár belvárosában. VIII.
Geomatikai Szeminárium, Sopron

Pődör Andrea
Végzettség:
1995-1998: PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Természettudományi Doktori Iskola
1990-1995: okleveles térképész és angol-szakfordító, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kar
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
2009-től: egyetemi docens
2006-2009: főiskolai docens
2002-2006: főiskolai docens; Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédelmi
Tanszék
1998-2006: egyetemi adjunktus; Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem, Térképészeti és Katonaföldrajzi Tanszék
Családi állapot: férjezett, 2 gyermek
Kutatási területeim:
• Térinformatikai adatbázis tervezése és építése városökológiai kutatáshoz.
• Adatintegráció térinformatikai adatbázisba városökológiai kutatáshoz.
• 3D modellezés, domborzatmodellek előállítása térinformatikai szoftverekkel.
• Városökológiai modellek készítése.
• Tematikus térképek készítése.
A TÁMOP 4.2.1/B projektben a kutatás többi munkacsoportja által felmért mintavételi
pontok adatainak feldolgozását, geoadatbázis tervezését és építését végezem el. Ennek
eredményeként számos tematikus térképet készítettem, kollégámmal Dr. VÉGSŐ Ferenccel. A térkép készítés során vizsgáltam különbőz geovizualizációs megoldásokat. A térinformatikai szoftverekbe beépített különböző interpolációs eljárásaival és 3D-s megoldásaival különböző módon jelenítettem meg a pontszerűként mért adatok eredményeit. A
kutatás másik fontos része az adatintegráció, melynek során főként a terepen mért pontszerű adatok és a főként űr- és hiperspektrális felvételek feldolgozásának eredményeként
keletkezett térbeli információkat integráltam egy geoadatbázisba, mely jól használható a
kutatásban résztvevő egyéb munkacsoportok adatainak, integrált vizsgálatára, az adatok
között fellehető korreláció kimutatására.
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A kutatási területem jól illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz. Jelenleg az IGIT Marie Curie Nemzetközi kutatócserére épülő projekt résztvevőjeként a TÁMOP 4.2.1/B projektben is hasznosíthatók az ottani kutatási eredmények. Az IGIT projekt célja a GEOSS
iniciatívának megfelelve, egy prototípus rendszer kifejlesztése adatgyűjtéshez, elemzéshez és terjesztéshez a döntéshozók felé. A kutatói csereprogram széles területét öleli fel
a távérzékelésnek, és általában a térinformatikában alkalmazott rendszereknek és megoldásoknak.
A következő kutatási témák jelennek meg, melyek kapcsolódnak a kutatási
területemhez:
• Integrált térinformatika a mezőgazdaságban és az erdészetben
• Integrált térinformatika alkalmazása a föld és környezeti monitoring területén
• Térbeli adat-mérnökség és internet alapú információ megosztás a vízgazdálkodásban
• WebGIS alkalmazások tervezése és megvalósítása
• Térinformatikai tudáshálóra épülő osztott számítási folyamatok
• Földrajzi folyamatok modellezése és elemzése
• Klímaváltozás és szénkörforgás megjelenítése térinformatikai rendszerekben
• Part menti gazdálkodást segítő térinformatikai rendszerek
A GIS munkacsoport részére beszerzett laptop nyújtott segítséget az adatok térinformatikai célú feldolgozásában.
A kutatásba 2011-ben a „Mobil és WebGIS” C típusú tantárgy keretében sikerült bevonni hallgatókat, akik Székesfehérvár bizonyos területein felmérést végeztek a faállomány tekintetében. A felmért adatokat integrálták egy térinformatikai adatbázisba,
mely hasznosnak bizonyulhat a légifelvételek kiértékelése során.
Külföldi kapcsolatok:
• Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Science, Peking,
Kína. Kutatók: QUINKE Wen
• Key Laboratory of Spatial Data Mining & Information Sharing of Ministry of Education, Spatial Information Research Center of Fujian Province, Fuzhou University,
Fuzhou, Kína. Kutatók: Prof. CHEN Zhonhgcheng, Dr. XIAOCHENG Zhou.
• University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
(ITC). Kutató: Dr. VEKERDY Zoltán.

Publikációk:
MIZSEINÉ NYIRI Judit – PŐDÖR Andrea (2012): Városökológiai kutatások Székesfehérváron.
In: LÓKI J. (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. II. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás Debrecen pp. 225-232. ISBN: 978-963-318-116-4
Abstract – The aim of the research project is to analyze the interaction of natural and urban
communities. The results of the research may ultimately help in designing healthier, better managed communities, by understanding what threats the urban environment brings to
humans. Different ﬁeld of applied sciences like remote sensing, land management, hydrology, pedology and study on air pollution will provide data for further exploratory studies for
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building a complex model for three different cities (Sopron, Szombathely and Székesfehérvár). Each data will be processed by Geographical Information System to assure an uniﬁed
data frame for the research.

PŐDÖR A. – VÉGSŐ F.: The problems of building geoinformatical database for urban ecological re-search, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 6 pp.
Abstract – The presentation deals with the problem, how to build an appropriate database
for urban ecological research. Three cities will be examined in this research (Sopron, Szombathely and Szekesfehervar). The building of the GIS Database for this purpose is based
on the data produced by different applied research ﬁelds like hydrology, geology, pedology,
climate research, remote sensing etc. containing attributes and other data is needed to integrate into their analyse. The all data of the applied sciences will be ﬁt in one GIS system
so the researchers will be able to carry out integrated analyses of the environment and the
change of the environment. The researchers who are responsible to build the Geoinformatical System faced to different methodological problems in integrating the different types of
data on many scales. First the researchers deﬁned what type of reference data (topographic
maps, aerial photos etc.) is necessary and what kind of data sources are available. Next step
was to deﬁne the necessary attribute information. Another problem is the implementation
of the measured data into the system. The last problem is that the researchers should investigate what kind of thematic maps can be created from this data. Further development will
be a model which is built for the monitoring of the urban ecological analyses for the three
cities; this must be solved based on this GI System.

PŐDÖR Andrea (2012): Térinformatikai adatbázis tervezése városökológiai kutatáshoz. In:
LÓKI J. (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III.: Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás Debrecen pp. 311-320. ISBN: 978-963-318-116-4
Abstract – A tanulmány célja annak vizsgálata, milyen módon lehet megfelelő adatbázist
építeni városökológiai kutatáshoz. A kutatásban három város vizsgálata zajlik (Sopron,
Szombathely és Székesfehervár). A kutatás során létrehozott geoadatbázis más kutatási
területek (pl. talajtan, hidrológia távérzékelés stb.) által gyűjtött adatok integrálására és
együttes vizsgálatára szolgál. A különböző alkalmazott kutatási területek adatai egy GIS
rendszerbe vannak integrálva ezáltal a kutatók képesek lesznek integrált kutatást folytatni
a gyűjtött adatokkal kapcsolatosan. A geoadatbázis építése során különböző módszertani
problémák merültek fel: referencia adatok, különböző méretarány, vetület, különböző adatforrások. A kutatás további fontos részét képezi a leíró adatok típusainak megtervezése.
Szintén problematikus volt a mért adatok integrálása, geokódolása és feldolgozása tematikus térképekké. A kutatás további célja olyan monitoring rendszer építése, melynek segítségével a három városban lezajló folyamatok modellezhetők.

PŐDÖR A. – NYIRI J.: Urban ecological research in Székesfehérvár. Concerning the Land
Use Aspect. EALD prublication (in print)
Abstract – The aim of the research project is to analyse the interaction between natural and urban communities. The results of the research is to help designing healthier and better managed
communities by understanding what threats the urban environment brings to humans. Different ﬁeld of applied sciences like remote sensing, land management, hydrology, pedology and
study on air pollution will provide data for further exploratory studies to build a complex model
for three cities (Sopron, Szombathely and Szekesfehervar, where different faculties of the University of West Hungary is situated). All data will be processed by Geographical Information
System to assure a uniﬁed data frame for the research.
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A kutatási területről rendelkezésre állnak a következő adatforrások: topográﬁai térképek, légi felvételek, űrfelvételek, hiperspektrális felvételek. Ezek előfeldolgozása és
adatintergációja megtörtént. A mért adatok illetve az űrfelvételek, légifelvételek kiértékelésének eredményeit egy térinformatikai adatbázisba integráltuk, mely elérhető a kutatók számára. Az elért eredmények a térinformatikai rendszerbe integrálva hasznosulnak a megjelenítő és lekérdező GIS modulban.
A leíró adatbázis bővítése lehetséges nemcsak természettudományos, hanem társadalomtudományhoz köthető adatokkal, melyek további összefüggéseket tárhatnak fel arra
vonatkozóan, hogy a természeti környezet változása milyen folyamatokat indukál a társadalomban.

Rákosa Rita
Végzettségek:
2006: PhD fokozat megszerzése, summa cum laude minősítés,
Anyagtudomány, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki
Kar, Sopron
1997: Budapesti Műszaki Egyetem, Természet és Társadalomtudományi
Kar, okleveles mérnöktanári diploma
1995: okleveles vegyészmérnöki diploma (műanyag- és gumiipariű
szakirány)
1993: vegyész üzemmérnöki diploma
1990-95: Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Budapest
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet,
Sopron
2000-től: egyetemi adjunktus:
1997-2000: egyetemi tanársegéd:
1996: doktorandusz
Oktatási tevékenység:
Ragasztó és felületkezelő anyagok, Polimerkémia, Általános és szervetlen kémia, Alapozó kémia, Szerves kémia gyakorlatok vezetése, Szerves kémia előadás (levelező képzésben 2003-ban), Általános és szervetlen kémia előadás tartása 2005-ben, 2008-, Ragasztó- és felületkezelő anyagok előadás tartása 2007-től; 2008-tól könnyűipari mérnök
és faipari mérnök hallgatók TDK és diplomamunka/szakdolgozat konzulensi tevékenysége; Kémia Intézet oktatás-szervezési feladatainak ellátása 2008-tól
Szakmai tevékenység:
• 2 elektronikus gyakorlati és elméleti oktatási segédlet,
• Tudományos kutatások a fakémia témakörében: a környezet hatása a fa és faanyag
kémiai komponenseire, a faanyag termikus és fotolitikus degradációja, a ﬂavonoidok
termikus sajátságai

108

Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban

•
•
•
•

részvétel kutatási projektekben
„Városok ökokörnyezetének komplex vizsgálata” (TÁMOP pályázat 2010-2012, Légszennyezettség vizsgálat c. alprogram vezetője
„Erdő- és mezőgazdálkodás, valamint a megújuló energiaforrás technológiák és a klímaváltozás” (TÁMOP pályázat 2009-2011),
A környezeti hatások növénykémiai alapú kimutatásának módszertani fejlesztése
(KKK pályázat 2005-2007)

Szakértői, szolgáltatói tevékenység:
• Termoanalitikai vizsgálatok (EYBL Hungária Rt, Wienerberger Téglaipari Zrt., Pannon Hőerőmű, Zoltek Rt. részére)
• Szervetlen komponensű vízoldható favédőszerek (Irodalmi kutatás) TETOL Kft. részére
• UV-fényre keményedő lakkok GC-MS vizsgálata (Swedwood Kft.)
• Politejsav alapú nanokompozitok vizsgálata
Publikáció:
4 idegen nyelvű folyóiratcikk, 1 magyar nyelvű folyóiratcikk, 11 nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű cikk és előadás, 8 magyar nyelvű konferencián
megjelent cikk és előadás, további 7 előadás szakmai konferenciákon.
Külföldi tanulmányút: 1998. június: 2 hét Hamburgban. Fogadó Intézet: BFH
(Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft) Fakémiai Intézete, (pirolízisgázkromatográﬁás vizsgálatok)
Tudományos közéleti tevékenység
• Magyar Kémikusok Egyesületének tagja
• MTA VEAB Soproni Tudós Társaság tagja
• MTA Természetes Polimerek Munkabizottság titkára 2008-tól
• MTA Köztestületének tagja (Kémiai Tudományok Osztálya, Szervetlen Kémiai és
Anyag-tudományi Bizottság)
Kutatási projektjeinkben vizsgáltuk az erdei fák járulékos anyagainak szerepét a
biotikus és abiotikus hatások okozta átalakulásokban, felderítve azok szerepét a védekezésben és jelzőmolekulaként való felhasználásuk lehetőségét a stresszérzékenység
jellemzésére. Mértük a CO2 és az illékony szerves anyag (VOC) kibocsátást az erdőkben,
mint a klímaváltozást befolyásoló fontos paramétereket.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében lehetőségünk nyílt három dunántúli város és természeti környezetének kölcsönhatásainak elemzésére, a városi környezetminőség integrált monitoring rendszerének kialakítására a fejlesztési döntések és a településrendezési
tervezés megalapozása érdekében.
A légszennyezés az egyik legfontosabb környezetvédelmi probléma, mely főként a városokra koncentrálódik. Az egyre növekvő városi népesség, a fokozódó iparosodással és
energiafogyasztással, valamint a folyamatosan bővülő közlekedési hálózattal növeli a légszennyezést, amely globális problémát jelent. A hazai levegőminőségi szabályozás megújítására az Európai Unió követelményeivel összhangban került sor.
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A projekt támogatásával beszereztünk egy levegőminőséget vizsgáló mérőautót. A
mérőautó mintavevő rendszerrel, NO/NO2 és CO szennyező komponensek mérésére
szolgáló elemző készülékkel (Horiba APNA-370 típusú), mobil meteorológiai állomással és adatgyűjtő egységgel van felszerelve.
A Kémia Intézet oktatói és laboránsai vettek részt a feladatokban. A levegőszennyezettség mérésével a hallgatók laboratóriumi gyakorlat keretében ismerkednek meg.

Publikációk:
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata. NyME Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia Összefoglaló kötet, p. 88., Sopron.
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata. NyME Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, pp. 230-233., Sopron, ISBN: 978-963-334-041-7
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata. NyME Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia, október 5., Sopron, poszter
RÁKOSA Rita – SZILASI Imre (2011): Székesfehérvár, Szombathely és Sopron levegőkörnyezetének vizsgálata. Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban Workshop, november 4., Székesfehérvár.
RÁKOSA R. – SZILASI I. – ALBERT L. (2012): Investigation of Air Quality in Three
Transdanubian Cities. In: NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS A. J. – FACSKÓ F. (Eds.): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint,
Sopron, Hungary, 26-27 March, ISBN: 978-963-334-047-9
RÁKOSA R. – SZILASI I. – ALBERT L. (2012): Investigation of Air Quality in Three Transdanubian
Cities, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological
Footprint, Sopron, Hungary, 26-27 March, poszter
A légszennyezettség vizsgálatok egy komplex, integrált városökológiai kutatás részét
képezték. Kijelölt monitoring pontokon rendszeresen mértük a légszennyező anyagok
koncentrációját és a meteorológiai paramétereket. Vizsgáltuk a természeti környezet
(erdősávok, parkok) hatását a városi levegő minőségére. Mérési adataink alapján térinformatikai módszerek bevonásával az egyes monitoring pontok adatainak vizuális rendszerben történő megjelenítése is megvalósult.
Eredményeink alapján a minősítendő területekről szennyezettség-eloszlási térképeket
szerkesztünk és ezeket a helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátjuk a település fejlesztési tervek és a környezetvédelmi programok tudományos megalapozása érdekében.
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Szűcs Péter
Végzettség:
2011: MIR-KIR belső auditor, Nyugat-magyarországi Egyetem –
Certop Kft.
2000-2006: Okleveles környezetmérnök, Nyugat-magyarországi
Egyetem
Munkahelyek:
2010 októberétől: intézeti mérnök, Nyugat-magyarországi Egyetem,
Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet –
Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék
2010: projektmenedzser asszisztens; Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság
2008-2010: PhD-hallgató ( jelenleg doktorjelölt); Nyugat-magyarországi
Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási
Tudományok Doktori Iskola
Családi állapot: nős, 1 gyermek
A projekt keretében elvégzett tevékenységek:
• Terepi- és talajlaboratóriumi vizsgálatok
• Digitális tematikus térképek elkészítése a laboreredmények alapján
• Térképek és adatok kiértékelése
• Eredmények bemutatása és publikálása
A TÁMOP 4.2.1/B projektben a városökológiai kutatás keretében három város (Sopron, Szombathely, Székesfehérvár) talajainak állapotát vizsgáltuk. A talajlaboratóriumi
vizsgálatok alapján megkaptuk a talajminták ﬁzikai és kémiai paramétereit. Az értékeket
adattáblába rendeztem és térinformatikai program segítségével háromszöghálós leképezéssel tematikus térképeket készítettem, melyek kiértékelésével felmértük a városok
talajainak állapotát a város-környezet között fennálló kapcsolatokat, valamint következtetések sikerült levonnunk. Kutatási eredményeinket számos hazai és külföldi konferencián bemutattuk, illetve publikációk is születtek a témában.

Publikációk:
BIDLÓ A. – SZŰCS P. – HORVÁTH A. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil investigation in cities
of West Hungary. Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 14,
EGU2012-9560, 22–27 April, Wien. (electronic paper)
HORVÁTH A. – BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. (2012): Soil Conditions in Sopron.
Inter-national Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological
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Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on
the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment in the Western
Transdanubia Region Section, Nyu-gat-magyarországi Egyetem, March 26., Sopron.
BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – HORVÁTH A. – NÉMETH E. (2012): Soil scientiﬁc investigation
in Székesfehérvár. – International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development
and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural
Technologies on the Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment
in the Western Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, March
26., Sopron.
BIDLÓ A. – SZŰCS P. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. – HORVÁTH A. (2012): Soil Conditions in Szombathely. –International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological
Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the
Natural Environment, Complex Study of Urban Eco-environment in the Western Transdanubia Region Section, Nyugat-magyarországi Egyetem, March 26., Sopron.
BIDLÓ A. – ELMER T. – SZŰCS P. (2012): The effect of selection cutting to the soil in Pilis-hills.
In: NEMÉNYI M. – HEIL B. – KOVÁCS A J. – FACSKÓ F. (eds.) International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint: The Impact of Urbanization,
Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment, Sopron: Nyugatmagyarországi Egyetem, p. 1-6. ISBN:978-963-334-047-9 (electronic paper)
HORVÁTH Adrienn – SZŰCS Péter – KÁMÁN Orsolya – NÉMETH Eszter – BIDLÓ András (2012):
Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján. Tájökológiai Lapok (in press)
András BIDLÓ – Adrienn HORVÁTH – Orsolya KÁMÁN – Eszter NÉMETH – Andrea PŐDÖR –Péter
SZŰCS (2012): Soil investigation in cities of West Hungary. – In: NEMÉNYI M. – HEIL B.: The
Impact of Urbanization, Industrial, Agricultural and Forest Technologies on the Natural
Environment. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Sopron –Budapest, pp: 147–160.
SZŰCS P. – HORVÁTH A. – KÁMÁN O. – NÉMETH E. – BIDLÓ A. (2012): Talajparaméterek vizsgálata Szombathelyen. – Konferencia Kötet, Talajtani Vándorgyűlés, augusztus 23-2425., Miskolc, 69. p.
Abstract – Szombathely és környéke talajainak felmérése érdekében 89 ponton összesen
178 db talajmintát gyűjtöttünk. A vizsgálati pontokat úgy választottuk ki, hogy azok különböző városi területeket (belváros, külváros, ipari övezet, mezőgazdasági terület, stb.) foglaljanak magukba. Az egyes pontokat a helyszínen jellemeztük, illetve leírtuk a talajszintek
(0-10 cm és 10-20 cm) tulajdonságait. A mintáknak meghatároztuk a legfontosabb kémiai
és ﬁzikai tulajdonságait, tápelem-tartalmukat, illetve nehézfémtartalmukat. A talajvizsgálatok eredménye alapján egy adatbázist hoztunk létre, amely segítségével ábrázolni tudtuk
a város talajainak állapotát. Adataink kiértékelésével összefüggéseket keresünk a város és a
környezet kapcsolatában, valamint feltérképezhetjük a szennyezések területi megoszlását,
áramlási irányát, a talaj puffer-képességét, a területi differenciákat és azok lehetséges okait.
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Udvardy Péter
Végzettség:
1995-2001: Ph.D. fokozat, NYME MTK, PATE Keszthely, Veszprémi
Egyetem
1990-1995: általános agrármérnök, Pannon Agrártudományi Egyetem,
Mosonmagyaróvár
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
2009-től: egyetemi docens
2002-2009: főiskolai docens/egyetemi adjunktus
1998-2002: egyetemi adjunktus; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatási területem a vidék- és területfejlesztéshez kapcsolódik, a földhasználat és a
városi környezet változásait vizsgálja. További kutatásokat végzek a meteorológiai viszonyok és a városi környezet összefüggéseivel kapcsolatosan. Számos hazai és nemzetközi
projekt résztvevője, közülük többnek vezetője voltam illetve koordinációját végeztem.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt témaköréhez illeszkedően több eddigi pályázatban való aktív részvételem kapcsán a következő témakörök köthetők: meteorológiai adatok gyűjtése,
elemzése, összefüggés vizsgálat.
Számos szakdolgozat és diplomaterv konzultálását végeztem és végzem, amelyek feladatkiírásaiban fontos szerepet játszik TÁMOP 4.2.1/B pályázat témaköre.
Kutatási aktivitásom az eddigi nemzetközi projektben is megmutatkozik:
• Távoktatási anyag fejlesztés és oktatói kézikönyv összeállítása az Land Valuation
Training projekt keretében, magyar és angol nyelven
• Projektvezető a „Comparative research between China and Hungary concerning land
resources utilization and ecological environment protection” Magyar – Kínai kormányközi kétoldalú projektben (2009-2010)
• Projekt résztvevő TÁMOP jegyzetírás projektben
• Projekt résztvevő az IGIT (Marie Curie) projektben
• Projekt résztvevő az OMAA projektben (Osztrák-Magyar program)
• Projekt résztvevő az LvT projektben (EU program)
• Projekt résztvevő a WAREMA projektben (EU program)
• Projekt résztvevő a “Comparative analysis between China and Hungary concerning
the efficiency of land utilization management ” Magyar – Kínai kormányközi kétoldalú projektben (2007-2008)
• Projekt résztvevő a “Monitoring and improvement of ecological environment” Magyar – Kínai kormányközi kétoldalú projektben (2004-2006)
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•
•
•

Projekt résztvevő a URBAX projektben (EU program)
Projekt résztvevő a GI-INDEED projektben (EU Leonardo program)
Projekt résztvevő a Nature-GIS projektben (EU Leonardo program)

A pályázatokban nyert tapasztalatok felhasználásra kerültek a TÁMOP 4.2.1/B projekt
elemzéseibe.
A Földmérési Intézeti Tanszék oktatóival közösen dolgoztunk a Tájökológiai munkacsoportban. A munkacsoportban személyemen kívül még egy PhD hallgató is bevonásra
került. A pályázat lezárásaként készülő dokumentációk elkészítésében vállaltam szerepet.
A kutatási eredmények beépültek az oktatásba is és a következő években készülő diplomamunkák feladatkiírásai a témához kötődően kerülnek megfogalmazásra.

Publikáció:
MIZSEINÉ Ny. J. – HOROSZNÉ G. M. – UDVARDY P. – KATONÁNÉ G. K. – KATONA J. (2012): Complex eco-environmental study on urban area of Székesfehérvár. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP
4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 8 pp.
Abstract – One of the main goals of the TÁMOP project called „Complex eco-environmental
study of the cities in the Western Transdanubian region” was the study of the interaction
between urban and natural areas. The major task was to reveal the conﬂicts and their location in the urban areas and use these data in the decision making process concerning the
land use in the cities.
The protection of the urban green areas and the prevention of the built structures had a top
priority in this research considering the increasement of the urban environmental life quality and the development of the environmental protection infrastructure.
Therefore it was necessary to study and evaluate the so called urban ecological parameters.
The next step was the creation of an environmental cadastre and the elaboration of an eco
friendly urban development plan proposal. The results of these complex studies should be a
part of the urban development processes in the future.

Végső Ferenc
Végzettség:
1972-1977: Földmérő mérnök, Budapesti Műszaki Egyetem
Építőmérnöki Kar
Munkahelyek:
1978-tól: főiskolai tanársegéd, főiskolai adjunktus, főiskolai docens,
oktatási dékánhelyettes; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Geoinformatikai Kar
Családi állapot: nős, 2 gyermek
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Fő kutatási területem a térinformatika technológiai fejlődése és alkalmazása. A technológiai fejlődésnél ma hangsúlyos a modellezés kérdése objektum orientált alapú térinformatikai szoftverekkel, a helyfüggő alkalmazások fejlődése és a dinamikusan frissülő
térinformatikai adatbázisok kérdése. A térinformatika alkalmazása területén kiemelten
foglalkozom a földinformációs rendszerekkel (LIS), az önkormányzati térinformatikával, a közmű térinformatikával és a közlekedésirányító rendszerekkel. A felsoroltak közül
a TÁMOP 4.2.1/B projekthez szorosan illeszkedik a térinformatikai modellezés, a földfelszínhez kapcsolódó információk kezelésének és a dinamikusan frissülő térinformatikai
adatbázisok kérdése.
A természetben előforduló ökológiai modellek kutatása nemzetközileg is előtérben
van. Részemről beosztott kutatóként – angol nyelven – látok lehetőséget bekapcsolódni
nemzetközi kutatásba.
Kutatási területemből adódóan a projekt keretében beszerzett nagykapacitású laptop
segítette leginkább a munkámat.
Csak a kutatócsoportunk munkájában vettek részt hallgatók, saját munkámba nem
vontam be őket.

Publikációk:
VÉGSŐ F. (2002): Bevezetés a térinformatikába (távoktatási jegyzet) Székesfehérvár
ÁGFALVI – MÜLLER - VÉGSŐ F. (2004): Közműfelmérés és nyilvántartás. A GIS technikák
alkalmazása a nyilvántartásban (távoktatási jegyzet)
VÉGSŐ F. (2003): Térinformatikai alkalmazások I. (kézirat) Székesfehérvár
VÉGSŐ F. (2005): Térinformatikai alkalmazások II. (kézirat) Székesfehérvár
VÉGSŐ F. (2007): Térinformatika II. igazgatásszervezők részére. (kézirat) Székesfehérvár
Mélyebben megismertem a nagy települések sajátos ökológiáját és elmélyültem ezen
ökológia térinformatikai modellezésében. A munka során világossá váltak a modell és a
valóság ütközései, az idősoros adatok problémái és a diszkrét mintavétel valamint a folyamatosan változó térbeli jelenségek ellentmondásai.
Részben hasznosultak az eredmények a tantárgyaim oktatásában, és diszciplináris formában be fogom építeni az eredményeket az írott tananyagokba.
Az eredményekkel csak részben vagyok elégedett, mert a térinformatikai elemzés a kutatás végső fázisát jelenti és így a többi kutatócsoportnál bekövetkező esetleges csúszás
az elmélyült térinformatikai kutatástól veszi el az időt.
Európai uniós illetve egyetemek közötti konzorcium típusú pályázatokat tudok elképzelni. Az ilyen erőforrás igényes kutatások saját forrásból nem ﬁnanszírozhatók.
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Verőné Wojtaszek Malgorzata
Végzettség:
1989-1993: Mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Magyar
Tudományos Akadémia
1984-1989: Okleveles üzemszervező agrármérnök, Agrártudományi
Egyetem Gödöllő
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
2009-től: egyetemi docens,
1993-2009: főiskolai docens,
1992-1993: általános iskolai tanár; Kisegítő Általános Iskola, Barcs
1989-1991: adjunktus; Szczecini Agrártudományi Egyetem, Szczecin,
Lengyelország
Családi állapot: férjezett, 3 gyermek
Kutatási területeim:
• Távérzékelési adatok kiértékelés,
• Képfeldolgozás,
• Műholdas felvételek gyakorlati alkalmazása,
• Talajdegradáció, erodált területek humusztartalom és reﬂektancia összefüggésének
vizsgálata,
• Földhasználati monitoring ,
• Városökológiai kutatások.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretein belül a városi területek antropogén terhelésének felmérése és értékelése, valamint a megváltozott ökológiai feltételek feltárása és azok hatásainak feltérképezése volt a cél. Ilyen jellegű vizsgálatokhoz szükség van aktuális, térhez
kötött adatokra melyek a városi területek felszínborítására, használatára, beépítettségére
stb. vonatkoznak. A távérzékelés, mint adatforrás kiemelkedő szerepet játszott a városökológiai kutatásban. Az űrfelvételek gyakorlati alkalmazásában és digitális képelemzésben
a korábbi kutatásokban szerzett tapasztalatok, valamint a képelemző szoftverek ismerete
fontos volt a fent említett projektben, hiszen olyan osztályozási eljárások fejlesztését céloztunk meg, amelyek alkalmasak szuper nagyfelbontású műholdas felvételek osztályozásához. Különböző típusú felvételek (űrfelvétel, LIDAR, légifénykép) integrálása, kiértékelése
a távérzékelés elméleti és a képfeldolgozás gyakorlati ismereteit igényli.
A képfeldolgozás és távérzékelési adatok gyakorlati alkalmazása az adatnyerési technológiák és térinformatikai szoftverek állandó fejlődése évek óta kihívást jelent a témával foglalkozók részére, így a kijelölt kutatási terület jól illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz. Az utóbb években lehetőségem volt részt venni a kínai-magyar TéT kétoldalú
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kutatásban. A kutatási téma: Természeti erőforrások térinformatikai modelljeinek vizsgálata a városi mezőgazdaságban (Evaluation of Geographical Information System
Models in Land Resources for Urban Agriculture). Kutatási partner: Pekingi Mezőgazdasági Egyetem (Beijing University of Agriculture). 2008 óta a COST LUCC nemzetközi
projekt fejlesztésében vettem részt. A projekt célja: A Kárpátok felszínborításának térképezése és változásainak nyomon követése. Jelenleg az IGIT Marie Curie Nemzetközi
kutatócserére épülő projekt (TÁMOP 4.2.1/B) keretein belül érkező külföldi kutatókkal
való együttműködésben veszek részt a képosztályozási eljárások fejlesztésében. A közös
munka eredményeiről több publikációban és előadás formájában is beszámoltunk.
Beszerzett eszközök: 6 db laptop, amely a képfeldolgozást, az adatbázis felépítését és
a térinformatikai elemzést segíti. A következő térinformatikai és képelemző szoftverek
kerültek beszerzésre: ERDAS LPS 2011 fotogrammetria programcsomag, ENVI 5 képfeldolgozó szoftver, eCognition 8.6 képszegmentáló és elemző szoftver. A beszerzett szoftverek lehetőséget adnak a legújabb képfeldolgozó eszköztárak felhasználására a távérzékelési adatok kiértékelésében, valamit a térinformatikai elemzésekben. A hardver és
szoftver bővítése lehetővé tette a hallgatóknak a kötelező tananyagon kívüli távérzékelési
ismeretek megszerzését és a kutatási munkában való részvételt.
A városökológiai kutatásokba 2 posztgraduális (RONCZYK Levente, TÓTH Veronika) és 3
nappali hallgató (KLUJBER Anikó, VÉCSEI Erzsébet, LOMJÁNSZKI Nóra) kapcsolódott be. Az
eredményekről több konferencia előadásban, poszterben és cikk formájában számoltunk
be. A hallgatók a szakdolgozatok mellett TDK dolgozatokat is készítettek. Két TDK dolgozat a XXXI. OTDK konferencián kerül bemutatására.
Szakdolgozati témák:
TÓTH Veronika (2011): A város, mint ökológiai rendszer vizsgálata távérzékeléssel, különös tekintettel a vegetációra és a területhasználatra. Szakdolgozat, UNIGIS
RONCZYK Levente: Települések környezeti állapotának feltárása távérzékelési adatok digitális kiértékelésével. Szakdolgozat, UNIGIS
KLUJBER Anikó, BSc hallgató: Mesterséges felszínborítás térképezése távérzékelési módszerekkel. Szakdolgozati téma
VÉCSEI Erzsébet, BSc hallgató: Városi vegetáció állapotának feltárása távérzékelési adatok alapján. Szakdolgozati téma
LOMJÁNSZKI Nóra, BSc hallgató: Település terjeszkedésének vizsgálata távérzékelési módszerekkel. Szakdolgozati téma
TDK dolgozatok:
KLUJBER Anikó (2011): Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképe-zéséhez
VÉCSEI Erzsébet (2011): Városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel
Külföldi kapcsolatok:
• Beijing University of Agriculture, Kína. Kutató: Dr. CHEN Gaiying
• Key Laboratory of Spatial Data Mining & Information Sharing of Ministry of Education, Spatial Information Research Center of Fujian Province, Fuzhou University,
Fuzhou, Kína. Kutató: Dr. XIAOCHENG Zhou
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Publikációk:
VERŐNÉ WOJTASZEK M. – BALÁZSIK V. (2008): A talajerozió követése űrfelvételek alkalmazásával a Tetves-patak példáján. Agrokémia és Talajtan. 57. kötet, 1. szám, 21-36 o.
Kivonat – A talajdegradáció egyik formája az erózió. A talajszemcsékben kötött foszfor
felszíni elfolyással, erózióval jelentős mértékben terhelheti a környezetet. A termőföld
minőségének védelmével összefüggő kutatások során megkíséreltük, hogy kidolgozzunk
a Balaton vizébe kerülő foszfor mennyiségének és származásának kimutatására szolgáló,
távérzékelésen alapuló módszert. A Balaton részvízgyűjtőjében mezőgazdasági területeken
a talaj humusztartalmának és foszfortartalmának együttmozgását vizsgáltuk távérzékelési
és térinformatikai módszerek felhasználásával.

VERŐNÉ WOJTASZEK M. – RONCZYK L. (2012): Object-based Classiﬁcation of Urban Land
Cover Extraction Using High Spatial Resolution Imagery, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B),
Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 7 pp.
Abstract – High-resolution satellite imagery provides an important data source for many
ﬁelds. This paper is dealing with object-oriented image analysis applied for urban area. Very
high-resolution WorldView2 image in conjunction with object-oriented image analysis have
been used to the land cover detection of urban area. Using the eCognition software with object-oriented methods, not only the spectral information but also the shape, compactness and
other parameters can be used to extract objects. The data extraction includes the following
steps: data pre-processing, rule set development, multi-scale image segmentation, the deﬁnition of features used to map land use, classiﬁcation based on rule set and accuracy evaluation.

VERŐNÉ W. M. – KLUJBER A. – VÉCSE E. (2012): Comparison of Different Image Classiﬁcation Methods in Urban Environment, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN
978-963-334-047-9, 6 pp.
Abstract – Urban growth, land cover and land use data play an important role in ecological
and environmental research. In several studies remote sensing data are used as a source
data, but the results are not quite satisfying for detailed land cover detection in urban areas.
This study has been carried out to ﬁnd an appropriate method to classify the high resolution remote sensing data (WorlView2). In our work beside traditional pixel-based method
(NDVI analysis, supervised classiﬁcation) we used the segment-based classiﬁcation to
compare the object-oriented with pixel-based classiﬁcation approach. The results of land
cover classiﬁcations derived from remotely sensed data are compared by accuracy assessment. An appropriate methodology for urban land mapping using high resolution remotely
sensed data is presented and evaluated in the city of Székesfehérvár.

ZHOU X. – JANCSÓ T. – CHEN CH. – VERŐNÉ W. M. (2012): Urban Land Cover Mapping Based
on Ob-ject Oriented Classiﬁcation Using WorldView 2 Satellite Remote Sensing Images, International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological
Footprint (NymE TÁMOP 4.2.1/B), Proceedings, ISBN 978-963-334-047-9, 10 pp.
A kutatási területekről egy adatbázis áll rendelkezésre, amely több forrásból származó
adatokat, valamint azok kiértékeléséből nyert tematikus adatokat tartalmaz. Adatforrások: topográﬁai térképek, légifényképek, űrfelvételek, hiperspektrális felvételek, statisztikai adatok, földi referencia-mérések stb. A távérzékelési adatokat előfeldolgozásuk
során közös koordináta rendszerbe transzformáltunk, ami alapfeltétele a több forrásból
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származó adatok együttes kiértékelésnek, integrációjának. Sikerült olyak objektum orientált osztályozási módszereket kifejleszteni, amelyek alkalmasak szuper nagyfelbontású műholdas felvételek városi felszínborítási térképezés céljából való osztályozására.
A módszer alkalmas több típusú adatok (pl. űrfelvétel, LIDAR) együttes kiértékelésre. A
távérzékelési adatok osztályozásával készültek a tematikus térképek (pl. városi vegetáció
térkép, mesterséges felszínborítás térkép, stb.).
Az elért eredmények a megjelenítő és lekérdező GIS modulban a térinformatikai rendszerbe integrálva hasznosíthatók. Az adatok alkalmasak további (különböző szakterületi)
kiértékelésekre.
A projektben alkalmazott osztályozási eljárások nem tekinthetők véglegeseknek és
további teszteléssel, más területekre való kiterjesztéssel, valamint fejlesztéssel az osztályozás pontossága növelhető. Az adatgyűjtő távérzékelési technológiák folyamatos fejlődése következtében egyre jobb minőségű és egyre több adat áll rendelkezésre. Ezekből
az adatokból csak megfelelő osztályozási módszerekkel nyerhető tematikus információ,
ami a képfeldolgozó szoftverek és osztályozási eljárások fejlesztésével lehetséges. A
projekt eredményei egységes platformon meta-adatbázishoz kötve webes felületen lekérdezhetők külső intézmények, önkormányzatok számára is. A leíró adatbázis bővíthető egyéb statisztikai adatokkal is.
A kutatásokhoz szükséges eszköz- és szoftverpark legalább 5 évig biztosított. Az újabb
kutatásokhoz szükséges adatbeszerzés költségeit hazai és nemzetközi pályázatok megnyerése révén szeretnénk biztosítani.

Visiné Dr. Rajczi Eszter
Végzettség:
2008: PhD, summa cum laude minősítés, Nyugat-magyarországi
Egyetem
1994-1999: okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem,
Vegyészmérnöki Kar, Vegyészmérnöki Szak
Munkahelyek:
2008: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai
Intézet, egyetemi adjunktus
2002: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai
Intézet, egyetemi tanársegéd
2000: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai
Intézet, nappali Ph.D. hallgató
Eddigi oktatói tevékenység (10 éves oktatói munka)
2009-től Vízkémia előadás + gyakorlat (EMK)
2007-től Általános és szervetlen kémia előadás (FMK, levelező) 2008Általános és szervetlen kémia előadás (EMK)
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2001-től az alábbi tárgyak gyakorlati oktatása: Általános és szervetlen
kémia; Szerves kémia; Biokémia, Állattani biokémia, Kémia I.
Családi állapot: férjezett, 1 gyermek
Eddigi szakmai tevékenység:
• Részvétel kutatási projektekben (KKK, OTKA, RET, TAMOP),
• A régió erdőhasznosításának fejlesztése, 1.2 részprojekt: Természetközeli erdőgazdálkodás, erdővédelem. ERFARET (2005-2008),
• A bükk (Fagus sylvatica L.) álgesztesedésének kémiai vizsgálata. OTKA T 043038
(2003-2004),
• Fontosabb magyarországi fafajok savasságának vizsgálata. OTKA F 042764 (2003-2005),
• A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) gesztesedésének és geszthibáinak kémiai vizsgálata. OTKA 49576 (2005-2008).
Szakértői, szolgáltatói tevékenység:
• 2007. október: A Nyugat-magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet megbízásából az ország 26 felszíni vízmintáinak éves és öt éves kémiai
vizsgálata,
• 2007 és 2008: vegetációs időszakában (májustól novemberig) a KKK megbízásából
csurgalékvizek tisztítási folyamatának általános vízanalízise,
• 2012. május: Talpfa minták kreozot tartalmának vizsgálata GC-MS technikával.
Publikációk:
1 lektorált idegen nyelvű folyóiratcikk, 5 nemzetközi konferencia kiadványban megjelent
idegen nyelvű cikk és előadás, 5 magyar nyelvű konferencián megjelent cikk és előadás
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:
• 2002. május: két hetes tanulmányút a hamburgi BFH (Bundesforschungsanstalt für
Forst- und Holzwirtschaft) Fakémiai Intézetében
• 2007. május: Magyar Kémikusok Egyesülete Centenáriumi Vegyészkonferencia Sopron, szervező bizottsági tag
• 2007. október: Alma materem a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
450 éves jubileumán tudományos előadást tartottam „Erdei fák gesztesedésének kémiai folyamatai” címmel
• Magyar Kémikusok Egyesületének tagja
• MTA VEAB Soproni Tudós Társaság tagja
Kutatási területeim:
• Kloroﬁll tartalom meghatározása növényi mintákból.
• Kromatográﬁás elválasztástechnika.
A TÁMOP 4.2.1/B projektben készült légi- és hiperspektrális felvételekkel egyidőben
Sopron város közigazgatási területén belül levélmintákat gyűjtöttünk és laboratóriumi méréseket végeztünk. Az így kapott eredmények korrekcióként szolgálhatnak a
légifelvételek adatainak.
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A városi környezet állapota nagymértékben befolyásolja az életminőséget. A település
működéséből származó környezeti hatásokat és ezek kiváltó okait a környezeti elemek
mérésén keresztül jellemezhetjük. A kloroﬁll-tartalom csökkenése hasznos biomarkere
egyes légszennyező gázok kimutatásának, mivel a SO2, NO2 és O3 hatására keletkező aktív
oxigéngyökök reakcióba lépnek a sejtben található membránokkal és a membránokhoz
kapcsolt molekulákkal, mint pl. a pigmentekkel, így mennyiségük e gázok hatására csökken. A légszennyezés az egyik legfontosabb környezetvédelmi probléma, mely elsősorban
a városokra koncentrálódik. Az egyre növekvő városi népesség, a fokozódó iparosodással
és energiafogyasztással, valamint a folyamatosan bővülő közlekedési hálózattal növeli a
légszennyezést, amely globális problémát jelent.
A szükséges méréseket és feldolgozásukat a már meglévő eszközeinkre támaszkodva
oldottuk meg, ezen a téren beszerzés nem történt.
A Kémiai Intézet oktatói és laboráns munkatársai vettek részt a feladatokban.

Publikációk:
VISINÉ RAJCZI, E. – KALICZ, P. – GUTTMANN E. – IMRIK, P. – ALBERT, L. (2010): Városökológiai
kutatások. A Rák-patak vízminőségi változása Sopron belterületén. „Nyugat-Dunántúl
környezeti állapota, Helyzetkép és kihívások” Konferencia, Szombathely, november 1112. Konferencia kiadvány, pp.193-200.
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata. NyME Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia kiadvány pp. 230-233., Sopron, október 5.
RÁKOSA R. – SZILASI I. – VISINÉ RAJCZI E. – ALBERT L. (2011): Városökológiai kutatások. Dunántúli nagyvárosok levegőminőségének összehasonlító vizsgálata. NyME Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia, Sopron, október 5. (poszter)
VISINÉ RAJCZI E. – KIRÁLY G. (2011): Soproni zöldterületek ökológiai jellemzése kloroﬁlltartalom alapján. Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a nyugat-dunántúli
régióban II. számú alprojekt szakmai fóruma, november 4. Székesfehérvár.
E. VISI-RAJCZI – P. BURAI – G. KIRÁLY – L. ALBERT (2012): Ecological Characterization of the
green areas in Sopron by Plant Chemical Analysis and Hyperspectral Recording. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Develeopment & Ecological Footprint,
Sopron, Hungary March 26-27, ISBN: 978-963-334-047-9
Célkitűzéseink között szerepelt Sopron város zöldterületeinek ökológiai jellemzése a
levelek kloroﬁll-tartalmának eloszlásán keresztül. A levélmintákat a hiperspektrális felvétellel egy időben 2011. augusztus 26-án gyűjtöttük be. 5 helyszínen 5 mintavételi pontot
jelöltünk ki, ahol minden növényről 3-3 levél begyűjtése történt. A levelekről beérkezés
után azonnal spektrofotometriás felvétel készült. Mintaelőkészítés és extrakció után vékonyréteg kromatográﬁás módszerrel megtörtént a színanyagok elválasztása és a kloroﬁll a és b mennyiségek mérése.
A hiperspektrális felvételek során nyert kloroﬁll-tartalmak értékeit validáltuk az egyidejűleg vett minták laboratóriumi mérése alapján. Valamint célunk között szerepel korrelációk felállítása a kloroﬁll-tartalmak és a légszennyező anyagok minősége és mennyisége között.
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az asztalig

A szántóföldtől az asztalig
Alprojektvezető: Prof. Dr. Schmidt Rezső

Ásványi Balázs
Végzettség:
2004. április: CEEPUS ösztöndíjas. Wrocław-i Agrártudományi
Egyetem Biotechnológia és Élelmiszer Mikrobiológia Tanszék
2001. szeptember-2004. szeptember: PhD hallgató. Nyugatmagyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
1996-2001: okleveles Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök.
Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar
Munkahely:
2011-től: laborvezető (akkreditált élelmiszer-, víz- és
takarmányvizsgáló laboratórium vezetése). GALEN BIO
Mezőgazdasági, Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár
2009-2011: közreműködő kutató GALEN BIO Mezőgazdasági,
Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár
2008. március: HEFOP ösztöndíjas. „Érzékszervi vizsgálat és
minősítés” kurzus elvégzése
2008. március-2010. december: laborvezető. Élelmiszer-tudományi
Intézet
2007 júliusától: egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság- és Élel-miszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár
2006. június: HEFOP ösztöndíjas. „Mikróbák kimutatásának,
azonosításának, fenntartásának szerepe az élelmiszer-mikrobiológiai
minőség-ellenőrzés területén” kurzus elvégzése
2004-2007: tanszéki mérnök; Nyugat-magyarországi Egyetem,
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar
Családi állapot: nős, 1 gyermek
Kutatási területeim a funkcionális- és bio élelmiszerek előállítása; mézsör előállítás;
élelmiszer-biztonság növelése; húsipar tartósító műveletek; tejipari melléktermékekfehérje és vitamintartalmának dúsítása, biológiai tartósítószerek, sajtsavó alapú SCP
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előállítás; fermentációs technológiák élelmiszeripari alkalmazásának lehetőségei;
élesztőtörzsek szaporodási kinetikája.
A TÁMOP 4.2.1/B projekthez az összes kutatási téma kapcsolható az élelmiszer-minőség és biztonság, valamint a környezettudatosság növelése révén. Az előállítandó élelmiszerek és környezetkímélőbb technológiák feltétele a folyamatos laboratóriumi kontroll,
mely szintén kutatási témám részét képezi.
A környezetkímélőbb technológiák és a biztonságosabb élelmiszerek tervezése, előállítása szerte a világon ugyan azon problémákat veti fel, így lehetőség van számos nemzetközi projektbe való bekapcsolódásra, tapasztalat cserére. A világ különböző országaiban az
egyes környezetkímélő biotechnológiai megoldásokra specializálódott térségek technológiájának hazai honosítása folyamatos szakmai konzultációt és tapasztalatcserét feltételez.
A projekt keretében beszerzett ELISA elven működő immunológiai analizátor, valamint roncsoló és fehérjemeghatározó rendszer nagy segítség az élelmiszerek mikrobiológiai státuszának megítélésében, valamint beltartalmi paramétereinek vizsgálatában.
Kutatásokba a pályázati időszakban számos hallgatót és ﬁatal oktatót, kutatót sikerült
bevonnunk. A megvédett szakdolgozatok és PhD értekezések az alábbiak:
Diplomadolgozatok és szakdolgozatok:
TAKÁCS N.: Élelmiszer-jelölési rendszerek fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban és
sajátosságai a magyarországi szabályozások tükrében. Mosonmagyaróvár, 55 pp.
NAGY J.: Tejsavbaktériumok számának változása és hatásaik epres joghurtkészítmények
tárolási kísérlete során. Mosonmagyaróvár, 50 pp.
KAPCSÁNDI V.: Mustminták különböző kezeléseinek hatása az erjesztés folyamatára. Mosonmagyaróvár, 63 pp.
HORVÁTH K.: Különböző szalámi termékek összehasonítása érzékszervi bírálat alkalmazásával. Mosonmagyaróvár, 39 pp.
TÓTH A.: Cronobacter fajok kimutatása, szaporodási tulajdonságai, hőtűrése és
hőadaptációja, Mosonmagyaróvár, 43 pp.
HODOSI ZS.: Kereskedelmi forgalomban kapható narancslevek savtartalmának és
ornanoleptikus tulajdonságainak vizsgálata. Mosonmagyaróvár, 49 pp.
TEKE B.: Nyers tej mikrobiológiai vizsgálata egy nyugat-dunántúli tehenészetben. Mosonmagyaróvár, 41 pp.
BARTAL SZ.: Élesztőtörzsek szaporodási kinetikájának vizsgálata modell tápközegben.
Mosonmagyaróvár, 66 pp.
VARGA B.: Possibilities of producing bio bread in Hungary in the era of GMOs 81 pp.
TDK dolgozatok:
HODOSI ZS.: Kereskedelmi forgalomban kapható narancslevek savtartalmának és
ornanoleptikus tulajdonságainak vizsgálata. Mosonmagyaróvár, 49 pp. (Kari TDK I.
helyezés)
PhD értekezések:
SIPOS-KOZMA ZS.: Kacsamáj készítmények hőkezelésének optimalizálása
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Védés előtt álló dolgozatok:
SZÜCS P.: A sous-vide technológiával kapcsolatban csökkentett hőkezelésű termékek előállításával foglalkozott, ezen belül modellben vizsgálta élelmiszer patogén mikroorganizmusok elpusztításának lehetőségét mérsékelt hőkezeléssel.
A projektben eddig hazai kutatóhelyekkel működtem együtt. Jelenleg folyamatban van
amerikai kutatóműhelyekkel való együttműködés kialakítása.
A projekt keretén belül sikerült kialakítani a környezethatékonyabb élelmiszer-alapanyag előállítás gyorsabb ellenőrző tesztrendszerét. A tesztrendszer, mind állati, mind pedig növényi minták esetében alkalmazható. Folyamatosan végezzük az ökológiai lábnyomot
csökkentő, környezetkímélőbb élelmiszer-ipari technológiák alkalmazásával előállított
termékek beltartalmi értékeinek monitoringozását a folyamatos termékminőség és -fejlesztés érdekében. Az élelmiszerek beltartalmi értéket maximálisan megőrző hőkezelésének energiakímélő feldolgozási technológiájában számos eredményt publikáltunk.
Az eredmények részben hasznosultak a hallgatói és doktori dolgozatokban.
A környezetszennyező élelmiszeripari melléktermékek biotechnológiai célú hasznosításában a gyakorlat számára is hasznosítható eredményeket értünk el. A környezetkímélő élelmiszer-feldolgozási technológiák fejlesztései folyamatosak, melyek részeredményeit a libamáj konzervek hőkezelése során alkalmazzák. Az állati eredetű élelmiszer
alapanyagok nyomonkövetési rendszerét üzemi körülmények között tesztelték.

Publikációk:
KOZMA-SIPOS, ZS. – SZIGETI, J. – ÁSVÁNYI, B. – VARGA, L. (2010): Heat resistance of Clostridium
sordellii spores. Anaerobe 16 (3), 226–228. IF: 1,633
SIPOS-KOZMA, ZS. – SZIGETI, J. – VARGA, L. – ÁSVÁNYI, B. (2010): Clostridium perfringens
sporak hőtűrésének vizsgálata (Heat resistance of Clostridium perfringens spores).
Acta Agraria Kaposváriensis 14 (1), 81–89.
SIPOS-KOZMA, ZS. – SZIGETI, J. – ÁSVÁNYI, B. (2010): Eltérő tartási mód és a mikrobiológiai
szennyezettség összefüggései májlibák esetében. XXXIII. Óvári Tudományos Napok
ISBN-978-963-9883-55-0. „A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében”. Mosonmagyaróvár, október 7.
SZÜCS Petra – ÁSVÁNYI Balázs – SZIGETI Jenő (2011): Sous-vide termékekben előforduló
mikroorganizmusok hőpusztulásának vizsgálata. III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok
SZÜCS P. – ÁSVÁNYI B. (2011): Zygosaccharomyces bailii hőpusztulásának vizsgálata modell
tápközegben (Heat destruction of Zygosaccharomyces bailii in a model medium) ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA – előadás
Ágnes TÓTH – Katalin KOVÁCSNÉ GAÁL – Zsolt TURCSÁN – Noémi ÁSVÁNYI-MOLNÁR – Balázs
ÁSVÁNYI – Jenő SZIGETI – Hedvig FÉBEL (2010): Tracking possibilities in the poultry
sector – a review Arch. Tierz. 53, 328-336. IF: 0,612
TÓTH Á. – HERMÁN A. – ÁSVÁNYI-MOLNÁR N. – ÁSVÁNYI B. – KREIZINGER F. – GABNAI I. – TURCSÁN ZS. – SZIGETI J. – FÉBEL H. (2010): Az RFID microchipek alkalmazhatósága a brojlercsirkék nyomonkövetésére. AWETH 6 (2), 200-212.
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TÓTH Á. – ÁSVÁNYI B. – ÁSVÁNYI-MOLNÁR N. – SIPOS-KOZMA ZS. – TURCSÁN ZS. – SZIGETI J. –
FÉBEL H. (2010): Élőállat-nyomonkövetés újszerű lehetősége a víziszárnyas-ágazatban.
Gazdálkodás 54 (5), 526-529.
TÓTH Á. – ÁSVÁNYI B. – SZIGETI J. – FÉBEL H. (2011): Újszerű termékjelölés a baromﬁ termékpályán. XLIII. Nagykőrösi Konzervipari Napok
Fontosnak tartom kutatómunkám folytatását, melyek eddigi eredményeimre épülnek.
Az eddig elért eredményeket szeretném a gyakorlatba bevezetni/elterjeszteni, melyek
elsősorban a környezetkímélőbb technológiák irányába mutatnak. Az ipar részéről elengedhetetlen támogatás megszerzése a közeljövő legfőbb prioritása.
Az előző pontban felvázolt innovációs tevékenység jelentős anyagi erőforrásokat igényel, melyet részben az ipari partnerek, részben pályázatok (pl. GOP) források bevonásával kívánunk megszerezni.

Bali Papp Ágnes
Okleveles biológusként végeztem a JATE TTK-n 1978-ban.
Elvált, 3 gyermek édesanyja vagyok. 2000-ben védtem meg PhD
disszertációmat a NYME-MÉK-en. Széchenyi István Ösztöndíjas
voltam 2002 és 2005 között. 2004-ben habilitáltam, 2008 óta vagyok
professzor. 16 év oktatói és 26 év kutatói tapasztalatom van.
Oktatott tantárgyaim: biológia, biotechnológia genetika, molekuláris
genetika, szaporodásbiológia, anatómia, élettan.
Számos sikeres OTKA és TéT pályázat vezetője voltam.
149 publikációmból 36 szakcikk, melyre 162 hivatkozás történt.
Cikkeim kumulált impakt faktora: 21,892.
Az Újhelyi Imre Doktori Iskola alapító törzstagja vagyok. 3 PhD
hallgató védte meg irányításommal doktori értekezését. Jelenleg két
hallgató tartozik a csoportomba. Nemzetközi kapcsolataim Japánban,
USA-ban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban,
Csehországban vannak. Külföldi tanulmányutaim: Cohran fellowship
USA (1995), OECD Fellowship France (2000). Kiváló Oktatói
kitüntetést 2009-ban kaptam.
Az Állattudományi Intézet Állatgenetikai és Biotechnológiai Tanszéke vezetésemmel
két területen végez hazai és nemzetközi együttműködésben kutatómunkát. A 90-es években kezdték meg a sertés in vitro maturációs, fertilizációs, és embriótenyésztési kutatásokat, melyek az ivarsejtek krioprezervációjával foglalkozó kísérletekkel bővült. Hazai
együttműködő partnerek az Állattenyésztési és Takarmányozási Intézet (Herceghalom)
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kutatócsoportja, akikkel több közös OTKA pályázat is volt, és a Szent István Egyetem Állatnemesítési kutatócsoportja. A külföldi együttműködések kiépítéséhez 2000-ben OECD
ösztöndíjjal 1 hónapot töltöttem az INRA Tours-i intézetében P. MERMILLOD csoportjában.
A közös kísérletek eredményeit három nemzetközi konferencián és egy tudományos cikk
formájában publikáltam a Theriogenology-ban. Közben az argentin Huan Carlos GARDON
csoportjával (Universidad Nacional de Lomas de Zamora Faculty of Agrarian Science)
közös kutatási projektet valósítottam meg. Több mint egy évtizede állok munkakapcsolatban az Universidad de Murcia tudósaival, kiknek vezetője P. Coy FUSTER. Az együttműködés fenntartásához 2005-2006 évre elnyertem egy TéT pályázatot „Improvement
of pig embryo production and comparison of different vitriﬁcation methods for oocyte
and embryo freezing” címmel. SOMFAI Tamás PhD hallgatóként T. NAGAI professzornál (NIAS Developmental Biology Department, Tsukuba), Japánban két éves egyetemi
ösztöndíjat kapott. Posztdoktorként azóta is folyamatosan ott végzi kutatómunkáját.
Marketa SEDMICOVAVAL a prágai Agráregyetem Állatorvosi Fakultásáról (Csehország) a
Socrates/Erasmus EU program keretében közös in vitro fertilizációs, embriótenyésztési kísérleteket folytatnak különböző petesejt maturációt befolyásoló fehérjeinhibitorok
alkalmazásával. Ennek kapcsán PhD hallgatók cseréje is sor került. Az In vitro embriótenyésztési és mélyhűtési kutatásokból a team-vezető irányításával 3 PhD disszertáció
készült az Intézetben. A másik kutatási terület a gazdasági állatok géntérképezése. Ebben
a témában 4 publikációjuk jelent meg eddig a Magyar Állatorvosok Lapjában. A munkát
az alomszámot befolyásoló gének vizsgálatával kezdték mangalica fajtánál, melyhez a
Magyarországon legjelentősebb mangalica-tenyésztő Olmos Tóth Kft-vel alakítottak ki
munkakapcsolatot. Ennek keretében az alomszámot befolyásoló PRLR (prolaktin receptor) gén pleiotrópia vizsgálataihoz a szőke és vörös mangalica szőrtüsző minták PCR
analízisét végezték, melyről egy szakcikk jelent meg az Acta Veterinaria Hungaricaban.
Bekapcsolódtak az EU Sertés Genom Programba: aktívan és folyamatosan részt vettek a
Pignet COST 861 programban, ennek kapcsán együttműködést valósítottak meg Roberta
Davoli professzorral (Bologna University). Ennek keretében két PhD hallgató volt 3-3hónapos STSM ösztöndíjon. 2012-ben ismét egy hallgató részt vett az olasz Intézet munkájában ERASMUS Student Placement ösztöndíjjal 3 hónapra. 1 PhD hallgató 9 hónapos
Fulbright ösztöndíj keretében a Purdue Egyetem kutatómunkájába kapcsolódott be. A
TÁMOP 4.2.1/B pályázat keretében („Szántóföldtől az asztalig”) az Olmos Tóth Kft-vel
együttműködésben folytatták a prolaktin polimorﬁzmus vizsgálatokat, valamint vágóhídi mangalica és mangalica F1 minták (karaj és hátszalonna) mintákból megkezdték a
leptin, melanokortin4 receptor gének vizsgálatát. Sárga magyar tyúk prolaktin gén polimorﬁzmus vizsgálatokat kezdtek meg a NYME MÉK őshonos állományában.
A COST Action 861, az European Network for Pig Genomics keretei között alakult ki, és
2009 óta folyamatos az együttműködés Prof. dr. Robeta Davoli Bologna University (Italy)
professzorral. A petesejt érlelési folyamatok vizsgálatában együttműködünk a Purdue
Egyetemmel (USA).
Beszerzett új műszerek:
A vágóhidi RNS vizsgálatokhoz szükséges húsminták tárolását szolgálja az: Arpege folyékony nitrogén-tároló konténer, 55 liter, 3618 mintahellyel
Az RNS expressziós vizsgálatok eszköze a pályázatból beszerzett: CFX96 RealTime
PCR detection system (BioRad)
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TEMPFLI Károly és GAJDÓCSI Erzsébet PhD hallgatók aktívan részt vettek a kutatómunkában, a cikkek és poszterek, előadások készítésében, mint a mellékelt publikációs jegyzékből is látszik. TEMPFLI Károly 2012 júniusa és 2013 áprilisa között Talentum PhD Hallgatói Ösztöndíjat nyert el, valamint ERASMUS Student Placement Ösztöndíjjal 2012
májusa és júniusa között 3 hónapos kuatómunkát végzett Bolognaban a zsíranyagcsere
kutatásokkal kapcsolatban.
SIMON Zsolt BSc hallgató is bekapcsolódott a melanokortin4 gén vizsgálatokba. Az őszi
TDK konferencián bemutatja kísérleti munkáját, valamint elkészíti szakdolgozatát. Hamarosan benyújt egy piblikációt a Magyar Állatorvosok lapjának. SIMON Zsolt 2012-ben
10 hónapos Talentum Hallgatói Ösztöndíjat nyert el.
Külfüldi együttműködők:
• Prof. dr. Robeta DAVOLI Bologna University (Italy)
• Zoltan MACHATY Purdue Egyetem USA
Az őshonos mangalica állományban az alomszám meglehetősen alacsony, erre hatással
van a prolaktin receptor gén, melynek polimorﬁzmusát (A,B) megállapítottuk a vizsgált
állományban. Az AA genotípusú egyedek rendelkeztek a legmagasabb átlagos alomszámmal. Ebből arra következtethetünk, hogy az A allél befolyásolja kedvezően a szaporasági
tulajdonságokat. A kedvező, AA genotípus gyakorisága volt a legkisebb, növelésével valószínűleg javíthatók a szaporasági mutatók. Ezen kívül más termelési tulajdonságokra is
kiterjedő vizsgálatokra van szükség annak tesztelésére, hogy milyen egyéb, a pleiotrópián
alapuló negatív hatása lehet ennek a genotípusnak.
A vizsgált mangalica és mangalica×duroc állományban e leptin gén tekintetében a homozigóta T egyedek voltak döntő többségben, míg a keresztezett állományban a heterozigóták aránya 13,3% volt, addig a fajtatiszta szőke mangalica csoportban elérte a 30%ot. A fajta jellegzetességei (pl. zsírban gazdagabb húsformák, vastagabb hátszalonna) is
összefüggésben vannak a vizsgált polimorﬁzmussal. Homozigóta C egyedeket nem azonosítottunk, ami a C allél rendkívül alacsony gyakoriságára utalhat mindkét csoportban.
A termelési adatok eloszlását ﬁgyelembe véve kijelenthetjük, hogy a C allél a fokozottabb
zsírbeépítéssel és nagyobb tömeggyarapodással van összefüggésben Szigniﬁkáns összefüggést ﬁgyeltünk meg a genotípus és a hátszalonna vastagság, a sonka tömege illetve a
napi súlygyarapodás között. A C alléllal is rendelkező heterozigóta egyedek kimagasló
tömeggyarapodással, vastagabb hátszalonnával rendelkeztek.
A mosonmagyaróvári sárga magyar baromﬁ állományban jelen van a PRL polimorﬁzmus (I, D), melyet kimutattak őshonos kínai fajtákban, illetve vizsgálták leghornban.
Eredményeink értékelése során megerősíthetjük a feltevést, miszerint az inzerció populáción belüli aránya összefüggésben van a fajtára jellemző tojástermelési adatok alakulásával a 300 körüli éves tojástermelést produkáló leghornban kizárólag az inzerció, míg
az évente kb. 70 tojást termelő kínai yangshanban szinte csak a deléció fordult elő. A sárga magyar baromﬁ tojástermelése évente 190-210 között alakul, az állomány 51%-ában
ﬁgyelhető meg a tojástermelést előnyösen befolyásoló, a kotlási hajlamot valószínűleg
csökkentő inzerció. A genotipizálást követően a rendelkezésre álló adatok és a genotípusok közötti kapcsolatot elemeztük Az inzerciónak hatása volt a tojástömeg alakulására, azt növelte az állományban. A legalacsonyabb tojástermelést a delécióra homozigóta
egyedeknél ﬁgyeltük meg, amely alátámasztja az inzerció kedvezőbb hatását.
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A prolaktin polimorﬁzmus vizsgálati eredmények és a sertés zsíranyagcsere gének
vizsgálata összefüggések termelési paraméterek alakulásával a célirányos takarmányozás és szelekció kialakítását teszik lehetővé a mangalica tenyésztők számára. A molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei megalapozhatnak olyan termékfejlesztési innovációs munkát, melyek eredményeként a humán táplálkozási szempontból jobb minőségű
és egészségesebb tőkehús illetve hústermékek kerülnek a fogyasztók asztalára. Így végső
soron a kutatás célcsoportja a hazai lakosság.

Publikációk:
TEMPFLI K. – TÓTH P. – SIMON Z. – SZÜCS E. - BALI PAPP Á.(2012) Módszerek a sertéshús
telítetlen zsírsavtartalmának növelésére és azok hatása a genetikai tényezőkre. Magyar
Állatorvosok Lapja 134 150- 156. IF: 0,300
Összefoglalás – A szerzők irodalmi adatok alapján összfoglalják a telítetlen zsírsavak
jelentőségét,egészségre gyakorolt hatását, az n-3 telítetlen zsírsavtartalom növelésének
leggyakoribb módjait, hatását a sertéshús különböző tulajdonságaira és a zsíranyagcsere
genetikai szabályozására. A modern étrend kedvezőtlen változásai miatt korunk fontos
feladata az állati termékek n-3 zsírsavtarlamának növelése, hiszen a kedvezőtlen n-6:n-3
zsírsavarány számos betegség kialakulásával összefüggésbe hozható. a sertéshús n-3 zsírsavtartalmának növelésére takarmányozási (főként lenmag, repce, halliszt és halolaj alkalmazása) és biotechnológiai módszerek állnak rendelkezésre. Az n-3 PUFA-k hatással vannak a zsíranyagcserében szerepet játszó gének (FASN, AFBP,PPAR,SREBP) működésére. A
takarmányozási kísérletekkel együtt végzett génexpressziós vizsgálatok hasznos információt nyújtanak a PUFA anyagcserében kulcsfontosságú gének megismeréséhez.

K. TEMPFLI – ZS. SIMON – G. FARKAS – Á. BALI PAPP (2011) Effect of prolactin receptor genotype on the litter size of mangalica. Acta Veterinaria Hungarica 59 269-277. IF: 1,264
Summary – The aim of this study was to detect different alleles of the prolactin receptor
(PRLR) gene and to examine their effects on the litter size of the indigenous Hungarian pig,
the Mangalica. G1789A single nucleotide polymorphism (SNP) was investigated as a candidate for litter size. Samples from 80 purebred Mangalica sows and data of their 335 litters
were provided by Olmos & Tóth Ltd. Hair follicles were used to isolate the required DNA. Allelic discrimination was performed by means of the polymerase chain reaction-restriction
fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method using the AluI restriction enzyme and
agarose gel electrophoresis. In the population examined, the A allele was found to be preferable in the Mangalica breed group. The most advantageous AA genotype was the least prevalent (8.75%), while the frequencies of AB and BB were 40%and 51.25%, respectively. Remarkably, the average number of piglets born alive per litter was 1.11 ± 0.39 higher in sows with AA
as compared to those with BB genotype. By raising the frequency of the AA genotype, the litter
size is likely to increase. However, the effect of PRLR genotypes can differ among pig breeds
and even lines. Further studies may be required to observe and estimate possible pleiotropic
effects of this polymorphism on other traits.

GAJDÓCSI E. – K. LEE – C. WANG – J. M. CHAILLE – BALI PAPP Á. – MACHÁTY Z. (2011) A sertés
petesejtek kalcium-oszcillációját befolyásoló gének expressziója. Magyar Állatorvosok
Lapja 133 104-107. IF: 0,300
Összefoglalás – Termékenyítéskor a spermium a petesejt citoplazmájában található szabad
kalciumion (Ca2+) koncentrációjának oszcillációját idézi elő, amely folyamat szabályozásában
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számos gén vesz részt. a kalciumionok endoplazmatikus retikulumból történő kiürülését
követően, az ORAi-STIM fehérjék kölcsönhatásának eredményeként kalcium áramlik a
sejtbe, amely egy rövid ideig tartó, magas kalciumszintet eredményez. Ezt követően a kalciumraktárak felszínén található SERCA-pumpák a beáramló kalciumionokat a raktárakba
visszajuttatják. Az endoplazmatikus retikulum egy másik csatornán keresztüli kalciumion
ürítését a syntaxin5 (STX5) gén szabályozza. A szerzők az in vitro maturáltatás különböző
fázisaiban lévő, eltérő érési állapotú (GV, MI és MII) petesejteket gyűjtötték. Kísérleteik
során a 4 vizsgált gén (SERCA2, Orai2, STIM2, STX5) közül kettőnek a expressziójában
(Orai2 és STX5) találtak szigniﬁkáns különbséget.

TEMPFLI, K. – BALI PAPP, Á. (2011): Effects of prolactin receptor genotype on the litter size
of Mangalica. Fatty Pig – Science and Utilization, International Conference, Herceghalom, november 17-18. p. 25.
K. TEMPFLI – Á. BALI PAPP (2011): Polymorphism of prolactin receptor gene and effect on
the litter size of native hungarian pig breed (Mangalica) XIX Plant Animal Genome
Conference 15-19 Jan, San Diego (USA, CA) p. 237. (poster)
GAJDÓCSI E. – LEE K. – WANG C.H. – CHAILLE J. M. – BALI PAPP Á. – MACHÁTHY Z. (2011) Experssion of genes inﬂuencing the calcium oscillation in pig oocytes XV. ESDAR Conference 15-17 September, Antalya (Turkey) (poster)
A DNS polimorﬁzmus vizsgálatok megfelelőek, az RNS expressziós vizsgálatok a TIPO
pályázat késése miatt kialakult műszerhiány miatt csak a jövőben kezdhetők el.
A mangalica és keresztezett mangalica állományok teljes körű zsíranyagcsere mechanizmusának feltárása DNS polimorﬁzmus, RNS expressziós, valamint proteomikai szinten.
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV kódszámú, „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása” című pályázati kiírás keretében a
Debreceni Egyetem vezette konzorcium által megvalósítandó, „Biztonságos és egészséges táplálkozást megalapozó molekuláris biológiai, takarmányozás- és táplálkozás-élettani kutatás” című projektjében közreműködőként. „Az eltérő genetikai kapacitású sertések fehérje- és zsír anyagcseréjének és depozíciójának vizsgálata molekuláris genetikai
módszerekkel” témában a mangalica sertés illetve annak keresztezett utódai zsíranyagcsere vizsgálatait fogom irányítani sikeres pályázat esetében.
Az Olmos Tóth Kft. által beadott GOP „Az n-3 zsírsavakban dúsított bio mangalica karaj előállítása pályázatban a zsíranyagcsere vizsgálatok irányítása.

Beke Dóra
Végzettség:
2002-2005: PhD hallgató. Pannon Egyetem, Georgikon Kar
1996-2001: okleveles agrármérnök. Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
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Munkahely:
2007-től: egyetemi adjunktus; Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytermesztési
Intézet, Földműveléstani Tanszék
2005-2007: intézeti mérnök
Családi állapot: hajadon
Oktatás:
Földműveléstan, Szántóföldi talajhasználat, Talajvédelem, környezetterhelés, Földhasználat és tájgazdálkodás, Rekultiváció, Talajtan és talajművelés, Környezetkímélő
földművelés, Talajszennyezés, talajtisztítás.
Kutatás:
Talajtömörödés, biológiai eredetű erőforrások komposztálás útján történő újrahasznosítása
Prof. Dr. SCHMIDT Rezső dékáni elfoglaltságai kapcsán rálátást kaphatok az ő témavezetés alatt folyó kutatótevékenységekbe. Így közösen végeztük el az elmúlt időszakban:
• az Agrármérnök MSc Szak TÁMOP 4.1.2.-08/1/A-2009-2010. című programban a
tananyagfejlesztését,
• a Biológiai eredetű források felhasználásának analizálása a Nyugat-magyarországi
Régióban, Bécsben és Burgenlandban c. program,
• a mosonmagyaróvári szennyvíztelepen keletkező víztelenített iszap szárazanyagtartalmának növelése során az iszapban lévő komponensek meghatározása,
• Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatások,
• Beltartalmi értékvizsgálatok,
• HU-SK 09/01/1.2.1. 0010. „Funkcionális élelmiszerek regionális forrásból.” ETE
programmal foglalkozó kutatási témákat.
• BIORES AT-HU 2007-2013. Biológiai eredetű erőforrások felhasználásának optimalizálása a Nyugat-magyarországi régióban, Bécsben és Burgenlandban, „Ausztria
Magyarországon Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”.
Az utóbbiban megjelölt programban:
• a kísérletben területek talajművelési- és tápanyaggazdálkodási munkálatait,
• talajmintavétellel kapcsolatos feladatokat látom el,
• a mintákat előkészítem a laboratóriumi vizsgálatra, a vizsgálati eredmények értékelem,
• a nyugat-dunántúli régió tápanyaggazdálkodási sajátosságainak feltárását folytatom,
• kapcsolatfelvételt és -tartást végzek a régió szántóföldi növénytermesztéssel összefüggésben munkálkodó szervezeteivel,
• közreműködök a szántóföldi növénytermesztési kísérletek tervezésében, kivitelezésében és értékelésében.
A precíziós növénytermesztéssel foglalkozó témarész kapcsolódása különösen fontos, hiszen az általunk oktatott tantárgyak és a Schmidt professzor úr által gondozott
témák alapja a föld, azaz a talaj, amely témák a tanszékünk alapvető oktatási- és kutatási témájául szolgál.
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Kutatásunk illeszkedik, hiszen a talaj környezetkímélő művelése nemcsak a magyar,
hanem a külhoni állampolgároknak is fontos és szem előtt tartandó és ﬁgyelemmel kísérendő feladata. Ennél az oknál fogva a jelenlegi partnerkapcsolataink alapján továbbra, is
mint közreműködőként lehetőséget látok bekapcsolódni, akár a főprogramvezető, akár az
intézet által lehetőséget adó projektekbe.
Saját kutatásaim során nagy segítségemre van a pontosabb mérések rögzítése végett a
BBA425-6SM digitális asztali mérleg, Szerves szén, nitrogén, kén meghatározó készülék.
Sikerült bevonni a nappali és levelező tagozaton a hallgatókat, diploma- és szakdolgozati témákon keresztül. Konzulense vagyok az alábbiakban felsorolt hallgatóknak: BARANYAI Krisztina, HANÁK Anita, KECSKÉS Tamásné, KISZELY Nóra, LENGYEL Ágnes, BOLLA Máté,
NÉMETH Gergely, NUSSZER Károly, GERGELY Zita, KOVÁCS Ágnes.
Külföldi kapcsolataim:
• Bio Forschung Austria. A-1220 Wien, Esslinger Hauptstrasse 132. Dr. Wilfried
HARTL, Dr. Eva ERHART
• Magistratsabteilung 48 Abfallwirtschaft, Strassenreiningung und Furhpark der
Stadt Wien A-1050 Wien, Einsiedlergasse 2. DI Wojciech ROGALSKI, DI Georg SCHINDL
• Bundesamt für Wasserwirtschaft, A-1220 Wien, Dampfschiffhaufen 4, DI Franz
FEICHTINGER
Részt vehettem több alkalommal az Alpok-Adria Konferencián. A projekt során elért
eredményeink rendszeresen publikálásra kerülnek. Az alkalmazás lehetőségeiről bemutatókat, workshopokat szervezünk. Kutatásaink további vizsgálatokat igényelnek.
Természetesen a kutatási eredményeket továbbra is az oktatás területén, a Földművelés tárgy és a hozzá kapcsolódó szűkebb és tágabb értelembe vett tantárgyaknál a hallgatóknak fontos információként való továbbadását tekintem elsődleges célomnak, hiszen
elsősorban az egyetemen, illetve a karon, mint egyetemi adjunktus az oktatás, az elfoglaltságom 70%-át teszi ki.

Publikációk:
BEKE D. – MATUS L. (2009): Talajállapot-vizsgálatok tartamkísérletekben. Agro Napló XII.
évf., 5. szám, p. 58.
Dóra BEKE – Rezső SCHMIDT – Éva CSAVAJDA – Péter SCHMIDT – Tamás SZAKÁL (2012): Effect
of manuring with compost examined ont eh organic matter and water management of
the soil as well as ont he vegetative development and yield of maize. 11th Alps-Adria
Scientiﬁx Workshop, Smolenice, Slovákia, 2012. Növénytermelés. Vol. 61. VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. ISSN 0546-8191. DOI: 10.1556/
Novenyterm.61.2012.Suppl.3. p. 247-250.
KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHILLER O. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – TESCHNER KOVÁCS ZS.
– BARKÓCZI M. (2012): Az élelmiszer-ipari alapanyag-előállítás hazai, valamint GyőrMoson-Sopron megyei jellemzése. Acta Agronomica Óváriensis. Competitor-21 Kiadó
Kft., Győr ISSN 1416-64x, Vol: 53 No. 1. pp. 51-86.

132

A szántóföldtől az asztalig

KAJDI F. – GYŐRI T. – MARTIN P – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – SCHILLER O.
– BEKE D. (2012): Közönséges őszi búzával (Triticum aestivum L.) végzett fajtakísérletek 2010/2011. gazdasági évi eredményei. Acta Agronomica Óváriensis. Competitor-21
Kiadó Kft., Győr ISSN 1416-64x, Vol: 53 No. 1. pp. 105-123.
KAJDI F. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – TESCHNER-KOVÁCS
ZS. – SCHILLER O. (2012): A 2010-2011 gazdasági évben Mosonmagyaróváron vizsgált
őszi- és tavaszi árpafajták és fajtajelöltek mennyiségi- és minőségi tulajdonságai. Acta
Agronomica Óváriensis. Competitor-21 Kiadó Kft., Győr ISSN 1416-64x, Vol: 53 No. 1.
pp. 131-144
KAJDI F. – SCHILLER O. – GYŐRI T. – SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – TESCHNERKOVÁCS ZS. (2012): A Mosonmagyaróváron 2011-ben végzett szója fajtakísérletek fajtáinak vizsgálati eredménye. Acta Agronomica Óváriensis. Competitor-21 Kiadó Kft.,
Győr ISSN 1416-64x, Vol: 53 No. 1. pp:153-164.
SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – MATUS L. (2009): A magnézium hatása
az őszi búza hozamára és keményítőtartalmának változására 11. Magyar Magnézium
Szimpózium, április 15., Budapesti Corvinus Egyetem
KAJDI F. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS
ZS. – DONGÓNÉ BARKÓCZI M. (2011): A tönköly jelentősége, termesztése és hasznosítási
lehetőségei. Nagymegyer, május 4.
SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – GYŐRI T. – KAJDI F. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – BEKE
D. – DONGÓNÉ BARKÓCZI M. (2011): A növényi tápelempótlás gyakorlata és lehetőségei.
Nagymegyer, május 4.
GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – KAJDI F. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – BEKE D. –
DONGÓNÉ BARKÓCZI M. (2011): A Kisalföld növénytermesztési struktúrája. Nagymegyer,
május 4.

Gergely István
Munkahelyek:
2006-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Tangazdaság igazgató,
kapcsolt munkakörben
2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar – egyetemi docens, Növénytudományi
Intézet, Növénytermesztéstan Intézeti tanszékvezető, a
Növénytermesztéstan című tantárgy felelőse MSc, BSc szakokon.
1999-2003: Raiffeisen Agrárház Kft. ügyvezető igazgató, a társaság
50%-ban a RWA A.G. Wien, 50%-ban pedig a Baywa A.G. München
tulajdona. A vállalat egész Magyarországra kiterjedő hálózatán
keresztül a termelés ﬁnanszírozásával, valamint a gabona és olajos
magvak kereskedelmével foglalkozik. A társaság évi árbevétele: 11,5
milliárd forint.
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1984-1998: Komáromi Mezőgazdaság Részvénytársaság – vezérigazgató
helyettes, feladatkör: a társaság teljes termelő tevékenységének
irányítása, kereskedelmi tevékenység vezetése. A cég képviselete a
Magyar Cukor Rt-nél, Hungaromill-nél, Hungarograin Rt-nél, IKR Rt
nél, valamint a Budapesti Árutőzsdén.
1979-1984: Komáromi Állami Gazdaság - főagronómus
1977-1978: USA Minnesota Állam - egy éves szakmai gyakorlat
1975-1977: Komáromi Állami Gazdaság - Növénytermesztő,
osztályvezető
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Tapasztalatok:
A fent vázolt életpálya során igen részletes és sokrétű gyakorlati tapasztalatokra tettem
szert a szántóföldi növénytermesztésben illetve különböző méretű vállalkozások vezetésében, irányításában. Ezeket igyekszem hasznosítani az oktató-, kutató-, és Tangazdaság
irányítói tevékenységeim során.
37 éves mezőgazdasági gyakorlati, vezetési tapasztalattal és 10 éves oktatási és kutatási
tapasztalattal rendelkezem.
Az oktató-, és kutatói Tangazdaság igazgatói státuszból eredően speciális helyzetben vagyok. Rálátásom van, nagyrészt a Tangazdaságban folyó kutatótevékenységekre. Így részt
veszek a Kar Fajtafenntartó és szaporító tevékenységében is. Különböző precíziós növénytermesztési technológiai és fajta összehasonlító kísérletek helye szintén a Tangazdaság,
amelyek során azok előkészítésében, kivitelezésében és értékelésében részt veszek. Programvezetőként, illetve közreműködőként az alábbi kutatási témákkal foglalkozom:
•
•
•
•
•

A Karon lévő mikroalgák némelyikének hatását cukorrépa, burgonya, repce és napraforgó növényeknél.
A precíziós tápanyag kijuttatás és tápanyag utánpótlás lehetőségeit búza és kukorica
növényeknél.
Környezetkímélő és takarékos tápanyag utánpótlási lehetőségek a szója, tavaszi árpa,
kukorica és őszi búza növényeknél.
Ökológiai gazdálkodás és vetőmag előállítás és gyomirtás vizsgálata lucerna és egyéb
szántóföldi kultúrák esetén.
Különböző szennyvíz komposztok hatásvizsgálata kukorica és egyéb szántóföldi kultúráknál.

A fent felsorolt kutatások a Cukorrépa Terméktanács pályázatán elnyert innovációs forrás keretében, a Péti Nitrogén Művek innovációs kutatási, a Pannonmill Zrt. innovációs
programja keretében, a TÁMOP-4.2.1./B projekt keretében valamint a BIOFORSCHUNG
„Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén
belül és a HU-SK 09/01/1.2.1. 0010. „Funkcionális élelmiszerek regionális forrásból.” c.
ETE pály. 2007-2013. valósulnak meg.
A TÁMOP-4.2.1/B projekthez szinte mindegyike kapcsolódik mivel azokban a metodikai elemek illetve a projekt során beszerzett eszközök használatra, hasznosításra kerül-
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tek. Ezen túlmenően a Tangazdaság munkái során a TÁMOP-4.2.1./B progjamaiban azok
tervezésében, kivitelezésében, értékelésében rendszeresen résztveszek, illetve koordinálom a Tangazdaságban végbemenő kapcsolódó vizsgálatokat, kutatásokat. A megszületett eredmények publikálásában, bemutatásában részt veszek, azokat szervezem.
A kutatási területek szinte mindegyike követi a nemzetközi tendenciákat, mivel organikus, biológiai anyagok felhasználási lehetőségeit, peszticidek, kemikáliák célzott csökkentett kijuttatási lehetőségeit célozzák. Általában környezetkímélő organikus eljárásokat kívánok kidolgozni.
A Tangazdaság napi munkájában illetve a kutatás során több eszköz használata szerepel, amit a TÁMOP-4.2.1./B program keretein belül szereztek be. Ezek közül külön
kiemelendő: Kjeltec 8400 230V 50/60Hz; RTK GPS bázisállomás; Ez-Guide 500 sorvezető alkalmassá tétele RTK jel vételéhez; Hozam és szemnedvesség mérő szenzorok arató-cséplőgéphez; Amatron+, helyspeciﬁkus kijuttatás vezérlése; SMS kézi GPS; Szerves
szén, nitrogén, kén meghatározó készülék; Vetőgép Kuhn Maxima 6 soros; Sorelzáró és
tőszámszabályozó rendszer Kuhn Maxima vetőgéphez; Kézi GPS készülék.
Az általam irányított, illetve közreműködőként folyó kutatásokban az alábbi Ph.D hallgatók kapcsolódtak be, akiknek társ-témavezetője vagyok.
MOGYORÓSI Barbara: A búza lisztminőségének javítása precíziós, nitrogén szenzoros technika alkalmazásával. Doktori szigorlat: 2012. 04. 27.
PAP Nárcisz: Termésbecslés – módszerek fejlesztése – a precíziós gazdálkodás körülményei között. Doktori szigorlat előtt.(2011-től)
PŐTHE Péter Pál: Mikroalga kezelések hatása a napraforgó növekedésére, fejlődésére és
lipidtartalmára (2011-től)
TÓTH Jácint: Repce és cukorrépa termésbiztonságának növelése mikroalga kezelésekkel
(2009-től)
A kutatási témákhoz kapcsolódóan az elmúlt időszakban közel 45 diploma/szakdolgozat készült, amelyekből néhányat kiemelve:
BOROSS Ákos (2009): A cukorrépa termesztés gazdaságossága, a megváltozott támogatási
környezetben.
MÁRTON (2009): Burgonyatermesztés vizsgálata Gencsapátiban egy egyéni gazdaságban.
MOLNÁR Gergely (2009): Napaforgó fajták vizsgálata egy északnyugat-dunántúli növénytermesztő gazdaságban.
PINT Tamás (2009): Őszi búza vetőmag-előállítása az IKR Zrt-ben
ROKOSZ István (2009): Cukorrépa fajtaösszehasonlító kísérletek az Aranykocsi Zrt-ben.
PENZERNÉ RAPAI Klára (2010): Hibridkukorica morzsoltan történő betakarításának lehetősége és annak gazdaságosságának vizsgálata.
HÉREGI Máté (2010): Műtrágyázás hatása a búza minőségére.
HORVÁTH Tamás (2010): Trágyázás hatása a tavaszi árpa minőségére.
SZABÓ Andor (2012): A trágyázás hatása az ősz búza malomipari minőségére.
SOMOGYVÁRI Viliam (2012): Kukorica tőszám változás hatása a kukorica terméselemekre
a Csallóközi termőtájon
Ph.D dolgozatok szigorlatában részvétel:
BALIKÓ Krisztina (2009): A borsó és a szója tápláltsági állapotának jellemzése. Ph.D dolgozat
bírálata. Védés: 2009. május 28. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi
Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Keszthely bizottsági tag.
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SIMONNÉ BALÁZSY Ágnes doktorjelölt: Az NPK-műtrágyázás hatásának tanulmányozása a
tavaszi árpa különböző korú növényi részében” c. Ph.D dolgozat bírálata
Együttműködő külföldi kutatóhelyek:
• Martin GERZABEN, University for Applied Life Sciences Vienna, Austria
• Jurij LESNY, Saint Cyrill and Methodin University Trnava, Slovakia
• Wilfried HARTL, Bioforschung Austria
A projekt során elért eredmények rendszeresen publikálásra kerültek. Ezen túlmenően
a gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről bemutatók, konzultációs tanácskozások szervezésére is sor került. Az eredmények a célkitűzésekben megfogalmazottakhoz közelítenek,
kellő megerősítésük további vizsgálatokat igényel.
A Tangazdaságban folyó fajtafenntartó tevékenységből különösen jól hasznosul az
Eride lucerna fajta. Elit szaporulati foka rendszeresen kikerül a köztermesztésbe, 2012es évtől ökológiai termesztési körülmények között kerül 22 hektáron szaporításra, elsősorban osztrák piacra. Ugyancsak nagy mennyiségben szaporítjuk a Beta vöröshenger és
a Rózsaszínű Beta takarmányrépa fajtákat, Bükköny ill. fűfajokat. A mikroalgákkal végzett kísérletek alapján cukorrépa és burgonyatermesztésben az algapreparátumok használata a gyakorlatban egyre terjed.
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Az elmúlt időszak kutatási eredményeivel elégedett vagyok, megítélésem szerint azok
témaválasztása aktuálisan kapcsolódik a hazai és nemzetközi trendekhez. A gyakorlati
fajta fenntartó és szaporító tevékenység gazdasági haszonnal is jár.
A jelenleg folyó témák további folytatása, az eredmények biztonságos igazolása és azok
gyakorlati hasznosítása a cél.
Újabb pályázatokban részvétel, illetve hasonlóan az eddigiekhez a nagyvállalatok, vállalkozások ﬁnanszírozásának igénybevételével.
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Kajdi Ferenc
Végzettség:
1996-1998: Keszthelyi Agrártudományi Egyetem,
Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely - PhD
mezőgazdaságtudományi doktor
1985-1987: Agrártudományi Egyetem, Gödöllő – mezőgazdasági
genetikai szakmérnök
1980-1982: Agrártudományi Egyetem, Debrecen – mezőgazdasági
vízgazdálkodási szakmérnök
1978: Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi
Kar, Mosonmagyaróvár – egyetemi doktor
1969-1974: Keszthelyi Agrártudományi Egyetem,
Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár – okleveles
agrármérnök
Munkahelyek:
2000. január 1-jétől: egyetemi docens, állomásvezető; részvétel
a Genetikai és Növénynemesítési Tanszék oktató és kutató
munkájában, a Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás
munkájának irányítása, vezetése
1983. február 16.-1999. december 31.: tudományos munkatárs,
állomásvezető, részvétel a Genetikai és Növénynemesítési
Tanszék oktató és kutató munkájában, a Nemesítési és
Termesztéstechnológiai Állomás munkájának irányítása, vezetése
1974. július 1.-1983. február 15.: tudományos segédmunkatárs,
telepvezető; 1974. július 1-től Sopronhorpács, Répatermesztési
Kutató Intézet, majd 1975. február 1-től az Intézet Martfűi kísérleti
telepének létrehozása (az Intézet 1976-ban Szolnoki székhellyel
Cukortermelési Kutató Intézet néven működött tovább). Feladatok:
fajta- és termesztéstechnológiai kísérletek végzése cukorrépával, az
öntözéses répatermesztés biológiai és termesztéstechnológiai
kérdéseinek vizsgálata, vetőmagtermesztés, vetőanyag-feldolgozás.
38 éves kutatási és oktatási tapasztalattal rendelkezem.
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatási feladataim szerteágazóak. 1983-tól fajtafenntartó nemesítője vagyok a Rózsaszínű BETA és a BETA Vöröshenger takarmányrépa, valamint a Horpácsi lila tarlórépa
fajtáknak. 1983-2008. között az Óvári vastagtörzsű magas és az Óvári 1 takarmány káposzta fajták fajtafenntartója vagyok, 2000-től 8 éven át a Győző és a Bőség őszi búza-,
valamint a Salvador tavaszi zab fajták fenntartását irányítom. Több kisebb gazdasági jelentőséggel bíró fajta fajtafenntartója vagyok, így a Lippói és a Karácsony lóbab fajtáknak.
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1995-ben kaptam állami elismerést az általam nemesített Zsuzsanna szója-fajta, illetve
1996-ban a honosított Tutti borsó fajtára. Dr. Pollhamer Ernőnével közösen nemesítettem Castrum 1 tavaszi búza fajtát, mely 1998-ban állami elismerést kapott. 1998-ban kapott állami elismerést az első hazai tönkölybúza-fajta – az ÖKO 10®, is, melynek részben
nemesítője voltam. 2002-ben került állami elismerésre az ÖKO 82 tönköly-fajta, melynek
szintén részben nemesítője vagyok (a fajta neve 2004 után Lajta névre változott). Részt
vettem a 2005-ben elismert Marci fehérmustár fajta nemesítésében. Társnemesítője
vagyok az Eride lucerna és az Óvári 4 görögszéna fajtáknak. Utóbbi 2 fajta kivételével a
felsorolt fajtáknak jelenleg is fajtafenntartó nemesítője vagyok. 1988 – alapításának kezdete – óta vezetem a Karon létrehozott Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomást.
Az Állomás kezdetben 25 ha-os, ma 13 ha-os szántóterületén szabadföldi kísérleteket végez különféle szántóföldi kultúrákkal, így közönséges őszi búzával, őszi- és tavaszi durum
búzával, őszi- és tavaszi árpával, tönköllyel, triticaléval, zabbal, napraforgóval, repcével,
borsóval, lóbabbal, szójával, bükkönnyel, csicseri borsóval, lucernával, görögszénával,
cukor- és takarmányrépával, takarmánykáposztával, kukoricával. A kísérletek végzésében együttműködik a hazai fajtakísérletek irányító hatóságával (OMFI, OMMI, MgSZH,
NÉBIH), illetve a nemesítő intézetekkel. Az Állomás területén nagyszámú termesztéstechnológiai kísérlet végzése is történik, melyek javarészt a tápanyagellátás, a tőszám-,
illetve a különféle kemikáliák hatásainak vizsgálatára terjednek ki. A kísérletek eredményeként évente nagyszámú növényi minta képződik, melyek beltartalmi értékeinek vizsgálatát részben az irányításom alatt működő Növénytermesztési Intézeti laboratórium
végzi el. Részt veszek a különféle fajták mennyiségi és minőségi mutatóit befolyásoló
ökológiai és termesztéstechnológiai tényezők vizsgálatával összefüggő kutatómunkákban, az ok-okozati összefüggések feltárásában.
Az elmúlt több mint 38 évben sok kutatásfejlesztési projekt résztvevője illetve irányítója voltam, melyek közül a teljesség igénye nélkül néhány címe: „A tájpotenciál kihasználási lehetőségeinek vizsgálata a termesztett kultúrákkal, a minősített fajták fajtafenntartó
nemesítése”; „Étkezési és abrakhüvelyes növények nemesítése, honosítása”; „A növényi
fehérjeellátás és feldolgozás fejlesztése”; „Különböző éréscsoportú szója-, borsó-, lóbab-, őszi- és tavaszi kalászos gabona fajták és fajtajelöltek összehasonlító vizsgálata”;
„Pillangós szálastakarmányok nemesítése, termesztéstechnológiájának és feldolgozási
lehetőségeinek kidolgozása”; „A feldolgozóipar számára szükséges speciális minőségű
és tulajdonságú szárazságtűrő és betegségeknek ellenálló őszi és tavaszi búzafajták előállítása, termesztéstechnológiájának kidolgozása és fejlesztése”; „Nemesítési, termesztéstechnológiai és hasznosítási célú kutatások tönköly búzával”; „Tönköly-nemesítése”;
„Különböző élelmiszerek tápértékének növelése természetes eredetű és összetételű ásványi anyagokkal, mikroelemekkel”. 1991 és 1994 között irányítottam „Az öntözéses növénytermesztés genetikai, nemesítési és agronómiai alapjainak továbbfejlesztése” című
OMFB-projektet. 1997-től szakmai vezetője vagyok az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) köréhez tartozó Magyaróvári kísérleteknek. Jelenleg a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.” című programon
belül „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek
előállítására” című projekt hazai irányítását végzem.
Publikációim közül a könyvrészletek száma 19, az idegen nyelvű közleményeké 10, a
magyar nyelvűeké 36. A proceedingekben teljes terjedelemben megjelent közleményeim
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száma 35, az ismeretterjesztő cikkeké 137. Tudományos fórumokon tartott előadásaim
száma 78. Öt elfogadott szabadalommal rendelkezem.
A TÁMOP 4.2.1/B projekthez a felsorolt kutatási szakterületek mindegyike kapcsolódik, hiszen azok azt a célt szolgálják, hogy az élelmiszertermelés biológiai alapjait közvetlenül, vagy közvetett módon megteremtsük, illetve minél teljesebb értékű természetes
eredetű élelmiszeripari alapanyagot állítsunk elő. A biológiai sokféleség, s azon belül az
egyes tulajdonságok genetikai eredetének, valamint az ökológiai tényezők hatásaiként
való változásának tanulmányozása is előbb említett feladat megoldását célozzák.
Az egészségmegőrzés, illetve a betegségek megelőzése az emberiség alapvető érdeke. E
témakörben nemzetközi szinten is K+F projektek sokasága kerül megoldásra. A jelenleg
is folyamatban lévő kutatási projekt is magyar-szlovák kooperációban valósul meg. Fajtáink nemcsak az EU-ban, hanem a világ más országaiban is potenciális élelmiszeripari
alapanyagot jelenthetnek, s további elterjedésük is várható.
A projekt megoldása sokoldalú munkakapcsolat kialakítását jelenti a Kar különböző
szervezeti egysége között, így a projekt révén beszerzett eszközök és műszerek használata is hozzáférhetővé vált mind a szántóföldi kísérletek végzésében, mind a különféle növényi objektumok beltartalmi tulajdonságainak vizsgálata alkalmával.
A nemesítési és termesztéstechnológiai kutatások team-munkát igényelnek. Ennek
megfelelően munkakapcsolataim is sokoldalúak, s ebbe a munkába bekapcsolódik az általam irányított 4 PhD-s hallgató mindegyike. A különféle szintű oktatási feladatok gyakorlati hátteréül szolgál a Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás, illetve annak
szántóterülete, s ennek megfelelően szinte az egész tenyészciklus alatt szemlélhetők a
különféle kísérletek, bonitálhatók az egyes kezelések. Hallgatóink közül többen készítettek szakdolgozatot az elmúlt évben is (PÉTER István, SCHEIDLER János, BODORICS Balázs,
HAJNAL Péter). Az általam irányított PhD-s hallgatók neve: KÓTAI István, SCHILLER Ottília,
SCHEIDLER János, TESCHNER-KOVÁCS Zsóﬁa. HAJNAL Péter részt vett a Kari TDK-n is.
E projekt végrehajtása során közvetlen kapcsolatba nem kerültem külföldi műhelyekkel, de a biológiai objektumokkal – fajtákkal – közvetett kapcsolat alakult ki más nemesítő
szervezetekkel, melyek fajtái az EU fajtalistán is szerepelnek, illetve potenciális fajtajelöltek. A munka során, mint korábban volt róla szó, együttműködünk a Nébih (MgSZH) szakembereivel, s a hazánkban bejelentett, vagy vizsgálat alatt lévő esetleges fajtajelöltekről
is hasznos információkat szerezhetünk a kísérletek során végzett értékelések alapapján.
Kísérleti eredményeinket rendszeresen publikáljuk, évente fajta- és termesztéstechnológiai bemutatókat és konzultációs tanácskozásokat szervezünk hazai és külföldi résztvevő részésze. Az általunk végzett kísérletek részét képezik az un. posztregisztrációs őszi
búzával végzett kísérleteknek, illetve a különféle nemesítő cégek által kezdeményezett
őszi- és tavaszi árpa kísérletsorozatnak. A különböző éréscsoportú szója fajtákkal végzett
kísérleteket a Nébih (MgSZH) kezdeményezte. A vizsgálati eredmények a Kar honlapján
is megtalálhatók. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a fajták adaptációs képessége növényfajonként is eltérő, a biológiai sokféleség az egyes tulajdonságok tekintetében a célirányú hasznosítást legjobban kielégítő élelmiszeripari alapanyag előállítását
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biztosítja. Nem kellően tisztázott viszont, hogy az egyes termesztéstechnológiai elemek
miként befolyásolják a fajták egyes mennyiségi és minőségi tulajdonságát.
A fajtáink köztermesztésben vannak, illetve tarthatók. A különféle termesztéstechnológiai beavatkozások hatásainak elemzése azonban csak hosszabb távú kísérletsorozat elvégzését követően végezhető el az ökológiai, elsősorban meteorológiai tényezők változékonysága miatt az un. évhatás nagyon jelentős a kísérletek eredményeinek biometriai szerint
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Utilization of regional sources for functional foods production. Acta Agronómica
Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 3-18.
Abstract – The Slovak-Hungarian cross-border region is typical of its speciﬁc agricultural
character and unique land quality, both from its composition and fertility point of view. Besides these positive aspects, the overproduction of agricultural and food products usually
with low added value in the past decades has caused the problems with sales of products and
has resulted in the worsen position of food producers in local as well as national or international food market. As an another consequence, the global retardation of the region takes
place, resulting in the underdeveloped infrastructure, growing unemployment, as well as
overall worsening of its socio-demographic structure.
The main aim of the project is “Utilization of regional sources for functional food production” supported by the European Regional Development Fund within the Hungary – Slovakia cross-border cooperation programme 2007-2013 is therefore to set the scientiﬁc basis,
objective criteria and optimized technological parameters for the development of an innovative food production strategy and technology in order to assure the production of foods
from regional sources with higher added value for sellers and, last but not least, with modiﬁed – improved functional properties with positive inﬂuence on human wellbeing.
To meet these targets, the exact monitoring, study, analysis and modiﬁcation of both, growing conditions of selected plants/crops and their subsequent technological processing into
semi-ﬁnished products utilized in food industry or ﬁnal food products is being performed, in
order to achieve the food products with improved functional characteristics and increased
antioxidant potential. At the same time, the project outputs will ﬁnd the direct application in
practice, increasing the added value of food products, which in turn will lead to the anticipated increase in competitiveness, employment and infrastructure development of the regions.
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KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHILLER O. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– BARKÓCZI M. (2011): Az élelmiszeripari alapanyag-előállítás hazai, valamint Győr-Moson-Sopron megyei jellemzése. Acta Agronómica Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 51-86.
Kivonat – A szántóföldi növénytermesztés egyik feladata az emberek életfeltételeihez
szükséges megfelelő biológiai összetételű, jó minőségű élelmiszerek, illetve élelmiszeripari
alapanyagok előállítása, a másik korántsem elhanyagolható feladat az állatok takarmányozásához szükséges termények biztosítása. Az élelmiszertermelés során egyre inkább igény
jelentkezik a magas biológiai értékű, az egészség megőrzését, illetve a betegségek kialakulását megelőző un. funkcionális élelmiszerekre. Ahhoz, hogy a HUSK/09/01/1.2.1/0010. számú „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására” című projektben vállalt feladatainknak eleget tudjunk tenni, a hazai és a megyei
agrártermelés jellemzőit illetően adatgyűjtést végeztünk. A Központi Statisztikai Hivatal
különféle kiadványaiban fellelhető adatok alapján összeállított adatbázis lehetővé teszi az
élelmiszertermelési vertikum szerkezeti összetételének hosszú időtartamú elemzését is. Az
adatok a növénytermesztés, az állattenyésztés, az élelmiszertermelés- és fogyasztás jellemző mutatóit tartalmazzák, lehetővé téve a jövő feladatainak megalapozott tervezését. Adatbázisunk tartalmazza a hazai élelmiszermérlegek-, a művelési ágak, a különféle ágazatok és
főbb kultúrák termelési mutatóit, s elkészítettük azok elemzését is. Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megyék termelési adatait az országos értékekhez viszonyítva is értékeltük, s ismertetjük Győr-Moson-Sopron megye termelési körzeteinek jellemzőit.

M., POLOVKA – F., KAJDI – B., TOBOLKOVÁ – M., SUHAJ (2011): Characterizácia a diferenciácia
maďarských a slovenských organických a konvenčných múk. Acta Agronómica
Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 87-104.
Abstract – Extraction conditions applicable for the isolation of functional components
from ﬂours of Hungarian and Slovak origin were optimized on a group of twenty commercial raw, smooth and graham rye, wheat and spelt wheat ﬂours, respectively, of both,
organic and conventional production. Atomic absorption spectrometry was involved to determine the trace metals and minerals content in ﬂours and EPR and UV-VIS to determine
the antioxidant activity, total polyphenols and ﬂavonoid content of ﬂours extracts in water,
acetone (50% in water, v/v) and ethanol (50% in water, v/v). Besides that, ﬂours samples
were evaluated to the dry matter and ash content. As clearly proved by both, EPR and UVVIS, extraction solvent signiﬁcantly inﬂuences the composition of extracts, including the
concentration of polyphenols. From the functional components isolation efficacy point of
view, 50% acetone followed by 50% ethanol were found as the best extraction solvents, with
comparable characteristics, followed by water. Due to practical reasons and further applicability of the isolates as food additives, 50% ethanol was selected as a solvent of choice.
Multivariate statistical analysis - Principal Component Analysis and Canonical Discrimination analysis were effectively involved for data processing and differentiation of samples.
Its successfulness – correctness – is dependent on extraction solvent. In case of extracts in
50 % ethanol, recognition ability tested by canonical discriminant analysis resulted in more
than 95% successful discrimination of samples according to the country of origin, the classiﬁcation according to the method of cultivation reached 90%, while according to the way
of technological processing (grinding) and according to the species reached 93% and 100%
correctness, respectively. The discrimination scores for 50% acetone extracts were comparable, while for water extracts were in some cases lower by 5-10 %. As the most signiﬁcant
discrimination parameters, metals and minerals proﬁle as well as ﬂavonoid content and antioxidant activity evaluated by both, EPR and UV VIS were recognized.
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KAJDI F. – M. POLOVKA – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – SCHILLER
O. – BEKE D. (2011): Közönséges őszi búzával (Triticum aestivum L.) végzett fajtakísérlet 2010/2011. gazdasági évi eredményei. Acta Agronómica Óváriensis. 53, 1. különszám: 105-123.
Kivonat – A búza hazánkban alapvető élelmiszeripari alapanyag, s az emberek többsége e szó
hallatán jobbára csak a „közönséges” búzára gondol, pedig a Búza-nemzetségnek van már
hazánkban is több termesztett faja, így a közönséges csupaszszemű búza mellett a durum-,
a novum-, vagy az utóbbi 15 évben elterjedt tönköly búza. A növényfajok hasznosítási lehetőségei eltérőek, de azon belül a rendelkezésre álló fajtaválaszték is sokféle felhasználási lehetőséget biztosít. A fajták mennyiségi- és minőségi tulajdonságai génjeik által meghatározott,
azonban azok hasznosíthatóságát a termőhelyi adottságokon túlmenően a termesztéstechnológia is nagyban determinálja. A hazai fajtaválaszték bőséges, egy-egy termesztési körzet
számára pedig célszerű lenne az adottságokhoz legjobban alkalmazkodó fajtaválasztékot
kialakítani. A feladat megoldásának eszköze a tájkísérletek végzése. A 2010/2011. gazdasági
évben Mosonmagyaróváron összesen 46 fajtát vizsgáltunk, melyek között 30 olyan fajta van,
melyeket a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal, a Gabonatermesztők Országos Szövetségével, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal együttműködve állítottunk kísérletbe. Ezt a 30 fajtát az ún. posztregisztrációs kísérletben rajtunk kívül még 9
helyen vetették el az országban, így lehetőség van arra is, hogy a tájtermesztés szempontjából
lényeges optimális fajtaválaszték kialakítása érdekében is értékeljük a kísérlet adatait. Közleményünkben a 30 fajta hozam- és minőségi adatait elemezzük, így értékeljük a szemtermés,
a nyersfehérje-tartalom (%), a nedvessikér-tartalom (%), az esésszám (sec), a sikérterülés
(mm/h), a sikérnyújtás (cm), a valorigráfos értékszám, a próbacipó térfogata (cm3) és a próbacipó alaki hányados értékeit, valamint megadjuk a fajták sütőipari besorolását is. A fajtákat
Biokál 01 nevű növénykondicionáló készítmény 10 l/ha-os adagjával felülkezeltük, így következtetéseket vonunk le annak a búza beltartalmi-értékeit befolyásoló hatásáról.

KAJDI F. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – TESCHNER-KOVÁCS
ZS. – SCHILLER O. (2011): A 2010/2011. gazdasági évben Mosonmagyaróváron vizsgált
őszi- és tavaszi árpa fajták és fajtajelöltek mennyiségi- és minőségi tulajdonságai. Acta
Agronómica Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 131-144.
Kivonat – A racionális földhasználat alapvetően olyan növénykultúrák fajtáinak termesztésbe vonását jelenti, melyek adaptációs képességeik révén alkalmasak arra, hogy a táj
ökológiai adottságait jól kihasználva magas biológiai értékű élelmezési-, vagy takarmányozási alapanyagot szolgáltassanak. Ahhoz, hogy a gyorsan átstrukturálódó fajtaösszetételből a legmegfelelőbb fajtákat ki tudjuk választani, szinte folyamatos fajtakísérleti munkát
kell végezni, a termeszthető növényfajok fajtáinak minél szélesebb körű vizsgálatát lefolytatva. A HUSK/09/01/1.2.1/0010. számú „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására” című projekt által biztosított anyagi
források felhasználásával ezt az immár több, mint két évtizede megkezdett munkát tudtuk
folyamatossá tenni az őszi- és tavaszi árpa kísérletek végzésével. Az utóbbi évek gazdasági megszorító intézkedései e szakterület lehetőségeit is hátrányosan érintették, s egyre
kevesebb az olyan kísérleti helyek száma, ahol a már vázolt céllal mód nyílik a kísérletek
lebonyolítására. Kísérleteinket olyan együttműködő partnerek segítségével állítottuk be,
akik még igényt éreznek a teljesebb körű tájékoztatásra, hisz a kísérletek eredményei alapozhatják csak meg a tájhasznosítás feladatát is meghaladó, a célirányos fajtahasználat
tábla szintre adaptálható termesztéstechnológiájának végrehajtását. A 2010/2011. gazdasági évben 38 őszi árpa fajtát vizsgáltunk 2 éréscsoportban. A tavaszi árpa kísérletet 25
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fajtával, illetve fajtajelölttel állítottuk be. A tenyészidőszak alatt megﬁgyeltük a kalászolás
időpontját, mértük a növényállományok magasságát, bonitáltuk a fajták megdőlését. A fajták termésének betakarítása után 13%-os nedvességtartalomra korrigálva kiszámítottuk
a hektáronkénti szemtermés mennyiségét és hektolitertömegét, a fehérje- és keményítőtartalmat, valamint a hektárra vetített fehérje- és keményítőhozamot. Az adatokat varianciaanalízissel értékeltük, a fajták egyes jellemzői között igazolt fajtakülönbségeket állapítottunk meg, biztosítva ezáltal a legkedvezőbb fajtaszortiment kialakítását az eltérő vetési
idejű árpa fajták köréből. A fajtajellemzők közötti összefüggések feltérképezése céljából az
érési- és a vetési idők ﬁgyelembe vételével is korrelációszámítást végeztünk, s az igazolt
kölcsönhatásokat a táblázatainkban jelöltük is.

BARKÓCZI M. – CSATAI R. – SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – KAJDI F. (2011): Lombtrágyaként alkalmazott rézioncserélt zeolit hatása a tavaszi árpa (Hordeum vulgare L.) szemtermésére
és nyersfehérje-tartalmára. Acta Agronómica Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 145-152.
Kivonat – Hazánk talajainak jelentős hányadán mutatkozik réz-hiány. A réznek, mint eszszenciális mikroelemnek fontos szerepe van a növények táplálkozásában. Különösen a kalászos növények reagálnak érzékenyen a réz-hiányra. A kalászos növényeknél a gátolt réztranszport következtében is gyakran mutatkozik a réz hiánytünete. A réz hiánya nemcsak
hozamcsökkenést, de a minőség romlását is eredményezheti.
Tavaszi árpa növénynél 2011-ben Győrszentivánon rézből hiányos talajon végeztünk réz-pótlási kísérleteket. A kezeléseket bokrosodáskori és virágzáskori fenológiai fázisban végeztük
el. A réz pótlását rézioncserélt szintetizált zeolittal végeztük. Az alkalmazott réz- dózisok 0,1-;
0,3-; 0,5- és 1,0 kg/ha-osak voltak. A kísérleteket négy ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben 10 m2–es parcellákon végeztük. Az ioncserélt szintetizált zeolit szuszpenziót a jobb
hasznosulás biztosítása céljából délután juttattuk ki a növény lombozatára. A betakarított
mintáknak a hozamát és a nyersfehérje-tartalmát vizsgáltuk.
A száraz, aszályos időjárási körülmények között végzett kísérletben a réz kezelések hatására a hozamok csak kis mértékben növekedtek. A bokrosodáskori, valamint a virágzáskori
kezelések hatására a nyersfehérje-tartalom szigniﬁkánsan növekedett. Jelentősebb fehérjetartalom-növekedést a bokrosodáskori kezelésben kaptunk.

KAJDI F. – SCHILLER O. – GYŐRI T. – SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – TESCHNERKOVÁCS ZS. (2011): A Mosonmagyaróváron 2011-ben végzett szója fajtakísérletek fajtáinak vizsgálati eredményei. Acta Agronómica Óváriensis. 53, 1. különszám: p. 153-164.
Kivonat – A hazai 70% feletti kalászos gabona és kukorica összetételű, leegyszerűsödött
és előnytelen vetésszerkezet feloldása a pillangósvirágú növényfajok vetésterületi arányának növelésével részben megoldható lenne. E tekintetben önként adódhat a szója termesztésének nagyobb arányú elterjesztése, hiszen e növény termesztésére a talajadottságaink alapján 400 ezer ha, a klimatikus feltételek miatt 300 ezer ha szántóterület áll
rendelkezésre. Az utóbbi évek 25-35 ezer ha-os vetésterületének növeléséhez szükséges
biológiai alapokkal máris rendelkezünk, hiszen az államilag elismert fajták száma 2011ben 53 volt. A szója magas biológiai értékénél fogva etalonnak számít, s hazai termesztésének fokozását az a tény is indokolja, hogy a nálunk köztermesztésben lévő fajták garantáltan GMO-mentesek. Magja 40% körüli nyersfehérjét és 20% körüli olajat tartalmaz,
értékes élelmiszeripari alapanyag, valamint takarmánynövény. Elterjesztését a különböző termőhelyi adottságok között végzett fajtakísérletek eredményeinek megismertetése is elősegítheti. E célból állítottuk be 2011-ben is a fajtakísérleteket a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatallal együttműködve, 3 éréscsoportban összesen 38 regisztrált fajtával és 12 fajtajelölttel. A kisparcellás kísérletekben bonitáltuk a fajták vegetációs idő
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alatti tulajdonságait (virágzás kezdete, csúcsi virágzás ideje, érés ideje, növényállományok magassága), a betakarítást követően megmértük a parcellák termését, a magvak
nedvesség-, nyersfehérje- és olajtartalmát. 14%-os magnedvesség-tartalomra korrigálva
kiszámítottuk a hektáronkénti mag-, fehérje- és olajtermés mennyiségét. A kísérletek
eredményeit varianciaanalízissel értékeltük, s az egyes tulajdonságok közötti összefüggésrendszer megállapítása céljából meghatároztuk a korrelációs-mátrixot. A fajták értékmérő tulajdonságai között megbízható különbségeket mutattunk ki, mely alapján a legkedvezőbb tulajdonságú fajták termőkörzetünkben történő elterjesztését javasolni lehet.

Az ismertetett K+F feladatok folyamatos munkát igényelnek, azokat befejezni nem,
csak abbahagyni lehet. A vizsgálatok eredményeként azonban már van lehetőségünk arra,
hogy a célorientált fajtakiválasztást, illetve a legmegfelelőbb technológiai beavatkozást ki
tudjuk választani ahhoz, hogy egészséges, jó minőségi tulajdonságokkal rendelkező élelmiszereket tudjunk a fogyasztók asztalára tenni.
Az eredmények szélesebbkörű publikálása, illetve azok termelőkhöz való eljuttatása
megkezdődött. A jövőbeni célok között újabb pályázatok benyújtását tervezzük, melyek
kiegészíthetik az eddigi vizsgálatainkat, s egyben lehetővé is teszik a technikai előrehaladáshoz alkalmazkodó vizsgálatok elvégzését.
Hazai és nemzetközi pályázatokat nyertünk el , beleértve ebbe a regionális kutatási
lehetőségeket és a kisvállalkozásokkal végzett k+F programokat is. Pályázataink során
eddig is gyakorlatorientált kutatásokat, fejlesztéseket valósítottunk meg, s olyan partnerekkel együttműködve végeztük el azokat, akik az általunk elért eredményeket azonnal
tudták hasznosítani, részben a fajták használatával, részben az előállított növényi termelvények végtermékeikben felhasználva.
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Tapasztalatok:
• Baromﬁ- és sertéstenyésztéstan oktatása
• részvétel „A régi magyar tyúk génvagyon tenyészállat
forgalmazási valamint termékfejlesztési (hús és tojás) alapjainak
kidolgozása” című GAK pályázat munkájában.
• részvétel az „A new approach on different aspects of welfare,
environmental and food interactions in Central and Southeastern
Europe with the use of ICT” Leonardo da Vinci
pályázat munkájában
Családi állapot: nős, 1 gyermek
Kutatómunkám alapvetően az alternatív (szabadtartásos, bio) baromﬁ-tartástechnológiák, ezen belül a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karán az 1940-es évek végétől génmegőrzés alatt álló őshonos
sárga magyar tyúk köré összpontosul. Az elmúlt években több olyan kutatási projektet
indítottunk, amelyek során a fajta hasznosításának lehetőségeit vizsgáltuk, főként hústermelési célra. Megállapítást nyert, hogy a sárga magyar tyúk és különböző hústípusú
szülőpár kakasok keresztezésével létrehozott végtermékek kiváló alapanyagul szolgálhatnak szabadtartásos és bio baromﬁhús-előállításhoz, húsminőségük pedig számottevően jobbnak bizonyult, mint az intenzív módon hizlalt brojlereké.
A TÁMOP - 4.2.1.B-09/1/KONV program jó lehetőséget adott a vizsgálatok kiszélesítésére. A projekt keretében végzett munkánk fő célkitűzése az volt, hogy összehasonlítsuk a különböző tartástechnológiákban termelt tojások egyes paramétereit, beltartalmi mutatóit.
Eredmények:
A sárga magyar tojások és a kereskedelemben vásárolt ketreces tojások sárgáinak színvizsgálata
A vizsgálatok során a gyakorlatban elterjedten használt DSM Roche-skálával, illetve
egy objektív mérést lehetővé tevő spektrofotometriás műszerrel (HunterLab Miniscan
XE Plus) összehasonlítottuk a sárga magyar tojások és a kereskedelemben vásárolt tojások sárgáinak színét. Utóbbiaknál mindkét mérés eredményei sötétebb, pirosassárgába
hajló színt jeleztek. A sárga magyar tojások sárgáinak színe közelebb állt a hazai fogyasztók elvárásaihoz.
A kutatómunkában részt vett KOVÁCS Anett, mezőgazdasági mérnök szakos hallgató, aki
a témából „A tojássárgája színvizsgálati módszereinek összehasonlítása” címmel TDKés diplomadolgozatot készített.
Ketreces, mélyalmos és biotojások kémiai összetételének és zsírsavproﬁljának vizsgálata
A vizsgálatok célja az volt, hogy meghatározzuk a különböző tartástechnológiákban előállított tojások kémiai összetételét (szárazanyag-, nyersfehérje-, nyerszsír- és
nyershamutartalmát), illetve zsírsavproﬁlját. A projekt megvalósításába bevontuk az
egyik meghatározó hazai tojásipari céget, a Farm Tojás Kft.-t, amely biztosította a vizsgálatokhoz szükséges ketreces, mélyalmos és bio tojásokat. Az elért eredmények értékelésében és publikálásában segítségünkre voltak a görög National Agricultural Research
Foundation (NAGREF) szakemberei.
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A kémia analízis eredményei azt mutatták, hogy a biotojások szárazanyag-tartalma
(25,61%) statisztikailag igazolhatóan meghaladja a ketreces (23,92%) és mélyalmos tojásokét (24,25 %). A szárazanyag-tartalom százalékában számított nyersfehérje-tartalom a
mélyalmos tojásoknál volt a legmagasabb (53,26%), ez szigniﬁkánsan nagyobb volt a másik két tartástechnológiában termelt tojásokénál. A nyerszsírtartalom 29,75% (ketreces)
és 31,74% (bio) között alakult.
A zsírsavösszetétel eredményei alapján megállapítható, hogy telített zsírsavból (SFA)
a mélyalmos tojások tartalmazták a legtöbbet (35,92%, az összes zsírsav százalékában),
ezeket a ketreces (34,27%) és a biotojások (32,08%) követték a sorban. Ez az eltérés a
biotojások telített zsírsavtartalmát tekintve kedvező. A humán-egészségügyi szempontból pozitív megítélés alá eső egyszeresen telítetlen (MUFA) és többszörösen telítetlen
(PUFA) zsírsavak együttes aránya a biotojásokban volt a legmagasabb (65,72%), a ketreces tojások esetében 63,60%-ot, a mélyalmosaknál pedig 65,72%-ot mértünk.
A biotojások omega-6 (n-6) zsírsavaránya 50-80%-kal nagyobb volt a ketreces és a
mélyalmos tojásokénál, ami a zöldtakarmányokkal illetve rovarokkal felvett nagyobb
mennyiségű linolénsavnak köszönhető. A szív- és érrendszeri, illetve gyulladásos és autoimmun betegségek megelőzésében, kezelésében fontos szerepet játszó esszenciális (az
emberi szervezet által előállítani nem képes) omega-3 (n-3) zsírsavakból a biotojások
tartalmazták a legtöbbet (1,72%). Az α-linolénsav a biotojások esetében 1,39, a ketreces
tartásrtechnológiában 0,37, a mélyalmos tartásnál 0,18% az összes zsírsav mennyiségéhez viszonyítva. A ketreces tojásoknál ezek a zsírsavak az összes zsírsav 1,29%-át, a mélyalmos tojásoknál pedig 0,80 %-át tették ki.
A mosonmagyaróvári sárga magyar baromﬁállományban jelen van a PRL polimorﬁzmus
(I, D), melyet kimutattak őshonos kínai fajtákban, illetve vizsgálták leghornban. Eredményeink értékelése során megerősíthetjük a feltevést, miszerint az inzerció populáción belüli aránya összefüggésben van a fajtára jellemző tojástermelési adatok alakulásával a 300
körüli éves tojástermelést produkáló leghornban kizárólag az inzerció, míg az évente kb.
70 tojást termelő kínai yangshanban szinte csak a deléció fordult elő). A sárga magyar baromﬁ tojástermelése évente 190-210 között alakul, az állomány 51%-ában ﬁgyelhető meg a
tojástermelést előnyösen befolyásoló, a kotlási hajlamot valószínűleg csökkentő inzerció.
A genotipizálást követően a rendelkezésre álló adatok és a genotípusok közötti kapcsolatot
elemeztük Az inzerciónak hatása volt a tojástömeg alakulására, azt növelte az állományban. A legalacsonyabb tojástermelést a delécióra homozigóta egyedeknél ﬁgyeltük meg,
amely alátámasztja az inzerció kedvezőbb hatását.

Publikációk:
KONRÁD SZ. – KOVÁCS A. – KOVÁCSNÉ GAÁL K. (2012): A tojássárgája objektív színvizsgálati
lehetősége. Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia 8. 1. 36-43. p.
Abstract – Vizsgálataink során összehasonlítottuk az őshonos sárga magyar tyúkok tojásainak, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható tojások sárgájának a gyakorlatban
elterjedten használt DSM Roche-skálával, illetve egy objektív mérést lehetővé tevő spektrofotometriás műszerrel (HunterLab Miniscan XE Plus) végzett színmérési eredményeit.
131 darab sárga magyar tyúktojás és 28 darab kereskedelemben vásárolt tojás sárgáját vizsgáltuk meg, az utóbbiaknál szemmel láthatóan intenzívebb, pirosassárgába hajló sárgájaszínt
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tapasztaltunk. Ez a különbség a műszeres színvizsgálat során, illetve a DSM Roche-skálával
mért értékeknél egyaránt megmutatkozott.
A sárga magyar tyúkok tojásainak sárgái esetében a DSM Roche-skálával mért értékek átlaga 8,36 volt, míg a műszerrel mért világossági (L*) értékeknél 62,24-os, a pirossági (a*) értékeknél 13,77-os, a sárgássági (b*) értékeknél pedig 60,46-os átlagot számoltunk. A kereskedelmi forgalomban vásárolt tojások sárgájaszínét a DSM Roche-skálán a 14-es és a 15-ös
árnyalathoz tudtuk besorolni, a spektrofotometriás műszerrel mért világossági (L*) értékek
átlaga 51,67, a pirossági (a*) értékeké 30,44, a sárgássági (b*) értékeké pedig 53,36 volt.
A HunterLab Miniscan XE Plus készülékkel mért világossági (L*) értékek és a Roche-skálával mért értékek között erős negatív korrelációt (r=-0,9198) tapasztaltunk. Szintén erős, de
pozitív korrelációs együtthatót számoltunk a pirossági (a*) értékek és a Roche-skálával mért
értékek között (r=0,9618). A sárgássági (b*) értékek és a Roche-skálával mért értékek között a
korrelációs együttható gyenge volt (r=0,3763). Feltételezésünk szerint ez azzal magyarázható,
hogy a sárga szín árnyalatai közti különbséget az emberi szem kevésbé képes észlelni.

KOVÁCSNÉ GAÁL, K. – KONRÁD, SZ. (2012): The Impact of Different Housing Conditions on
Egg Content and Quality. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, March 26-27th, Sopron, Hungary
Abstract – The aim of our ﬁrst part of the study was the comparison the measurements of
Hungarian yellow hen’s (free-range) eggs and commercial (cage) eggs yolk colour by the use
of DSM Roche Yolk Colour Fan and HunterLab Miniscan XE Plus spectrophotometer. The
lightness (L*) and yellowness (b*) values were higher, the redness (a*) values were lower in
Hungarian Yellow eggs, compared to commercial eggs. The objective of the second study
was to investigate the chemical and fatty acid composition of cage, barn, free-range (Hungarian Yellow) and organic eggs. Signiﬁcant differences were observed in dry matter, crude
protein, crude fat, SFA, MUFA, PUFA, n-6 and n-3 fatty acids of examined eggs. The best
n-6/n-3 ratio was measured in free-range eggs.

A thesszaloniki National Agricultural Research Foundationnél folyó kutatások számos
ponton kapcsolódnak a TÁMOP programban végzett munkánkhoz, ezért felmerült a jövőbeni szorosabb szakmai együttműködés lehetősége, a tojásvizsgálatot érintő kutatások
európai uniós pályázatokon keresztül történő folytatása.

Kovács Attila József
Végzettség:
2010: habilitált doktor
2009: élelmiszermérnök (BSc), Szegedi Tudományegyetem
1993: agrármérnök (MSc), Pannon Agrártudományi Egyetem
Munkahelyek:
1993: Komárom-Esztergom Megyei Kárpótlási Hivatal, kárpótlási
ügyintéző
Családi állapot: nős, 4 gyermek
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Kutatási területem fókuszában az agroﬁzikai mérések állnak. A számos agroﬁzikai mérési eljárás közül a TÁMOP 4.2.1/B projekt precíziós mezőgazdasági kutatási témájához a
különböző anyagok – elsősorban a szemtermés – betakarításkori nedvességtartalmának
mérése, majd a gabonanövények szárításával kapcsolatos modellezés illeszkedik.
A szárítási folyamatok modellezése, valamint a betakarítás folyamán történő szemtermés nedvességtartalmának meghatározása a nemzetközi kutatási irányokhoz szorosan
kapcsolódik. A nemzetközi projektekbe történő bekapcsolódás lehetősége több területen
is elképzelhető. Lehetőség van közös kutatómunka elvégzésére az agroﬁzikai tulajdonságok mérése során, valamint tapasztalatcserére a betakarítás során on-line mérhető ﬁzikai tulajdonságok meghatározásának fejlesztésében. Ehhez azonban szoros kutatási kapcsolat lehetőségét kell megkeresni, mint pl. európai uniós partnerekkel közösen beadott
FP7-es pályázatok. Későbbi terveim között szerepel ezeknek a felkutatása.
A projekt során beszerzésre kerülő műszerek közül elsősorban a hozammérő rendszer
részeként beépített szemnedvességmérő műszer jelent fontos lépést a munkám során.
A mérőegység már a betakarítás során meghatározza a szem nedvességtartalmát, ami mivel az adatokat egy nagypontosságú helymeghatározó rendszerrel (GPS) kiegészítve
gyűjtjük – térképezhetővé válik. Gyakorlatilag ez a műszer az egyik alapeszköze – a hozammérő mellett – a precíziós betakarításnak. A többféle elven működő berendezések
közül kellett kiválasztani – a kutatóhelyemen korábban végzett vizsgálatokra alapozva – a
számunkra jelen pályázat által támogatott, legmegfelelőbb berendezést.
A kutatásba sikerült bevonni több hallgatót is, valamint a projekt ideje alatt PhD hallgatók is részt vettek a munkában. A hallgatók bevonásának hozadéka egy sikerrel megvédett PhD dolgozat, valamint számos szakdolgozat és diplomamunka. E mellett a hallgatók
szakmai gyakorlatra is szert tettek, mivel a hallgatók konkrét szántóföldi mérésekbe és
azok kiértékelésébe tudtak bekapcsolódni.
Eredményeim hozzájárultak a precíziós növénytermesztési kutatásokhoz, tulajdonképpen azok részét képezték. Ezért a konkrét eredmények a témában született összes
publikációban közvetve vagy közvetlenül megjelennek.
Kutatási eredményeim – elsősorban a pontosabb hozammérési eszközök révén – a térinformatikai alkalmazásoknál, hozamtérképek készítésénél hasznosultak.
A kutatások eredményei közvetlenül vagy közvetve a következő cikkekben is előfordulnak:
G. MILICS – I. BALLA – J. DEÁKVÁRI – L. FENYVESI – M. JOLÁNKAI – V. NAGY – V. STEKAUEROVÁ
– M. NEMÉNYI (2011): Soil moisture and soil electrical conductivity measurements in
precision farming. 19th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day.
Szlovákia. Pozsony, nov. 10., pp. 492-501.
Abstract – Precision farming – unlike conventional plant production practices – uses a variety of technologies in order to manage different parts of a ﬁeld separately; however some
limiting factors always occur. Improper cropping pattern and agrotechnics as parts of the
irrational land use practices seriously affects the soil formation and processes. Soil characteristics are the main determining factors for conventional and precision plant production
therefore site speciﬁc measurements are necessary for the spatial decision making. Data
on soil parameters can be collected by various instruments and means, furthermore these
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data can be mapped by GIS methods to ensure visualization of within ﬁeld differences. Soil
moisture and soil electrical conductivity measurements are two relatively easy methods to
determine variability of soil characteristics within ﬁeld.
In our examination we carried out ﬁeld measurements with the purpose of determining soil
characteristics on the investigated research ﬁeld where site-speciﬁc crop production was
applied since 2001. The instruments applied were:
1. A hand-held Spectrum Field Scout TDR-300 type soil moisture probe further equipped
with a data logger and GPS receiver. Data transfer was via RS-232 port, the rods were 20 cm.
Due to the additional equipments we could automatically collect volumetric soil moisture
data with additional coordinates.
2. The other instrument was a vehicle-pulled speciﬁc Veris 3100 Electrical Conductivity meter. This instrument was equipped with GPS-connection too. This tool underway
permit of continuous measurement and with this it assures the necessary number and
density of data.
In the research we looked for an instrument which provides enough data for precise mapping of soil characteristics and helps to decide the boundaries of various management
zones within ﬁeld. In the investigated ﬁeld we have found that soil electrical conductivity
measurement provides enough data for soil characteristics measurements, furthermore
correlation between soil electrical conductivity and soil moisture content was R2=0.79 in
the best case (R2=0.74 in the worst), therefore in the investigated area soil moisture mapping can be carried out by means of indirect, semi-online data collection.

I. VIRÁG – M. CSIBA – G. MILICS – N. SMUK – M. NEMÉNYI (2011): Evaluation of Variable Rate
Fertilization Technology with the help of geospatial processing programs. 8th European
Conference on Precision Agriculture, július 11-14., pp. 352-357.
Abstract – In this study a modern, nutrient replenishment plan-based Variable Rate
Fertilization system (spinner disc applicator) was tested with respect to accuracy and
traceability. The as-applied rates were compared to the prescribed rates. The correlation
between the data set of prescription map to the data set of as-applied map was determined.
In areas of the management zones, the correlation coefficient between the as-applied and
prescribed rates was 0.87. This result was attributed to scattering that was attributed to a
sluggish system response (when changing from low to high application rates). When the
tramlines of the tractor were close to the neighbouring management zones, the distribution
was done beyond the border of the actual management zone. This is another important fact
that affects the accuracy of the distribution work.

G. MILICS – N. SMUK – V. NAGY – J. DEÁKVÁRI – M. NEMÉNYI (2012): The role of microrelief
measurements in precision agriculture. In: HARCSA Marietta (szerk.): Proceedings of
the 11th Alps Adria Scientiﬁc Workshop. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 403-406.
Abstract – Micro relief measurements are providing information on the small scale differences concerning relief within ﬁeld. Precision agriculture measurements nowadays can be
carried out by sub-inch accuracy, therefore micro relief measurements have provided accurate information on the surface of our experimental research ﬁeld near Mosonmagyaróvár,
Hungary. Within ﬁeld differences on yield permanently appears in the experimental ﬁeld.
Yield is determined by various factors, such as nutrient replenishment, soil chemical and
physical properties etc. Subsurface water resources such as soil moisture and groundwater or
in other words inorganic green water and its regime have also signiﬁcant role on yield. Available water for the vegetation – being “blue” or “green” – therefore determines the success of
plant production. Surface of the cultivated ﬁeld in every case has differences in height above
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the sea level being large or small, as plain agricultural ﬁeld does not exist. High accuracy micro relief measurements provided additional data for the existing geographical information
system (GIS). Comparing the three dimensional (3D) surface map with the experimental onﬁeld measurements such as plant height differences during the vegetation period, maize grain
yield and moisture content at the time of harvest showed that micro relief measurement play
a signiﬁcant role in precision (site-speciﬁc) agriculture. Data about the surface with this accuracy also helps to understand the subsurface water regime of the cultivated ﬁelds.

A kutatási eredményekkel elégedett vagyok, az elért eredmények megalapozzák a különböző agroﬁzikai mérések további folytatását és pontosítását. Ezáltal lehetőséget biztosítanak jövőben pályázati sikeres elnyerésére.
Az elért eredmények megteremtették az alapot további, precíziós növénytermesztési
vizsgálatokhoz. A jelen pályázatban vizsgált hozammérő rendszeren kívül tervezem más
típusú, ill. gyártó által fejlesztett hozammérő rendszerek összehasonlítását; valamint
egyéb betakarításkor mérhető paraméter vizsgálatát, pl. on-line fehérje analizátor.
A kutatás további folytatását pályázati források bevonásával tervezem. ezen kívül terveim között szerepel gyártó, ill. kereskedelmi cégekkel közös K+F+I tevékenységek végzését. Az ilyen jellegű kutatások jellegüknél fogva gyakorlati eredmény centrikusak, ezért
az alapkutatások után elkerülhetetlen a gyakorlati fejlesztőtevékenység. Ezeken kívül
azonban szeretném tovább folytatni a kísérleti jellegű alapkutatásokat is, ezért pl. OTKA
pályázatok beadását is tervezem. Legfontosabbnak azonban, a már 3. pontban is említett
európai uniós pályázati lehetőségek kihasználását, ill., felkutatását tartom.

Kovácsné Gaál Katalin
Végzettség:
1999: habilitált doktor
1986: mérnöktanár
1976: egyetemi doktor
1966-1970: okleveles agrármérnök, Agrártudományi Egyetem Keszthely
Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági- és
Élelmiszertudományi Kar (illetve jogelődjei)
2000-től: egyetemi tanár
1995-2000: egyetemi docens
1980-1995: egyetemi adjunktus
1978-1980: egyetemi tanársegéd
1973-1978: tanszéki mérnök
1971-1973: tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Családi állapot: férjezett, 3 gyermek
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Oktatói tevékenység:
Tárgyfelelőse vagyok a Baromﬁtenyésztés, az Ökológiai állattenyésztés, a Génmegőrzés,
Baromﬁtermék előállítás című tantárgyaknak BSc, MSc nappali és levelező képzésben.
Az Ujhelyi Imre Állattenyésztési Doktori Iskola alapító törzstagja, „Az állati termék
termelés nemesítési és tartástechnológiai vonatkozásai” program vezetője vagyok.
4 végzett PhD hallgató témavezetője voltam, jelenleg 3 doktori cselekmény témavezetésével folyamatban van.
Az Állattenyésztő mérnök BSc, MSc szak kidolgozója, szakfelelőse vagyok. 41 év oktatói és kutatói tapasztalattal rendelkezem
Kutatási tevékenység:
1971-1974: Ivarspeciﬁkus sperma-előállítás
1974-1978: A lóbab (Vicia faba L.) takarmányozásban betöltött szerepe (OMFB)
1978-1982: Diszciplináris kutatási téma keretében adaptációs vizsgálatok szarvasmarhákkal
1982-1990: Állami témaként a tanszék feladata lett hosszú éveken keresztül „A tejtermelés
teljesítményvizsgálatok fejlesztése, a tenyészérték-becslés, törzskönyvezés korszerűsítése”.
1988-1991: „Újabb morfológiai, ﬁzikai és vércsoport markerek kutatása” OTKA pályázatban
1979-től: Magnézium élettani hatásvizsgálata (diplomadolgozatok, PhD dolgozat témája is volt több esetben)
1996-tól: A sárga magyar őshonos tyúk génmegőrzési és fajtafenntartási feladatait végzem ettől az időszaktól.
A fajtafenntartást 1948-tól intézményünk, illetve jogelődjei végezték. A szakmai irányítás mindvégig tanszékünk feladata volt. A törzsállományban a tenyésztői munka 32
törzsben folyik. Minden év novemberében törzsesítésre kerül sor, amikor 40 tyúkból és
4 kakasból álló törzseket alakítunk ki. December, január, február hónapokban végezzük a
csapófészkes egyedi tojástermelés ellenőrzését. Március elején leválogatjuk a termelés
alapján (tojástömeg, tojás db, küllem) a legjobb 10 tyúkot és hozzárendeljük azt a kakast,
ami legalább 8 ősi sorig nincs rokonságban a törzzsel. Ezt követően megkezdődik a tojásgyűjtés a keltetéshez. Három alkalommal keltetünk, a kikelt 7000-8000 csirkét 10 hetes
korukban szelektáljuk küllem és testtömeg alapján először, majd a törzsesítéskor novemberben másodszor.
Az elmúlt 3 évben a kelési eredményeink egyre javulnak, az idei évben elérték a 80%-ot,
ami pedigrés keltetésnél jó eredmények mondható. Hasonló módon egyre inkább növekszik a tojás mennyisége és súlya. Ezek gondos tenyésztői munkával javíthatók,
2002-2006: NKFP keretén belül „A hagyományos háziállatfajták genetikai, gazdasági
értékének tudományos feltárása” projektben konzorciumi tagként vettem részt. A génmegőrzés ma a hazai agrár- és állattenyésztési kutatásokban prioritást kell élvezzen,
mert ez megoldást kínál az ökológiai, táplálkozás-élettani, környezetvédelmi, piarca jutási problémák megoldásában. A téma komplexitása szükségessé és kötelezővé teszi, hogy
az állattenyésztés minden komponense, így a molekuláris genetika, tenyésztés, tartás,
szaporodásbiológia helyet kapjon az őshonos háziállatok, így a sárga magyar tyúk kutatásában is. Főbb feladatok: DNS allél gyakoriság felmérése, tojás, húsminőség, haszonállat
előállító keresztezés hústípusú apai vonalakkal.
2005-2008: GAK pályázat: „A régi magyar tyúk génvagyon tenyészállat forgalmazási
valamint termékfejlesztési (hús és tojás) alapjainak kidolgozása”
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Az ökológiai átállásra való felkészülés a régi magyar baromﬁfélék tenyésztésében meghatározó jelentőségű, hiszen a fajták elsősorban az ökológiai és egyéb alternatív termelésre alkalmasak, és ehhez kapcsolódóan, a jelenlegi szabályozás szerint 2010-től csak
ökológiai előírások szerint tartott tenyészállatoktól származó végtermék csibék fogadhatók el ökológiai tartásra. A génbanki állományokban ezért tartástechnológiai változtatásokra, és a kifutók nagysága szerinti létszámok beállítására van szükség. Ezzel végeredményben az ökológiai szülőpár-tartást modelleztük. A tyúkfajták pedigrés szaporítása
és az ökológiai előírások (férőhely, kifutórendszerek kialakítása, fajtánkénti 200-200-as
elitlétszám beállítása) szerinti tartás egyaránt megoldott.
2008-2010: A WELANIMAL projekt vallási, etikai, társadalmi és gazdasági szempontból
részleteiben tárgyalja az állattenyésztésben és élelmiszeripar dolgozó szakemberek, valamint a fogyasztók állatjólléthez fűződő viszonyát hat ország, Bulgária, Görögország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Törökország hét partnerintézményének a közreműködésével. Ezen túlmenően jogi kezdeményezésekkel és nyilvános akciókkal kívánja javítani
az állatok jóllétét, úgy, hogy az valamennyi ember számára etikai és morális kérdéssé váljon.
A projekt eszközrendszere kiegészül korszerű, számítógépre alapozott információs és kommunikációs technológiával, amely lehetővé teszi, hogy a projekt eredményei hatékonyan,
olcsón és rövid időn belül eljussanak a célcsoportokhoz, valamint a további lehetséges felhasználókhoz.
2010-2011: TÁMOP-4.1.2 tananyag-fejlesztési program keretében támogatást nyert el
az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszakok tananyagainak kidolgozására és fejlesztésére, állattenyésztési és takarmányozási tantárgyakra vonatkozóan. Az Állattenyésztő
mérnöki alapszakon egy 7 kötetből álló (szarvasmarha-, sertés-, juh-, baromﬁ-, ló-, hal-, és
nyúltenyésztés) digitális tankönyvsorozat létrehozására kerül sor. A tananyagok elkészítésében és fejlesztésében karunk konzorciumi tagként vesz részt, a Kaposvári Egyetem
Állattudományi Karával (konzorciumvezető), és a Pannon Egyetem Georgikon Karával
(konzorciumi tag) közösen. Ezen anyagok megjelentetése kifejezetten digitális formában történik, papíralapú jegyzetek nem készülnek.
2010-2012: „A szántóföldtől az asztalig”. Az élelmiszer-termelés minőségi fejlesztéséhez nyújt kiváló kutatási lehetőséget a Karon 1948 óta folytatott fajtafenntartás, melynek
feladata a sárga magyar őshonos tyúkfajta génmegőrzése. Kitörési pont lehet a sárga magyar tyúkfajtával előállítható termékek (hús, tojás) különleges minősége, az ökológiai (bio)
típusú tenyésztés és a tartási feltételek kidolgozása. Célkitűzésként fogalmazódik meg továbbá a 32 sárga magyar tyúk törzsénél a prolaktin (PRL) gén vizsgálata. A PRL promóter
régiójában 24 bázispáros inszerciót lehet kimutatni, mely homozigóta formában való
megjelenésekor a kotlási hajlam csökkenéséhez vagy akár elmaradásához vezethet. Az
ökotojás előállításánál az erre a génre történő szelekció csökkentheti a termeléskiesést.
A TÁMOP - 4.2.1.B-09/1/KONV program jó lehetőséget adott a vizsgálatok kiszélesítésére. A projekt keretében végzett munkánk fő célkitűzése az volt, hogy összehasonlítsuk a különböző tartástechnológiákban termelt tojások egyes paramétereit, beltartalmi mutatóit.
Az RNS expressziós vizsgálatok eszköze a pályázatból beszerzett: CFX96 RealTime
PCR detection system (BioRad)
Az utánpótlást jelentő, pályázatba bevont ﬁatal kutató Dr. KONRÁD Szilárd egyetemi tanársegéd és TEMPFLI Károly PhD hallgató, valamint KOVÁCS Anita agrármérnök MSc hallgató.
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Publikációk:
KONRÁD SZ. – KOVÁCS A. – KOVÁCSNÉ GAÁL K. (2012): A tojássárgája objektív színvizsgálati
lehetősége. Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia 8. 1. 36-43. p.
KOVÁCSNÉ GAÁL, K. – KONRÁD, SZ. (2012): The Impact of Different Housing Conditions
on Egg Content and Quality. International Scientiﬁc Conference on Sustainable
Development & Ecological Footprint, March 26-27th, Sopron, Hungary
Az thesszaloniki National Agricultural Research Foundationnél folyó kutatások számos ponton kapcsolódnak a TÁMOP programban végzett munkánkhoz, ezért felmerült a
jövőbeni szorosabb szakmai együttműködés lehetősége, a tojásvizsgálatot érintő kutatások európai uniós pályázatokon keresztül történő folytatása.

Lakatos Erika
Végzettség:
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök (MSc.),
élelmiszermérnök (BSc.)
Munkahelyek:
2004 májusa óta a Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetében
(és jogelődjei) közalkalmazottként dolgozom.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében kutatói munkám során a gabonanövények – különösen a búza illetve a kukorica – szemnedvesség- és beltartalmi paramétereinek meghatározására fókuszáltam. A méréseket terepi, illetve laboratóriumi műszerek felhasználásával hajtottam végre.
A betakarításkori beltartalmi paraméterek meghatározása kiemelten fontos a termények minőségbiztosítása, illetve a minőségbiztosítási rendszerekbe történő adaptálása
során. Az Európai Unió elképzelései szerint a teljes élelmiszer ágazatot átívelő nyomon
követési rendszer folyamatban van, amelynek szerves részét képezi a betakarított termények minőségi paramétereinek helyszíni meghatározása.
A TÁMOP projekt keretében beszerzésre került műszerek közül elsősorban a betakarításkor használható hozam- és szemnedvesség mérő rendszer lehet segítségre a munkám
végzése során. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a betakarított szemek mennyiségéről és
nedvességtartalmáról azonnal információhoz jussunk.
A kutatómunka során PhD, MSc, és BSc hallgatókat is bevontam, akik demonstrátorokként segítették a projekt megvalósulását. A munka eredményét TDK illetve szakdolgozat
és diplomamunkák elkészítésénél lehet felhasználni.
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A jelenlegi projekt keretében külföldi kutatói műhelyekkel illetve külföldi kutatókkal
nem vettem fel a kapcsolatot.
Az arató-cséplőgépre felszerelt szenzorok mérési pontossága összhangba került a laboratóriumi műszerek által mért eredményekkel, ami a betakarításkori adatgyűjtés megbízhatóságát növelte, biztosabb képet nyújtva így a termények egyes paramétereiről.

A kutatási eredmények hasznosítása folyamatban van, azon felül, hogy a gyakorlat számára használható eszköz vizsgálata megtörtént, a kutatási eredmények további hasznosítása érdekében a munkát még folytatni kell.

Publikációk:
LAKATOS E. – KOVÁCS A. J. – KAPCSÁNDI V. – NEMÉNYI M. (2012): Alacsony teljesítményű mikrohullámú sugárzás hatása a cellobiáz enzim működésére. Acta Agronomica
Óváriensis. Vol. 54. No.1. pp. 3-11.
Abstract – Kutatási célunk a második generációs bioetanol előállítás során egyre inkább
kiemelkedő jelentőségű celluláz enzimkomplex egyik tagjának, a cellobiáz (b-glükozidáz)
enzim speciﬁkus aktivitásának növelése alacsony, 50 W teljesítményű inverter (folyamatos) mikrohullámú besugárzás révén. Annak érdekében, hogy a mikrohullámú kezelés nem
termikus hatását tudjuk vizsgálni a vizsgálandó mintákat kontrolként konduktív úton is
felmelegítettük, a mikrohullámú kezelésekkel azonos melegítési paraméterek alkalmazása
mellett. Az enzim működését a kezelt minták megváltozott glükózkoncentrációjának mérése révén követtük nyomon. Az eredmények alapján a mikrohullámmal kezelt oldatokban
(pufferoldatban szuszpendáltatott enzim-szubsztrát komplex) a keletkezett glükóz menynyisége megközelítőleg 26%-kal haladja meg a kontrollként főzőlapon felmelegített mintákban lévő glükóz mennyiségét.
Továbbiakban vizsgáltuk ez enzimaktivitás változását abban az esetben is, ha csak a puf
feroldatot; a pufferoldatot és a szubsztrátot; illetve a pufferoldatot és az enzimet kezeltük
mikrohullámmal. A kezelést követően az oldatokat minden esetben enzim-szubsztrátpufferoldat rendszerré egészítettük ki. Az eredmények alapján a mikrohullámmal besugárzott pufferoldatba behelyezett enzim aktivitása a kezelés után átlagosan 16%-kal volt magasabb a kontroll mintához képest. Amennyiben a pufferoldatba szubsztrátot (cellobiózt) is
helyeztünk és úgy végeztük el a kezeléseket, majd a kezelések után adtuk hozzá az oldathoz
az enzimet, gyakorlatilag nem tapasztaltunk különbségeket az előbb említett mérésekhez
képest. Következő mérési sorozatban a pufferoldat-enzim szuszpenziót melegítettük fel
mikrohullámmal és főzőlapon, majd ezt követően adtuk hozzá a szubsztrátot. Ebben az
esetben a mikrohullámmal melegített oldatban a kezelés után átlagosan 18%-kal magasabb
enzimaktivitást detektálhattunk, mint a főzőlapon melegített oldatban. További méréseket
végeztünk, amelyek során arra kerestük a választ, hogy a kezelt puffer-enzim oldat megőrzi-e aktvitásának megváltozását a kezelést követő 48, illetve 96 óra múlva. Tapasztalataink
szerint 48 óra és 96 óra múlva a mikrohullámmal kezelt oldatban lévő enzim még mindig
átlagosan 20%-kal hatékonyabban bontja a glükózt, mint a hagyományos módon, főzőlapon
kezelt mintában lévő enzim.
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Egyéb gabonanövények beltartalmi paramétereinek megcélzó kutatások szerepelnek
a jövőbeni terveim között, továbbá a gabonanövények nyomonkövetési rendszerének kidolgozásával is szeretnék foglalkozni.
A kutatási feltételeket elsősorban TÁMOP pályázatokból származó források felhasználásával szeretném biztosítani.

Milics Gábor
Végzettség:
geográfus
turizmus szakértő
Korábbi munkahelyeim a felsőoktatáshoz nem kapcsolódtak. A
felsőoktatási oktatói rendszerbe 2004-től kapcsolódtam be,
először intézeti mérnök, majd egyetemi tanársegéd beosztásban.
Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének
adjunktusa vagyok. Rendszeres előadója vagyok a Bécsi Műszaki
Egyetem és a Bruck/Leitha Energiepark szervezésében hirdetett
„Megújuló Energiaforrások Közép- és Kelet-Európában” elnevezésű
angol nyelvű MSc kurzusnak. Az elmúlt két évben bekapcsolódtam
az EUREKA programban, aminek keretében vendégoktatóként
a szlovákiai Nyitrai Agráregyetemen és a Finn Észak-Karélia
Egyetemen tartottam előadásokat.
Családi állapot: nős 2 gyermek
Kutatásaim 2004 óta elsősorban az agrárinformatika és a távérzékelés alkalmazása a
precíziós gazdálkodásban tématerület köré csoportosulnak. Doktori disszertációmat a
Pécsi Tudományegyetemen ehhez a témakörhöz kapcsolódóan védtem meg. Kutatómunkám kezdetétől folyamatosan a precíziós gazdálkodás térinformatikai alkalmazási lehetőségeit vizsgálom azzal a céllal, hogy az egyre növekvő adatmennyiség megbízhatóságát
növelve a döntéshozók számára kellően alátámasztott információt biztosítsak.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt „Precíziós növénytermesztési módszerek fejlesztése” című
alprogram résztvevőjeként több részfeladat megoldásában is szerepet vállaltam. A
program segítségével több olyan fejlesztés is megvalósulhatott, amely nagymértékben
elősegítette egyrészről a pontosabb munkavégzést, másrészről az adatok gyűjtésének
megbízhatóságát. Több olyan technológiai elem is fejlesztésre került, amely a korábbi
rendszerekhez képest nagyságrenddel tudta növelni a pontosságot és a megbízhatóságot.
A kutatási terület a nemzetközi tendenciákhoz maximálisan kapcsolódik. A precíziós
gazdálkodás, mint növénytermesztési technológia mind világ, mind európai viszonylatban
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bekerült a gazdálkodók tudatába. A kutatóintézmények, amelyek elsősorban a mezőgazdasági fejlesztési lehetőségeket vizsgálják hasonló kutatási eredményekről számoltak be,
mint amelyeket mi is elértünk, ezért látok lehetőséget arra, hogy nemzetközi projektekbe
bekapcsolódjunk. A nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást mind intézményi, mind
egyéni oktatói tapasztalatcserével el tudom képzelni.
A projekt során beszerzésre került egy Trimble AgGPS 542 GNSS RTK bázisállomás,
amely lehetővé teszi, hogy valós időben akár a néhány centiméteres pontosságú helymeghatározást elvégezzük. Ennek azért van jelentősége, mert így megvalósítható egyrészt a
precíziós folyamatokat végző munkagépek automata kormányzása, másrészt a vezérlés
során olyan pontosságot érhetünk el, ami valóban az adott kezelési egységeinkre végzi el
a megfelelő munkafolyamatokat. Felújításra került a sorvezető (EZ-Guide 500) rendszer,
ami így az automata kormányzás révén jelentősen lerövidíti és pontosítja a munkavégzést.
A terepi adatgyűjtés megkönnyítése érdekében beszerzésre került egy Trimble Juno
SC PDA beépített GPS vevővel, ami közvetlenül kommunikál a szintén a projekt keretében beszerzésre került ArcGIS szoftverrel. Így az adatgyűjtés a terepi körülmények között gyorsabbá és pontosabbá vált.
A projekt keretében beszerzett hatsoros KUHN Maxima vetőgép, és az ahhoz tartozó vetőkuplungok lehetővé teszik, hogy végrehajtsuk a sorelzárást. Ennek elsősorban a kukorica esetén van szerepe, főleg olyan mezőgazdasági táblákon, amelyek alakja nem szabályos.
A beszerzések továbbá kiterjedtek olyan szenzorokra, amelyek a már rendelkezésre
álló arató-cséplőgép munkavégzése során mérik a szemtermés mennyiségét és egyes minőségi paramétereit. Ezeknek az adatoknak a segítségével úgynevezett hozamtérképek
elkészítésére van lehetőség, ami egyrészt tájékoztat a gazdasági év során végzett munka
sikerességéről, másrészt bemeneti adatforrást nyújt a következő gazdasági év döntéshozatali rendszerének.
További fejlesztést tudtunk végrehajtani az Amazone-ZAM műtrágyaszóró vezérlőrendszerében, amely így a szilárd műtrágya kijuttatását helyspeciﬁkus módon, nagy pontossággal tudja elvégezni.
A kutatómunka során számos hallgatót, PhD hallgatót, oktatót és ﬁatal kutatót sikerült
bevonni a munkába. Több diplomadolgozatos illetve szakdolgozatos hallgató érdeklődését is felkeltette a precíziós gazdálkodás, mint növénytermesztési forma. az adatgyűjtések során több hallgató is részt vett a mintavételezésben, majd a minták előkészítésében.
Több PhD hallgató is közreműködött a kutatómunkában, amelynek eredménye hamarosan egy-egy fejezetként jelenhet meg több doktori disszertációban is. A projekt futamideje alatt – szorosan kapcsolódva a kutatási feladatokhoz – egy hallgató szakmérnöki
képesítést szerzett, egy hallgató pedig elkezdte tanulmányait a szakmérnöki képesítés
megszerzése érdekében.
A projekt során a Szlovák Tudományos Akadémia Hidrológiai Intézetének munkatársaival működtünk együtt, akik a kutatási területünkön található talajminták nedvességtartalmának vizsgálatában voltak segítségünkre. Az együttműködés ugyan nem a projektnek köszönhető, hiszen ezzel az intézménnyel korábban is szoros kapcsolatunk volt,
ugyanakkor a projekt során végzett közös munka eredményeként az intézmények közötti
további közös kutatómunka lehetősége is körvonalazódni látszik.
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A projekt keretében megvalósítottuk a precíziós gazdálkodás újabb két technológiai elemének beépítését a munkánkba, valamint felújítottunk számos olyan műszaki részegységet,
amelyek az eddigi mérőműszerek pontosságát és megbízhatóságát nagymértékben növelték.
A kutatási eredmények hasznosulása – mivel a kutatások elsődleges célja az volt, hogy
gyakorlatorientált precíziós növénytermesztést valósítsunk meg – a kutatómunka során
már megvalósult. Eredményeink alapján biztosan kijelenthetjük, hogy a precíziós növénytermesztési technológia bevezetése akár egy-egy gazdaság esetében is jövedelmező
lehet, amelyet a technológiai elemek száma és a gazdaság mérete természetesen nagymértékben befolyásolhat.

Publikációk:
G. MILICS – I. BALLA – J. DEÁKVÁRI – L. FENYVESI – M. JOLÁNKAI – V. NAGY – V. STEKAUEROVÁ
– M. NEMÉNYI (2011): Soil moisture and soil electrical conductivity measurements in
precision farming. 19th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day.
Szlovákia. Pozsony, nov. 10., pp. 492-501.
I. VIRÁG – M. CSIBA – G. MILICS – N. SMUK – M. NEMÉNYI (2011): Evaluation of Variable Rate
Fertilization Technology with the help of geospatial processing programs. 8th European
Conference on Precision Agriculture, július 11-14., pp. 352-357.
Abstract – In this study a modern, nutrient replenishment plan-based Variable Rate Fertilization system (spinner disc applicator) was tested with respect to accuracy and traceability. The as-applied rates were compared to the prescribed rates. The correlation between the
data set of prescription map to the data set of as-applied map was determined. In areas of
the management zones, the correlation coefficient between the as-applied and prescribed
rates was 0.87. This result was attributed to scattering that was attributed to a sluggish system response (when changing from low to high application rates). When the tramlines of
the tractor were close to the neighbouring management zones, the distribution was done
beyond the border of the actual management zone. This is another important fact that affects the accuracy of the distribution work.

G. MILICS – N. SMUK – V. NAGY – J. DEÁKVÁRI – M. NEMÉNYI (2012): The role of microrelief
measurements in precision agriculture. In: HARCSA M. (ed.): Proceedings of the11th Alps
Adria Scientiﬁc Workshop. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 403-406.
A projekt során elért eredményekkel elégedett vagyok, ugyanakkor az eredmények alapján újabb kérdések merültek fel, amelyekre újabb projektek során kell megkeresni a választ.
A kutatásokat a projekt befejeztével továbbra is folytatni kívánom, hiszen a technológia fejlődésével folyamatosan újabb kihívások elé áll a precíziós gazdálkodás. A további
kutatások irányát elsősorban a távérzékelési rendszerek bevonásában és alkalmazásában
látom, ami komoly szenzortechnikai fejlesztéseket, illetve kalibrációs méréseket kíván.
A kutatás feltételeit a jövőben pályázati forrásokból kívánom megteremteni. A pályázati források közül elsősorban a TÁMOP forrásokra kívánok pályázni.
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Petróczi Ferenc
Végzettség:
2001-2002: PhD hallgató
1998-2001: Pannon Agrártudományi Egyetem,
Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár
Munkahelyek:
2002 szeptemberétől: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
Növénytermesztéstani Tanszék, egyetemi docens
2001-2002: ETHOFER Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft., ügyvezetőhelyettes
1998-2001: Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi
Kar, Keszthely, Nö-vénytermesztési és Kertészeti Tudományok
Doktori Iskola, PhD hallgató
Eddigi oktatói tevékenységem:
2002. óta veszek részt a Növénytermesztéstan c. tantárgy oktatásában
a nappali, a levelező és a kiegészítő tagozat mindhárom szakán.
Diploma- és TDK és dolgozatok konzulense.
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatásaim során elsősorban környezetvédelmi jellegű problémák megoldására törekszem. A fenntartható növénytermesztés, a környezetet legkevésbé terhelő növényvédelem, a víz- és művelettakarékos talajművelési módok megtalálásán és széles körű
elterjesztésén munkálkodom. A kutatási területnek a környezeti elemeket túlterhelő
életberendezkedésünk, de pl. a közelmúltban lezajlott sajnálatos események is (lásd
vörösiszap katasztrófa) különös aktualitást adnak, hiszen meggyőződésem, hogy az elszennyeződött termőterületek „megmentéséhez” is hasonló jellegű, mélyreható kutatásoknak kell megvalósulniuk.
A kutatások tehát a projektben vizsgált komplex kérdéskör első fázisához, az egészséges élelmiszeripari „alapanyag” előállításának folyamatához kapcsolódnak.
Bár kutatásaim szervesen kapcsolódnak a globális trendekhez, mégis inkább lokális
problémák megoldására fókuszálnak, ezért nemzetközi együttműködések nehezen valósíthatók meg. Ennek ellenére a nemzetközi szintű, de régiós (Ausztria, Szlovákia) kutatási projektekhez való kapcsolódás (pl. INTERREG) pályázatokkal megvalósulhat.
A pályázat keretében beszerzett, precíziós növénytermesztési feladatok kutatását segítő gépek, berendezések a szántóföldi kutatói munkánkat jól és hasznos módon segítik.
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A kutatásokba a pályázat eddigi időszakában 1 fő PhD hallgatót és 1 fő diplomadolgozatos hallgatót sikerült bevonni. A megvédett szakdolgozat címe:
PETŐVÁRI Andrea: Az agrár-környezetgazdálkodás jelentősége és gyakorlati alkalmazása a Lajta-Hanság Zrt-nél.
A projekt keretében önálló kutatási eredményt nem sikerült megvalósítani, azonban
közreműködésem hozzájárult a projektben részt vevő kollégák kutatási eredményeinek
eléréséhez.
A fentiekből következik, hogy a kutatási eredmények részben már hasznosultak. További hasznosításuk várható PhD dolgozat, illetve publikációk formájában.
Elsősorban gyakorlatorientált, alkalmazott kutatások megvalósításában gondolkodom.
A kutatás feltételeit olyan pályázati lehetőségek keretében kívánom biztosítani, amelyek regionális problémák megoldását támogatják.

Reisinger Péter
Végzettség:
1999: Habilitált Doktor
1988: mezőgazdasági tudomány kandidátusa
1975: Agrártudományi Egyetem Keszthely Mezőgazdaságtudományi
Kar Keszthely – egyetemi doktori fokozat
1970-1971: Agrártudományi Egyetem Keszthely
Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, Növényvédő Szakmérnöki
Szak – Mezőgazdasági Szakmérnök
1963-1967: Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola – okleveles
agrármérnök
Munkahelyek:
1992-től: PATE (majd NYME) Mezőgazdaságtudományi Kar
Mosonmagyaróvár egyetemi docens, majd egyetemi tanár,
intézetigazgató
1990-1991: Földművelésügyi Minisztérium Budapest, főosztályvezető
1976-1990: Baranya megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi
Állomás Pécs, főmérnök, majd igazgató
1972-1976: Duna Gyöngye MgTSz, Dunaszekcső, növényvédelmi
szakirányító, majd termelési főmérnök
1968-1972: Baranya megyei Növényvédő Állomás. Szederkény,
gyakornok, majd labormérnök
Családi állapot: nős, 2 gyermek
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Kutatási terület:
Gyomfelvételezések módszertani fejlesztése és a gyakorlat számára adaptálása
A gyomirtás eredményességét az dönti el, mennyire ismerjük a kezelésre szánt terület gyomfaj összetételét és a mennyiségi viszonyokat. A korábban kifejlesztett BalázsUjvárosi gyomfelvételezési módszert alkalmassá tettem arra, hogy az üzemi gyakorlatban a technológia tervezés alapját képezze. Kidolgoztam a felvételezések számítógépre
adaptált változatát és adatbázist alkottam a különböző analitikus vizsgálatok elvégzésére
(dominancia viszonyok, életforma analízis, morfológiai-ökológiai spektrum megjelenítésére, stb.). Irányításommal 1970-80-ig több, mint 100 ezer gyomfelvételezését szerveztem meg Baranya megyében és elsőként kidolgoztam a számítógépes adatbázisból történő, táblaszintű gyomirtási technológia-tervezést búza és kukorica kultúrákban.
Precíziós gyomszabályozás módszereinek kimunkálása
A korábbi gyomfelvételezési módszert kiegészítettem a térinformatikai (GPS) azonosítókkal és megkíséreltem a helyspeciﬁkus gyomszabályozás módszereinek kimunkálását.
A kukorica és a napraforgó preemergens kezelésénél rutinszerűen alkalmazható
technológiákat tudunk a gyakorlat számára átadni. A 3-4 éven át tartó vizsgálatainknál
ﬁtotoxikus hatást nem tapasztaltunk, és az alkalmazott herbicidek teljes gyommentességet biztosítottak. Ezáltal a herbicid költségmegtakarítás 17-25% között mozgott.
Precíziós gyomszabályozási eljárások kukoricában:
• a kukorica levél alá permetezése totális hatóanyaggal,
• évelő gyomok foltkezelése,
• sorkezelés szelektív herbiciddel korai posztemergensen, mechanikai sorközművelés,
szenzorvezérelt kultivátorral.
Precíziós gyomirtás-fejlesztés őszi búzában:
Vizsgálataink során megállapítottuk az optimális mintaszámot, a mintaterület nagyságát és a gyomfelvételezés gyakorlati alkalmazására előírás-rendszert dolgoztunk ki.
Kialakítottuk a teljes folyamatszervezést, melynek technikai és szoftver feltételeit is
megteremtettük. A gyomfelvételezési adatokat adatbázisban rögzítettük, majd meghatároztuk az egyes gyomfajokra vonatkozó ökonómiai küszöbértékeket, ill. „0” toleranciát. Ezzel a fejlesztéssel jelentős megtakarítás érhető el (60-70 %) a búza gyomirtásában,
amely jelentős költségmegtakarítást eredményez és ezzel a módszerrel lényegesen csökkenhet a környezet herbicid terhelése. Évi cca. 10 MD forinttal csökkenthető lenne az
import herbicidek értéke.
Négy éves fejlesztési adataink összesítése és eredményei a búza precíziós gyomszabályozásában.
Vizsgált búza
terület (ha)
Összesen

658

Táblák száma

Gyomfelvételezési Gyomirtás
mintahelyek száma nélküli terület %
16

161

1304 Négy év súlyozott
átlaga 61%
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A fenti kutatások a vegyszertakarékos, importcsökkentő és környezetkímélő megoldásokat ajánlják a gyakorlat számára. A módszerek elterjedésével jelentősen javulna a növénytermesztés gazdaságossága.
A precíziós módszereknek az általunk is kutatott témaköreit az USA-ban és Németországban kutatják intenzíven. Mindkét országban a költségigényes, de teljesen automatizált módszereket kutatják (on-line módszerek), ellentétben hazánkkal, ahol a kutatási
pénzeszközök szerény volta miatt az off-line módszereket tudjuk kutatni és megvalósítani. Ennek ellenére a végeredményt tekintve nincs lemaradásunk, pusztán más ﬁlozóﬁát
követünk, melynek értelmében a folyamatok részekből állnak össze és magasabb bennük
a humán munkavégzés tartalma.
A németországi konferenciákon folyamatosan és aktívan részt veszünk, de a merőben
eltérő kutatási ﬁlozóﬁa miatt kevés az együttműködési lehetőség. A szoros kapcsolat a német kutatókkal mindenképpen kívánatos lenne, mert hazánkban a témát olyan kevesen
kutatják, hogy még konzultációs lehetőség sincs a kutatók között.
Kutatásainkat zömmel a Farkas Kft. (Zimány, Somogy megye) mintagazdaságunkban
végeztük, ahol minden eszköz, földterület és humán támogatás rendelkezésünkre állt.
A precíziós gyomszabályozás témában közreműködő PhD hallgatók:
NAGY Sándor: Gyomfelvételezések módszereinek továbbfejlesztése. (2004, summa
cum laude).
POMSÁR Péter: Napraforgó árvakelés elleni védekezés precíziós módszerekkel (2009,
summa cum laude)
KUKORELLI Gábor: Herbicid toleráns kultúrnövények (napraforgó és kukorica) vizsgálata precíziós módszerekkel (munkahelyi vita előtti állapotban van)
ÁDÁMSZKI Tamás: Herbicid toleráns kultúrnövények (repce) vizsgálata precíziós módszerekkel. (3 éves tanulmányi idő letelt 2012-ben)
SZABÓ Krisztina: A mezei acat (Cirsium arvense) visszaszorítása precíziós módszerekkel. (3 éves tanulmányi idő letelt 2012-ben)
HORVÁTH Anikó (50 %-OS TÉMAVEZETÉS): A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elleni védekezés precíziós módszerekkel (3 éves tanulmányi idő letelt 2012-ben)
MOLNÁR Ervin: Precíziós gyomszabályozási módszerek kutatása az öko-gazdaságok
számára. (2 éves tanulmányi idő letelt 2012-ben, a kutatás folyamatos)
BORSICZKI István: Szenzorvezérelt precíziós technológiák kutatása a precíziós gyomszabályozásban (most vettük fel a programba).
A kukorica és a napraforgó precíziós gyomszabályozásában (preemergens alkalmazásnál) 17-25% herbicid költség megtakarítást, a kukorica szenzorvezérlet sávpermetezésnél (posztemergens alkalmazásnál) 60% herbicid költség megtakarítást, az őszi búza
precíziós gyomszabályozásában négy év átlagában 61% herbicid költség megtakarítást
értünk el, szemben a publikált külföldi 40%-os értékekkel szemben.
A kifejlesztett technológiákat tudomásunk szerint három mezőgazdasági üzem hasznosítja. A mezőgazdasági üzemek szakvezetőinek idegenkedése az akadálya a további
hasznosulásnak. A KKV-k számára államilag támogatott tanfolyamokat kellene szervezni a munkafolyamatok begyakorlására. Ki kellene képezni olyan középvezetőket, akik ismerik a térinformatikai eszközök, a számítógépek és az alapvető szoftverek használatát.
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KARDEVÁN P. – JUNG A. – REISINGER P. – NAGY S. (2004): A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia
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REISINGER P. – SZÉLL E. – TNÉ GYÖRGY K. – BARKASZI L.(2007): A „GYOMINFO” – internetes
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Az elmúlt eredményekkel elégedett vagyok, különösen azért mert hazai és nemzetközi
vonatkozásban is igen alacsony költségszinten valósultak meg.
Számos, további ötlet és új módszer kidolgozására volna szükség. Sajnos a mezőgazdasági fejlesztésekre nem írnak ki pályázatokat.

Schmidt János
Végzettség:
agrármérnök
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar és jogelődjei
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Eddigi kutató munkám négy fontosabb területre koncentrálódott. Az egyik ezek közül
a zöldtakarmányok erjesztéssel történő konzerválása volt. A munka célját a konzerválási
veszteségek csökkentése, a szilázs minőségének javítása képezte. A munka a szárazkeverékes silózási technológia kidolgozásával kezdődött, mely módszer az 1980-as években
széles körben elterjedt tartósítási eljárás volt. Ezt követően a biológiai additívek kifejlesztésébe kapcsolódtunk be. Két általunk kifejlesztett készítmény (Monosil, Monomais)
több éven át volt forgalomban. Újabban második generációs biológiai additívek fejlesztésében veszünk részt, mely munka kapcsolódott a TÁMOP 4.2.1./B projekt keretében
végzett kutató munkánkhoz. A munka során kidolgoztunk egy hidrolízis eljárást, amellyel
kukoricából egy, a tejsavtermelő baktériumok által jól hasznosítható szénhidrát forrást
lehet előállítani. Erjedésdinamikai vizsgálatokkal igazoltuk azt is, hogy a tejipar egyik
mellékterméke, a tejsavó ultraszűrése során keletkező porított permeátum ugyancsak
kitűnő szénhidrátforrás a tejsavtermelő baktériumok számára. Az említett a szénhidrát forrásoknak a gazdaságos felhasználása érdekében a szénhidrát additívet a mikrobaműködést szelektíven befolyásoló tartósítószerekkel kombináltuk a kísérletek során.
Az ilyen összetételű additívvel jó minőségű, kevés veszteséggel terhelt lucerna-, illetve
fűszilázst lehet készíteni.
Kutatómunkám másik szegmense a gazdasági állatok fehérje, illetve aminosav ellátásának javítása. Korábban a brojlercsirkék aminosav ellátásának ipari úton előállított
aminosavakkal történő javítására törekedtünk, míg később – napjainkban is – a nagy tejhozamú tehenek aminosav- és fehérjeellátása képezte, illetve képezi jelenleg is a kutatások tárgyát. A nagy tejtermelésű tehenek esetében fontos, hogy a takarmányok fehérjéjének bendőbeli lebonthatóságát csökkentsük. Ezt bypass fehérjeforrások etetésével lehet
elérni. A TÁMOP 4.2.1./B projekt keretében foglalkoztunk egy olyan gyártástechnológia
kifejlesztésével, amellyel csökkenthető a nagy fehérjetartalmú abraktakarmányok fehérjéjének bendőbeli lebonthatósága.
Kutatómunkám harmadik területe az állati eredetű élelmiszerek zsírsavösszetételének javítása, a humán zsírsav igényhez történő közelítése, ezáltal ún. funkcionális élelmiszerek előállítása. Ezek a vizsgálatok több éve eredményesen folynak tanszékünkön. A
TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében is végeztünk ilyen vizsgálatokat. Ezekről Dr. ZSÉDELY
Eszter anyagában találhatók részletesebb adatok.
Több olyan kutatási programban is közreműködtem az elmúlt években, amelyek célja
valamilyen melléktermék takarmányozási célú hasznosítása volt. A silózási kísérletek
kapcsán már említésre került a tejipari permeátumnak additív komponensként történő
felhasználása. A melléktermék hasznosítás témakörében a TÁMOP 4.2.1/B programon
kívül is végeztünk vizsgálatokat. Említeni szükséges a biodízel előállítás egyik melléktermékével, a glicerinnel végzett széleskörű kísérleteket.
Kutatómunkám témái közül több is jól illeszkedett más országokban is aktívan művelt témákhoz. Ilyen kutatási területek a takarmánytartósításhoz felhasznált biológiai
additívek fejlesztése, valamint a nagy tejhozamú tehenek fehérjeellátását javító bypass fehérjekészítmények fejlesztése. Európa több országában is kiterjedt kutatómunka folyik az
egészség megőrzésében hasznos funkcionális élelmiszerek fejlesztésére. Hasonlóképpen
intenzív kutató munka folyt mind Európa több országában, mind az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben a glicerin takarmányozási hasznosítása témakörében is.
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A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében a Takarmányozástani Tanszék 4 értékes műszert kapottt, amelyek alapvető fontosságúak a tanszéki kutató munkához. A beszerzett
4 műszer a következő: Foss FibertecTM 2010 berendezés a takarmányok nyersrost, Foss
SoxtecTM 2055 berendezés a takarmányok és egyéb biológiai anyagok nyerszsír tartalmának megállapításához, Hettich Mikro 220/220R típusú nagy fordulatszámú centrifuga,
valamint egy Hitachi U-2911 típusú spektrofotométer, mely utóbbi két műszer számos
kémiai vizsgálathoz nélkülözhetetlen berendezés.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében tanszékünkön művelt három téma közül kettőben
munkatársként, egyben pedig témavezetőként vett részt DR. ZSÉDELY Eszter egyetemi tanársegéd, néhány évvel ezelőtt volt PhD hallgatóm, aki már akkor is és most a TÁMOP
projekt keretében is a funkcionális élelmiszerek előállításával foglalkozott.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében nem dolgoztunk együtt külföldi partnerrel, néhány
évvel korábban azonban a biológiai tartósítószerek fejlesztése témakörben a Kaliforniai
Állami Egyetem (Fort Collins, USA) Mikrobiológiai Intézetével működtünk együtt egy, az
USDA által támogatott projektben.
A zöldtakarmányok silózásával kapcsolatos témában két olyan kombinált additívet
sikerült kifejleszteni, amellyel a 33-36% szárazanyag tartalomig előfonnyasztott zöldlucernából, valamint a 32-34% szárazanyag tartalmú fűből jó minőségű stabil szilázst lehet
készíteni. Az additív egyik komponense egy szénhidrát szubsztrát, amely lehet 0,5% enzimesen hidrolizált, majd szárított kukorica, vagy ugyanilyen mennyiségű porított tejipari permeátum, míg a másik komponens mindkét szénhidrát szubsztrát mellett 0,1-0,2%
benzoesav vagy hangyasav, amelyek kizárják az erjesztésből a nem kívánatos mikrobákat,
javítva ezzel a szilázs minőségét.
A tehenek fehérjeellátásának javítását célzó kísérletek során kialakítottunk egy olyan
eljárást, amellyel fehérjében gazdag takarmányok (extrahált szójadara, extrahált napraforgódara) fehérjetartalmának bendőbeli lebonthatóságát jelentősen lehet csökkenteni.
Az eljárás során egy szénhidrát adalékot keverünk a kezelni kívánt takarmányhoz, majd
a keveréket extrúderben nyomáson hőkezelésnek vetjük alá. Extrahált szójadara esetében relatíve 60%-kal csökken a kezeletlen takarmányhoz képest a nyersfehérje bendőbeli
lebonthatósága, míg az extrahált UDP hányada megduplázható Ennek kedvező hatását
bendőkanüllel ellátott tinókkal végzett bendő-élettani, valamint üzemi tejtermelési kísérlet eredményei igazolják. Az eljárást know-how védi.
A silózási additívekkel, valamint a bypass fehérjetakarmányok előállításával kapcsolatos vizsgálatok nemrég fejeződtek be, így a két módszer gyakorlati bevezetésére még
nem került sor. A bypass fehérjetakarmány üzemszerű előállítására és forgalmazására
várhatóan előbb kerül sor, mint a silózási additívek üzemi szintű használatára, ugyanis
a bypass fehérjetakarmány üzemi technológiájának kidolgozásában az EuropharmaVet
Kft. is részt vett, így mint know-how eljárás résztulajdonosa közvetlenül érdekelt az eljárás mielőbbi használatában.
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Publikáció:
RIGO E. – ZSÉDELY E. – TÓTH T. – SCHMIDT J. (2011): Ensiling alfalfa with hydrolyzed corn
meal additive and bacterial inoculant. Acta Agronomica Óváriensis, 53. 2. p. 15-23
Abstract – Authors studied the effect of hydrolyzed corn meal as additive on the fermentation of wilted alfalfa (Medicago sativa L.) in model ensiling experiments. Corn meal was
hydrolyzed by α-amylase (BAN 480) and amyloglucosidase (Spirizyme®) and then dried. At
least 89% of the corn starch was broken down to WSC (water-soluble carbohydrate). The
dried product contained 587.4 g WSC/kg corn meal. Alfalfa was chopped and wilted to 323
g/kg DM before ensiling in 850 ml laboratory mini-silos and treated with an inoculant (105
cfu/g alfalfa) and 1.0, 1.5 and 2.0% hydrolyzed corn meal. Goldzyme® (a silage additive containing an inoculant and cell wall degrading enzymes) was also used, as a positive control.
Treatments were ensiled in 25 replicates. Five silos for each treatment were opened after 7,
15, 30, 60 and 120 days of ensiling. The treatment with the inoculant and hydrolyzed corn,
proportionally with the application rate, increased (P<0.05) the lactic acid, decreased pH,
and acetic acid, NH3-nitrogen and reduced the DM loss in the silages. The use of 1% hydrolyzed corn meal was adequate to achieve a high quality, stable silage with a favourable
lactic:acetic acid ratio. The quality variables of Goldzyme treated silages (pH, lactic, acetic acid and NH3-nitrogen content) were signiﬁcantly (P<0.05) poorer than that of silages
treated with hydrolyzed corn meal.

Egy kutató akkor lehet minden tekintetben elégedett kutató munkájának eredményeivel, ha azok új ismeretekkel gazdagították a tudományt, azokat más kutatók fel tudták
használni munkájukhoz, vagy az eredményeket a gyakorlat hasznosította a termelés során. A kutató munka eredményességének értékelésekor tekintettel kell lenni azokra a
körülményekre is, amelyek között a kutató dolgozik. Mindezek ﬁgyelembe vételével eredményeinkkel részben elégedett vagyok.
A TÁMOP 4.2.1./B projekt keretében vizsgált két témát, amennyiben arra lehetőségünk
adódik, folytatni szeretnénk. A bypass fehérjetakarmányok előállítása területén szeretnénk a kialakított technológiát további takarmányok - főleg a full-fat szójabab - kezelésére
is alkalmassá tenni. A silózási additívek tekintetében a gazdaságosság további javítása a cél.
A bypass fehérjetakarmány kialakításával kapcsolatos kísérletek során sikerült bendőés duodenumkanülözött tinókkal egy olyan kísérleti technikát kialakítani, amely alkalmas a bendőben lezajló mikrobás folyamatok, a bendőfermentáció tanulmányozására,
amely idehaza a szarvasmarhák vonatkozásában unikális vizsgálati lehetőség. Ezt a vizsgálati technikát a jövőben elsősorban a kérődzők takarmányozásával összefüggő pályázatok során szeretnénk hasznosítani, de növekszik az igény azzal kapcsolatban is, hogy ezt
a technikát az új takarmányok minősítésekor is felhasználjuk.
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Schmidt Rezső
Végzettség:
1977: okleveles agrármérnök
Munkahelyek:
2010. január 01-jétől: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar, Növénytermesztési Intézet,
intézetigazgató
2008. január 01-jétől: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kar, dékán
2004. január 01.-2006. június 30.: Nyugat-magyarországi Egyetem,
Oktatási rektorhelyettes
2006. július 01.-2008. október 31.: Nyugat-magyarországi Egyetem,
Tudományos- és Külügyi rektorhelyettes
1999-től: PATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
egyetemi tanár
1990-1999: PATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
egyetemi docens
1985-1990: PATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
egyetemi adjunktus
1982-1985: PATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
egyetemi tanársegéd
1979-1982: PATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár,
tudományos segédmunkatárs
1977-1979: Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Halászi;
gyakornok, Keverőüzem vezető, növénytermesztő agronómus
1977: Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest, tudományos ügyintéző
Tapasztalatok:
2007-tól: a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar dékánja
2003-tól: a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási rektorhelyettese
1995-től: az Egyetemi Tanács tagja
1995-1996: az Acta Agronomica Óváriensis Szerkesztő Bizottságának
tagja
1995-2000: a Növénytermesztési Intézet igazgató helyettese
1995-től: a Földműveléstani Tanszék vezetője
1993-tól: a Kari Tanács tagja
1990-1995: a Növénytermesztési Tanszék tanszékvezető helyettese
2005-től: az Agrármérnök MSc szak szakfelelőse
2004-től: a Mezőgazdasági mérnök BSc szak szakfelelőse
2001-től: a Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban c. fakultatív
tantárgy oktatója
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2001-től: a Földértékelés alapjai c. fakultatív tantárgy oktatója
1998-tól: a Talajművelés hatása a talaj ﬁzikai állapotjellemzőire és
a talaj biológiai folyamataira c. PhD tantárgy oktatója a Precíziós
növénytermesztési módszerek c. PhD programban
1992-től: a Földműveléstan c. tárgy felelős előadója a dunaszerdahelyi
kihelyezett főiskolai képzésnél
1995-től: előadások és gyakorlatok tartása a Földműveléstan c.
tantárgy keretében
1995-től: A megalakult Földműveléstan Tanszék vezetője és a
Földműveléstan c. tantárgy vezető oktatója
1990-től: a Növénytermesztéstan c. tantárgy vezető oktatója
1988-1989: a IV. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók országjáró
gyakorlatának szervezése
1984-1985: a Növénytermesztéstan c. tantárgy keretében előadások és
gyakorlatok tartása
1980-1981: a Talajtan c. tantárgy keretében gyakorlatok tartása
1979-től: a Növénytermesztéstan c. tantárgy keretében gyakorlatok
tartása
33 éves oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezem.
Családi állapot: elvált, 1 gyermek
Kutatási területeim közé tartozik a talajok ásványianyag- és mikroelem-tartalmának
felmérése és különböző mikroelem-készítmények kipróbálása, a talajok tápanyag-tartalmának és a mezőgazdasági termékek kémiai összetételének összefüggései, a műtrágyaszórás egyenetlenségének hatása a kukorica és búza növények termésére, különböző
szántóföldi növények talajjavítási és lombtrágyázási technológiájának fejlesztése; ipari
termelés során keletkezett hulladékok mezőgazdasági újrahasznosítása, az előállított vegyületek növényei tápanyagként történő felhasználásának vizsgálata, talajtömörödöttségi
vizsgálatok és penetrációs ellenállás vizsgálatok, különböző műszaki megoldásokkal
végzett direktvetési kísérletek hatásának vizsgálata a technológiai folyamatokra és a
talajállapotra, a talajállapot vizsgálata. A búza növény kapcsán külön kiemelhető a növénytáplálási célra használható másodnyersanyag-források feltárása Magyarországon és
Szlovákiában.
A projekt keretében beszerzett eszközök:
Foss Tecator Soxtec Avanti 2055 berendezés SoxCap hidrolízis egységgel kombinálva.
(Total Fat 2055 System zsírtartalom meghatározásához); BBA425-6SM digitális asztali mérleg; 20100001 Fibertec automata rostanalizátor; HERMLE Z323 Nagy fordulatszámú laborcentrifuga; Kétsugárutas UV/VIS spektrofotométer szoftverrel; Applyed
Biosystems 4376598 StepOne Real-Time PCR System+ Lap Top; Anivet 230612 konténer nitrogéntároló ARPEGE-55+ rack ACC 109; Anivet 230612 konténer nitrogéntároló
ARPEGE-55+ rack ACC 109; ChromNAV kromatográﬁás szoftver JASCO HPLC modulok vezérlésére; JASCO HPLC gradiens rendszer, online gázmentesítővel valamint pumpa, autosampler valamint UV és ﬂuoreszcens detektorok kiegészítő alkatrészek.; Online
gázmentesítővel valamint pumpa, autosampler valamint DAD kiegészítő alkatrészek
MercK-LaChrom HPLC rendszerhez; MilliQ Direct viztisztító ultra tisztaságú vizet
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előállító rendszer; Graﬁt cső graﬁtkemencés atomabszorpciós spektrométerhez; mini
VIDAS Blue immunológiai analizátor; Kjeltec 8400 230V 50/60Hz; RTK GPS bázisállomás; Ez-Guide 500 sorvezető alkalmassá tétele RTK jel vételéhez; Hozam és szemnedvesség mérő szenzorok arató-cséplőgéphez; Amatron+ , helyspeciﬁkus kijuttatas vezérlése; SMS kézi GPS; Szerves szén, nitrogén, kén meghatározó készülék; Vetőgép Kuhn
Maxima 6 soros; Sorelzáró és tőszámszabályozó rendszer Kuhn Maxima vetőgéphez;
Kézi GPS készülék.
A program keretében elsősorban a precíziós növénytáplálás feladatainak kidolgozásával és fejlesztésével foglalkozom, ilyen módon a projekt keretében beszerzett eszközök
közül a térinformatikai fejlesztéseket lehetővé tevő eszközöket használom. A munka
során termesztett növényeink tápanyagellátása tekintetében mind az on-line, mind az
off-line módszerek fejlesztését célul tűztük ki. Az előbbi elsősorban a fejtrágyázáshoz, az
utóbbi pedig az alaptrágyázáshoz kapcsolódó módszerek fejlesztését jelenti. A kutatási
feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen az RTK GPS bázisállomás megléte. A hozammérés valamennyi precíziós tápanyagellátási feladat megoldásának az alapja, ezért a hozamés szemnedvességmérő szenzorok fontos eszközei a munkának. Mind az on-line, mind
az off-line módszerek alkalmazásának az alapja a kijuttatásvezérlő eszközök használata.
A kézi GPS készülékek és az SMS program használata a tervezés és a vezérlés alapja. A
szerves szén, nitrogén és kén meghatározó készülékkel a talajok termékenysége szempontjából fontos szervesanyag- és tápanyagellátottsági paramétereket követjük nyomon
Jelenleg futó Ph.D hallgatói témák:
MOGYORÓSI Barbara: A búza lisztminőségének javítása precíziós, nitrogén szenzoros technika alkalmazásával. Doktori szigorlat: 2012. 04. 27.
TESCHNER KOVÁCS Zsóﬁa: Különböző termesztéstechnológiai eljárásokkal termesztett kalászos gabonák lisztminőségének vizsgálata, Doktori szigorlat előtt
MATUS László: Precíziós gazdálkodási rendszerben végzett cink mikroelem visszapótlás
hatása a kukorica (Zea mays) termés minőségére és a beltartalmi értékmérő tulajdonságaira. Munkahelyi vita előtt
SCHILLER Ottília: Az ökológiai tényezők hatásainak vizsgálata eltérő éréscsoportú szójafajták kvantitatív és kvalitatív tulajdonságaira. Doktori szigorlat előtt
PAP Nárcisz: Termésbecslés – módszerek fejlesztése – a precíziós gazdálkodás körülményei között. Doktori szigorlat előtt.
Külföldi kutatói műhelyeket, kutatókat, akikkel a projektben együtt működtünk:
• Martin GERZABEK, University for Applied Life Sciences Vienna, Austria
• Juraj LESNY, Saint Cyrill and Methodius University Trnava, Slovakia
• Wilfried HARTL; Bioforschung Austria
A szenzoros vizsgálatokon alapuló elemzésekből sikerült kidolgozni a tápanyag viszszapótlási technológiák fejlesztés keretein belül a fejtrágyázás optimális technológiáját. Meghatároztuk azokat összefüggéseket, amelyek a precíziós gazdálkodás keretében
megvalósíthatók lehetnek a tápanyag visszapótlási rendszer és a búza termésmennyisége és minősége között. Különös ﬁgyelmet fordítottunk a sikérminőség és a sütőipari
érték alakulásának vizsgálatára. A kapott eredmények összhangban vannak a korábbi
mérésekkel, miszerint az elsősorban a vegetatív fejlettséget leíró NDV index gyakran
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negatív korrelációt mutat a minőségi paraméterekkel, amelyek a növénytáplálási beavatkozásokkal korrigálhatók.
Kutatásaink hasznosultak. Ph.D témák és előadások születtek belőle, a precíziós növénytermesztés, valamint a tápanyag-visszapótlás kapcsán, a zimányi Farkas Kft-ben,
valamint a mintagazdaságainkban.

Publikációk:
R. SCHMIDT – L. MATUS (2010): A Zn hatása a kukorica (Zea mays L.) hozamára és
beltartalmi tulajdonságainak változására. IX. Alps-Adria Scientiﬁc workshop, Spicák,
Chech Republik.
TESCHNER-KOVÁCS ZS. – KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. (2010): A termőhely
hatása az őszi búza fajták hozamaira és egyes minőségi tulajdonságaira. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók. P. 147
TESCHNER-KOVÁCS ZS. – KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. (2010): A termőhely
hatása az őszi búza fajták hozamaira és egyes minőségi tulajdonságaira. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Poszter.
KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D.
– DONGÓNÉ B. M. (2011): Fajtakísérleti eredmények, Mosonmagyaróvár, 2007-2010. „A
regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására” című tanácskozás és Fajta- és termesztéstechnológiai bemutató, Kiadvány.
KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHILLER O. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. –
BARKÓCZI M. (2011): Az élelmiszer-ipari alapanyag-előállítás hazai, valamint Győr-Moson-Sopron megyei jellemzése. Acta Agronomica Óváriensis, Mosonmagyaróvár. 53., 1.
különszám.
KAJDI F. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. – TESCHNER-KOVÁCS
ZS. – SCHILLER O. (2011): A 2010-2011 gazdasági évben Mosonmagyaróváron vizsgált
őszi- és tavasziárpa-fajták és fajtajelöltek mennyiségi- és minőségi tulajdonságai. Acta
Agronomica Óváriensis, Mosonmagyaróvár. 53., 1. különszám.
KAJDI F. – SCHILLER O. – GYŐRI T. – SZAKÁL P. – SCHMIDT R. – BEKE D. – BARKÓCZI M. –
TESCHNER-KOVÁCS ZS. (2011): A Mosonmagyaróváron 2011-ben végzett szója fajtakísérletek fajtáinak vizsgálati eredményei. Acta Agronomica Óváriensis, Mosonmagyaróvár.
53., 1. különszám.
SCHMIDT, R. – VARGA, L. (2012): Die West-Ungarische Universität und ihre Fakultät
für Landwirtschaft und Lebensmittelwissenschaft. Wirtschaftstag – Geschäftsund Investitionsmöglichkeiten in der ungarischen Partnerregion des Enzkreises.
Präsentation. Landratsamt Enzkreis, Pforzheim, 16. Mai
MOGYORÓSI B. – SCHMIDT R. – GERGELY I. – SCHMIDT P. (2012): OPTRXTM szenzor alkalmazásával meghatározott nitrogén fejtrágya-adagok hatása az őszi búza nedvessikér-tartalmára. Acta Agronomica Óváriensis. Competitor-21 Kiadó Kft., Győr ISSN 1416-647x.
Vol. 53. No 2. p. 3-14
I. VIRÁG – G. KUKORELLI – B. NAGY – G. MILICS – R. SCHMIDT (2012): Site-speciﬁc nitrogen
fertilization developed for wheat (Triticum aestivum L.) with the help of OPTRXTM
sensor. Megjelenés alatt.
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KAJDI F. – POLOVKA M. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – SCHILLER
O. – BEKE D. (2012): Közönséges őszi búzával (Triticum aestivum L.) végzett fajtakísérlet 2010-2011 gazdasági évi eredménye. Acta Agronomica Óváriensis. Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemkiadó, Sopron. Vol. 53., 1. különszám, p. 105-123
KAJDI F. – GYŐRI T. – SCHILLER O. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– BARKÓCZI M. (2012): Az élelmiszer-ipari alapanyag-előállítás hazai, valamint a GyőrMoson-Sopron megyei jellemzése. Acta Agronomica Óváriensis. Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemkiadó, Sopron. Vol. 53., 1. különszám, p. 50-86
István VIRÁG – Gábor KUKORELLI – Bence NAGY – Gábor MILICS – Rezső SCHMIDT (2012):
Site-speciﬁc nitrogen fertilization developed for wheat (Triticum aestivum L.) with the
help of OPTRXTM sensor. 11th Alps-Adria Scientiﬁx Workshop, Smolenice, Slovákia,
2012. Növénytermelés. Vol. 61. VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. ISSN 0546-8191. DOI: 10.1556/Novenyterm.61.2012.Suppl.5. p. 471-474
KAJDI F., – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– DONGÓNÉ B. M. (2011): A tönköly jelentősége, termesztése és hasznosítási lehetőségei.
HUSK/0901/1.2.1/0010, Vel’ký Meder. 2011. május 4.
SZAKÁL P. – KAJDI F. – SCHMIDT R. – DONGÓNÉ B. M. – GYŐRI T. – BEKE D. – SCHILLER O. –
TESCHNER-KOVÁCS ZS. (2011): A növényi tápelempótlás gyakorlata és lehetőségei.
HUSK/0901/1.2.1/0010, Vel’ký Meder. május 4.
GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – KAJDI F. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – BEKE
D. (2011): A Kisalföld növénytermesztési struktúrája. HUSK/0901/1.2.1/0010, Vel’ký
Meder. május 4.
KAJDI F. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– DONGÓNÉ B. M. (2011): A HUSK/0901/1.2.1/0010 projekt kísérleteinek és vizsgálatainak bemutatása. „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális
élelmiszerek előállítására” című tanácskozás és Fajta- és termesztéstechnológiai bemutató, Mosonmagyaróvár. június 16.
GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – KAJDI F. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS. – BEKE
D. (2011): Győr-Moson-Sopron megye növénytermesztése. „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására” című tanácskozás és Fajta- és termesztéstechnológiai bemutató, Mosonmagyaróvár. június 16.
KAJDI F. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – GYŐRI T. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– DONGÓNÉ B. M. (2011): A tönköly, mint funkcionális élelmiszer alapanyag. „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására”
című tanácskozás és Fajta- és termesztéstechnológiai bemutató, Mosonmagyaróvár.
június 16.
KAJDI F. – POLOVKA M. – GYŐRI T. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNERKOVÁCS ZS. – BARKÓCZI M. (2012): Közönséges őszi búza- és tönköly kísérletek eredményei. „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek előállítására” / Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín/
című projekt 2011. évi eredményeinek ismertetése című tanácskozás, valamint Fajtaés termesztéstechnológiai bemutató, Mosonmagyaróvár. június 14.
GYŐRI T. – KAJDI F. – SCHMIDT R. – SZAKÁL P. – BEKE D. – SCHILLER O. – TESCHNER-KOVÁCS ZS.
– BARKÓCZI M. (2012): Őszi- és tavaszi árpa fajtakísérleti eredmények Mosonmagyaróváron. „A regionális források felhasználása az egészségmegőrző funkcionális élelmiszerek
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előállítására” / Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín/ című
projekt 2011. évi eredményeinek ismertetése című tanácskozás, valamint Fajta- és termesztéstechnológiai bemutató, Mosonmagyaróvár. június 14. (s.a.).
A program jó lehetőséget biztosított a precíziós növénytermesztési kutatások kiteljesítésére a Karon és az együttműködő gazdaságokban. Sok hasznos eredmény született,
amelyek alapot biztosítanak a további kutatások folytatásához.
A mezőgazdasági ágazat nagy kihívások előtt áll. A világ szembesülni fog azzal, hogy az
elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű élelmiszer előállítása a legfontosabb stratégiai kérdések közé tartozik, amelyet egyre csökkenő földterületen és kedvezőtlenebb ökológiai körülmények között kell előállítani. A precíziós gazdálkodás a jövő mezőgazdasági
technológiái fejlesztésének egyik meghatározó tényezője lesz. Ezért folytatni kívánom az
ezen a téren megkezdett kutatásokat, a TÁMOP programban elért elméleti ismereteket át
kívánjuk ültetni a gyakorlatba, hozzáférhetővé tenni az agrárvilág számára, mint azt már
a korábbiakban említett mintagazdaságainknál már el is kezdtük.
Új TÁMOP pályázati lehetőségen belül a Debreceni ATMC-vel közösen benyújtott
TÁMOP 4.2.2. folytatásaként, illetve az NymE EMK-val közösen benyújott program keretében, illetve az Intézetünk által elnyert INTERREG pályázatok ﬁnanszírozásában.

Szathmári László
Végzettség:
2003: Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, PhD
1986: Külkereskedelmi Főiskola, Oktatási és Továbbbképző Központ,
külkereskedelmi áruforgalmi menedzser
1977: Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi
Kar, okleveles agrármérnök
Munkahelyek:
2003-tól: NymE-MÉK, egyetemi docens
2001-2003: Hortobágyi Halgazdaság Rt., vezérigazgató, kereskedelmi
igazgató
1998-2001: Temperáltvizű Halszaporító Kft., kereskedelmi
osztályvezető
1993-1998: DEKO-FOOD Kft., export osztályvezető
1986-1993: Hortobágyi Halgazdaság, halkeltető üzemvezető,
kerületigazgató
1977-1986: Hortobágyi Állami Gazdaság, halkeltető üzemvezető
Tapasztalatok:
• halászat (25 év gyakorlat),
• külkereskedelem (5 év gyakorlat),
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•
•

oktatás, kutatás (10 év gyakorlat),
6 év külszolgálat a FAO és az Agroinvest Rt. tanácsadójaként

Családi állapot: nős, 3 gyermek
Kutatási területem a különböző intenzíven nevelt halfajok speciális takarmányozása
táplálkozás élettani hatás növelése céljából. Funkcionális élelmiszer alapanyagok fejlesztése. A szakterület a TÁMOP 4.2.1/B projekthez a „szántóföldtől az asztalig” alprogram keretében kapcsolódik „Minőségi hal előállítása” címen.
Az akvakultúra fejlődése Európában prioritást élvez, mivel a kontinens nettó importőr
halászati termékekből. A Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye lehetővé teszi
a külföldi kutatási projektekbe való integrálódást. Technológia transzfer megállapodás
révén brazil-magyar együttműködés konkrét megvalósításán dolgozunk, hogy a TÁMOP
4.2.1/B projekt kutatási eredményei alapján további programokat indítsunk.
A TÁMOP 4.2.1/B program keretében a kutatási alprogram nem vett igénybe műszereket és eszközöket. A takarmányozási vizsgálatok a NymE-MÉK mintagazdaságában és
meglévő halnevelő laboratóriumban folytak. A kísérleti takarmányok beszerzését és az
analitikai vizsgálatok költségét a program biztosította.
A kutatásba bevontunk egy PhD hallgatót és egy BSc hallgatót. A hallgatók végezték a
takarmányozási kísérleteket, a méréseket és a mintavételezést. A hozadék készülő doktori disszertáció és szakdolgozat.
Afrikai harcsa és tok-hibrid különböző adalékokkal dúsított takarmányozása révén sikerült olyan termékeket fejleszteni melyek megnövelt omega 3 zsírsavtartalmuk révén
alkalmasak funkcionális élelmiszer előállítására.
Egy korábbi projekt (GAK 2005) során fehér busából fejlesztett egészségvédő élelmiszerek közül 2 kereskedelmi forgalomban van. Jelen projekt eredményeinek gyakorlatba
történő átültetése folyamatban van. A termelés kereskedelmi volumenű beindulása után
tervezzük a piaci bevezetést.

Publikációk:
László SZATHMÁRI – Gábor SZILÁGYI – Jenő KÁLDY: Producing Quality Food Products Derived from African Catﬁsh (Clarias gariepinus) and Sturgeon Hybrid (Acipenser ruthenus × Acipenser baeri) Fed by Various Fish Diets
Abstract – Present experiments are aimed to investigate different feeding systems in order
to improve the fatty acid composition of African catﬁsh and sturgeon hybrid. During the
experiment in African catﬁsh raising there were tested four types ﬁsh feed with linssed oil
and ﬁsh oil supplements. The sturgeon hybrids were fed by two types of diets. The highest
protein content was measured in the catﬁsh samples fed by Aqua Bio diet, while the most
increased lipid content was observed in the ﬁllet raised by the use of ﬁsh oil supplemented
diet. In the case of sturgeon the control diet resulted more favourable values. The fatty acid
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composition in the catﬁsh group fed by ﬁsh oil supplemented diet demonstrated the better
PUFA content. Sturgeon hybrid fed by linseed supplemented diet resulted the most favourable values in PUFA. The n-6/n-3 ratio was most closed in ﬁllets of catﬁsh fed by ﬁsh oil
supplemented diet, while in the case of sturgeon hybrid the control one resulted the better
value. The ﬁsh oil supplemented diet resulted the most favourable n-3 values in catﬁsh ﬁllets. Regarding to sturgeon samples the better n-3 content was observed in samlpes derived
from ﬁsh fed by control diet. According the Regulation (EC) No1924/2006 ﬁllets of experimental ﬁsh are sources of omega 3 fatty acids.

KÁLDY Jenő – ZSÉDELY Eszter – SZILÁGYI Ákos – SZATHMÁRI László: A kecsege (Acipenser
ruthenus Linnaeus, 1758) és a szicsege (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 × Acipenser
baeri Brandt, 1869) korai növekedésének és takarmányhasznosításának összehasonlítása intenztív halnevelő rendszerben
Összefoglalás – Az előnevelt 157 darab, indító tápra szoktatott kecsege ivadékot egy 300
l-es hasznos térfogatú, lekerekített sarkú nevelőkádban, míg az előnevelt 80 darab szicsege
ivadékot egy 250 l-es hasznos víztérfogatú halkádban helyeztük el. A víz oxigénkoncentrációja 6-8±1,5 mg/l között volt, míg a víz hőmérséklete 14-16±2 °C között változott a kísérlet időtartama alatt. A halakat a méretüknek megfelelő teljes értékű Aqua Bio haltáppal
takarmányoztuk, kezdetben ad libitum mennyiségben, majd a kísérlet további szakaszában
az első méréstől kezdődően a testtömeg 1%-ának megfelelő mennyiségben,. Bár a kecsegék
induló átlagos testtömege mérettartományonként 14,33±1,95 g, 19,06±1,39 g és 23,75±2,59 g
volt, amely jelentősen felülmúlta a szicsegék induló átlagos testtömegét 4,33±3,11 g, 7,4±2,23
g, és 17,2±5,2 g, azonban a szicsegék befejező átlagos testtömege 92,4±14,41 g, 137,3±13,39
g, és 207,1±36,38 g, jelentősen meghaladta a kecsegék befejező átlagos testtömegét, amely
21,26±6,2 g, 44,3±7,53 g valamint, 90,9±16,51 g értéket mutatott. Megállapítható hogy a
szicsege a kecsegénél, mint apai vonalnál szigniﬁkánsan gyorsabban növekedett, mind testtömeg, mind testhosszúság tekintetében, valamint takarmányhasznosítása is szigniﬁkánsan jobb volt, mindhárom mérettartományban. (AWETH 2011 vol. 4.)

Egyéb adalékanyagok (algák) bevonását tervezem több intenzíven nevelt halfaj alkalmazásával. Ennek célja a halliszt felhasználás részleges kiváltása az akvakultúrában.
2012-ben megjelent TÁMOP 4.2.2. projektre pályáztunk a Debreceni Egyetemmel. Az
elfogadott projekt jelenleg bírálati szakaszban van. A részprogram címe: Halak élettani és
termelési tulajdonságainak javítása mikroelemekkel és növényi hatóanyagokkal
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Szigeti Jenő
Végzettség:
1971: okleveles biológus, JATE, Szeged
Munkahelyek:
2012. június 1-jétől: egyetemi tanár; részvétel az Élelmiszertechnológia
és Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató munkájában;
diplomadolgozatos és tudományos diákkörös hallgatók konzultálása
1997. július 1.-2012. május 31: intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi
tanár; az Élelmiszertudományi Intézet és az Élelmiszertechnológia és
Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató munkájának irányítása
1994. július 1.-1997. június 30: intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi
docens; z Élelmiszertudományi Intézet és az Élelmiszertechnológia
és Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató munkájának irányítása
1985 január 1.-1994. június 30.: egyetemi adjunktus; részvétel az
Élelmiszertechnológia és Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató
munkájában; diplomadolgozatos és tudományos diákkörös hallgatók
konzultálása
1976. augusztus 1.-1984. december 31.: tudományos munkatárs;
részvétel az Élelmiszertechnológia és Mikrobiológia Tanszék oktató
és kutató munkájában; diplomadolgozatos és tudományos diákkörös
hallgatók konzultálása
1973. április 1.-1976. július 31.: tanszéki mérnök; részvétel az
Élelmiszertechnológia és Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató
munkájában; diplomadolgozatos és tudományos diákkörös hallgatók
konzultálása
1971. augusztus 1.-1973. március 31.: gyakornok; részvétel az
Élelmiszertechnológia és Mikrobiológia Tanszék oktató és kutató
munkájában; diplomadolgozatos és tudományos diákkörös hallgatók
konzultálása
41 éves oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezem.
Családi állapot: nős, 1 gyermek
A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi karának
egyetemi tanára vagyok. Szakterületem a takarmány- és élelmiszer-mikrobiológia, ill. élelmiszer biotechnológia. Doktori Iskola programvezető vagyok. Publikációim száma 212, ebből idegen nyelvű 80, szabadalmaim száma 7, ebből 2 külföldi. Kumulált impakt faktorom
33,983, hivatkozások száma 188, melyek kumulált impakt faktora 106,410. Kitüntettek a
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel (2001), és Pro Alimentis Hungariae (2009) díjjal.
A TÁMOP 4.2.1/B projekthez az összes kutatási téma kapcsolható, hiszen minden élelmiszeriparral kapcsolatos kutatás azt célozza napjainkban, hogy minél természetesebb
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élelmiszereket állítsunk elő. Ez szükségessé teszi automatikusan a jobb minőség, a hoszszabb eltarthatóság révén egyrészről az eldobandó élelmiszerek mennyiségét, másrészről pedig a kíméletesebb előállítást energiaszegény tartósítási módszerekkel (sous-vide
technológia, kíméletes hőkezelés stb.) A kíméletes tartósítási eljárások – mivel élelmi
anyagokból fogy a legtöbb – jelentősen csökkentik ökológiai lábnyomunkat is. Jelentős
a sajtkitermelésekkel kapcsolatos savófehérje visszanyerés révén az effektív környezetszennyezés csökkentése.
Az élelmiszer előállítás vonatkozásában is hasonló tendenciák érvényesülnek, bár meg
kell jegyeznünk, hogy kutatásaink főleg a „hungaricum”-ok előállításával kapcsolatos, így
nemzetközi együttműködés nehezen valósítható meg.
A műszerbeszerzés korlátozott volta miatt csak egy Zener-Powe1 nagytiszta víz előállítására alkalmas berendezést sikerült beszereznünk. Ennek azonban igen nagy jelentősége van a precíziós kémiai vizsgálatok esetében a mikroorganizmusok mennyiségi meghatározásánál.
Kutatásokba a pályázati időszakban számos hallgatót és ﬁatal oktatót, kutatót sikerült
bevonnunk. A megvédett szakdolgozatok és PhD értekezések az alábbiak:
BSc dolgozatok:
ÉDEL Máté: A modern pálinkakészítés szakaszai
KISS Ramóna: Tárolási kísérlet funkcionális salátakészítmény mikrobiológiai tulajdonságainak vizsgálatára
SZÉKELYHIDI Rita: RFID microchipes jelölés bevezetésének tapasztalatai húspulykáknál
LELKES Tamás: Enterococcus faecalis hőpusztulás vizsgálata libamáj félkonzerv alapanyagokban
MSc dolgozatok:
KOVÁCS Mátyás: A brojlercsirke hizlalás és feldolgozás nyomon-követési lehetősége új
egyedjelölési technológia alkalmazásával
KUIK Mária: Az Unilever Magyarország Kft. Veszprémi Jégkrémgyárának integrált irányítási rendszer kézikönyvének harmonizálása az Unilever Európa irányelveivel
BERTÓK Linda: Nyomonkövetési rendszer hatékonyságának vizsgálata a COOP JLC Logisztikai Központnál
LELKES Péter: Újszerű egyedjelölési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata kacsák esetében
MÉSZÁROS LÁSZLÓ Viktor: A szarvasmarha kolosztrum humán táplálkozásban rejlő lehetőségei
MOLNÁR Norbert: Az egészséget nem veszélyeztető élelmiszercsomagolások követelményeit támogató BRC/IOP élelmiszerbiztonsági rendszer bemutatása a Körös PrintPack Kft-nél
SZARKA Katalin: A Honett Szerviz Kft. ISO22000 élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének bemutatása légi catering kiszolgálás, munkahelyi étkeztetés kiszállítással,
fagyasztott szendvicsek gyártása és forgalmazása tevékenységi területen
TAKÁCS Alíz: A sertések vágás utáni EU konform minősítése
PhD értekezések:
Sikeresen megvédett dolgozatok:
TÓTH Ágnes: Rádiófrekvencián alapuló egyedazonosítási módszer alkalmazhatóságának
vizsgálata különböző baromﬁfajokban
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SIPOS-KOZMA Zsóﬁa: Kacsamáj készítmények hikezelésének optimalizálása
Védés előtt álló dolgozatok:
SÜLE Judit: Biológiailag magasabb értékű egészségvédő savanyú tejkészítmények előállításának lehetőségeit vizsgálta, különös tekintettel a prebiotikumok, mikroalgák és méz
adalék alkalmazásakor.
SZÜCS Petra: A sous-vide technológiával kapcsolatban csökkentett hőkezelésű termékek
előállításával foglalkozott, ezen belül modellben vizsgálta élelmiszer patogén mikroorganizmusok elpusztításának lehetőségét mérsékelt hőkezeléssel.
RÉGAISZNÉ VAJDA Katalin: A sous vide cook-chill élelmiszer tartósítási rendszer mikrobiológiai minőségének javítása
A projekt keretében sikerült megvalósítani a minőségi libamáj termeléssel kapcsolatban számos ökológiai lábnyomot csökkentő tényező javítását. Ezek a gazdaságosabb
takarmányozásra, a biztonságosabb hízott libamáj előállítására, a feldolgozandó májak
bevérzésének csökkentésére, ill. a kíméletesebb hőkezeléssel előállítandó fél-háromnegyed- és teljes konzervek előállítására irányult.
Sikerült a projekt keretében modell üzemi kísérletekben igazolni, hogy transzglutamináz
enzim alkalmazásával a félkemény- és keménysajtok vonatkozásában gazdaságosabb kitermelés érhető el. Ez aképpen érhető el, hogy a távozó környezetkárosító sajtsavóban a
savófehérje mennyisége jelentősen csökkenthető és a termékbe (sajt) beépíthető.
A kutatómunka során kifejlesztettünk új savanyú tejkészítményeket, melyek alapjai lehetnek három új terméktípus kialakításának.
Az eredmények részben hasznosultak a hallgatói és doktori dolgozatokban. További
hasznosítás várható savanyú tejtermékek vonatkozásában a Sole Mizo „Egészségtudatos
táplálkozási irányzatoknak megfelelő speciális adalékokkal készült joghurt jellegű savanyú tejkészítmények gyártása” című GOP 1.1.1. innovációs pályázatban, amennyiben sikerül azt elnyernünk.
Egyéb területeken a hasznosítás elhúzódik, ugyanis a végső kutatási eredményeket a
„Biztonságos és egészséges táplálkozást megalapozó molekuláris biológiai, takarmányozás- és táplálkozás-élettani kutatás” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0054) pályázatban kívántuk kimunkálni, ez azonban nem nyert támogatást.

Publikációk:
SIPOS-KOZMA, ZS. – SZIGETI, J. – VARGA, L. – ASVANYI, B. (2010): Clostridium perfringens spórák hőtűrésének vizsgálata. [Heat resistance of Clostridium perfringens spores.] Acta
Agraria Kaposváriensis 14 (1), p. 81-89.
SZÜCS PETRA – ÁSVÁNYI BALÁZS – SZIGETI JENŐ (2011): Sous-vide termékekben előforduló
mikroorganizmusok hőpusztulásának vizsgálata. III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok
VARGA, L. – MOLNÁR-ÁSVÁNYI, N. – SZIGETI, J. (2012): Manufacturing technology for a
Spirulina-enriched mesophilic fermented milk. International Scientiﬁc Conference
on Sustainable Development and Ecological Footprint. Proceedings. University of
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West Hungary, Sopron, Compact Disc, 6 pp. ISBN: 978-963-334-047-9
VARGA, L. – SÜLE, J. – SZIGETI, J. (2012): Stimulation of probiotic lactobacilli and
biﬁdobacteria in cultured dairy foods. International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development and Ecological Footprint. Proceedings. University of West
Hungary, Sopron, Compact Disc, 5 pp. ISBN: 978-963-334-047-9
VARGA, L. – SZIGETI, J. (2012): Research and development in the ﬁeld of food science and
technology. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and
Ecological Footprint. Proceedings. University of West Hungary, Sopron, Compact Disc,
7 pp. ISBN: 978-963-334-047-9
SZIGETI, J. (2012): Projekte des Instituts für Lebensmittelwissenschaft. Wirtschaftstag
– Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in der ungarischen Partnerregion des
Enzkreises. Präsentation. Landratsamt Enzkreis, Pforzheim, 16. Mai
A TÁMOP kutatásokban elért főleg elméleti jellegű ismereteket át kívánjuk ültetni a
gyakorlatba ipari partnerekkel közösen.
Mint arra utaltunk és pályázatot is nyújtottunk be a megvalósítás támogatását a GOP
1.1.1. pályázatok keretében szeretnénk biztosítani.

Varga László
Végzettség:
2000: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Az állati termék előállítás
biológiai, technológiai és ökonómiai kérédsei doktori program, PhD
1996: Pannon Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság-tudományi Kar, okleveles tejipari szakmérnök
1994: Pannon Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság-tudományi Kar, okleveles agrármérnök
Munkahelyek:
NymE-MÉK, Mosonmagyaróvár (és jogelődei):
2012. június 1-jétől: intézetigazgató
2010. szeptember 1-jétől: egyetemi tanár
2007. november 22-től: tudományos és külügyi dékánhelyettes
2003. július 1.-2006. december 31.: tanszékvezető
2001. július 1.-2010. augusztus 31.: egyetemi docens
2001. március 1.-2008. február 29.: mikrobiológiai laboratórium-vezető
1999. december 1.-2001. június 30.: egyetemi adjunktus
1999. szeptember 1.-1999. november 30.: tanszéki mérnök
World Proteins Kft., Körmend:
1997. szeptember 1.-1999. augusztus 31.: laboratórium-vezető,
gyártmányfejlesztő
Családi állapot: nős, 2 gyermek
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Tágabb kutatási területeim közé az élelmiszer-mikrobiológiát és a tejtudományt sorolom, konkrét tudományos tevékenységet pedig elsősorban tej-mikrobiológiai témakörökben fejtek ki. Egyaránt érdekelnek a nyers tej és a tejtermékek minőségét negatívan
befolyásoló szennyező, ill. kórokozó mikroorganizmusok és a „hagyományos”, valamint
probiotikus savanyú tejtermékek hasznos mikrobiótáját alkotó tejsavbaktériumok és
biﬁdobaktériumok. A „Szántóföldtől az asztalig” c. alprogram „Élelmiszer-tudományi és
-technológiai kutatások, fejlesztések” tématerületén belül a „Funkcionális élelmiszerek”
témakör remek lehetőséget kínált kutatási területeim magas szintű művelésére.
A kutatási területeimen kitűzött célok összhangban vannak a nemzetközi tendenciákkal. A fejlett országok prioritásként kezelik – és ennek megfelelően támogatják – a mikrobiológia élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kutatásokat és az egészségvédő (ún. funkcionális) élelmiszerek fejlesztésére irányuló tudományos törekvéseket.
A projekt keretében beszerzett műszerek közül leginkább a kórokozó mikroorganizmusok kimutatására szolgáló Mini-VIDAS (bioMérieux s.a., Marcy l’Etoile, Franciaország)
immunanalitikai berendezés segítette célkitűzéseim megvalósítását.
A projekt keretében végzett szakmai tevékenységemet ﬁatal kutatók, doktoranduszok
és egyetemi hallgatók is segítették. Közülük elsősorban Dr. ÁSVÁNYI-MOLNÁR Noémi egyetemi tanársegéd, SÜLE Judit és GYENIS Beáta doktorandusz, továbbá TAKÁCS Georgina
MSc- és TAKÁCS Krisztina BSc-szakos hallgató emelhető ki. A közös munka eddigi hozadékaként egy OTDK-szereplés, továbbá tudományos konferencia előadások, ill. közlemények említhetők, de a közeljövőben szakdolgozat, diplomamunka és várhatóan egy PhDértekezés is készül a projekt támogatásának köszönhetően.
A projekt jóvoltából kerültem kapcsolatba Steve FORSYTHE professzorral (Nottingham
Trent University, School of Science and Technology) és Wolfgang KNEIFEL professzorral
(Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Lebensmittelwissenschaft), akik hathatósan segítették szakmai munkámat.
A projekt keretében egyebek mellett arra kerestük a választ, hogy különféle természetes eredetű anyagok milyen hatást gyakorolnak a joghurt és a probiotikus savanyú tejtermékek jellemző (termékazonos) mikroorganizmusainak savtermelésére, szaporodására
és termékbeli túlélésére. Megállapítottuk, hogy a tejiparban használt főbb termoﬁl starterkultúra-komponensek szaporodási sebessége és savtermelési aktivitása növelhető, továbbá életképességük tárolás alatti megőrzése biztosítható oligofruktóz, inulin, méz, ill.
Spirulina (Arthrospira) platensis cianobaktérium biomassza felhasználásával. A savanyú
tejtermékek előállítási idő szükségletének lerövidítésével növelhető a termelékenység. A
szaporodás és a savképzés stimulálásának, valamint a tárolás alatti túlélés javításának
biﬁdobaktériumok esetében van kiemelt jelentősége, ugyanis ezek a fajok rendkívül lassan szaporodnak és savanyítanak tejben, savas közegben pedig nagyon gyorsan pusztulnak. Az említett bioaktív anyagok némelyike a késztermék táplálkozási és élvezeti értékét
is javítja, sőt antifungális komponensei révén bizonyos fokú védelmet biztosít a terméket
szennyező élesztő- és penészgombákkal szemben. A megvizsgált bioaktív anyagok felhasználásával új típusú funkcionális savanyú tejtermékek előállítására nyílik lehetőség.
Az előző pontban ismertetett kutatási eredmények savanyú tejtermékeket gyártó tejipari cégek érdeklődésére tarthatnak számot. Már van is érdeklődés az eredmények hasznosítására, ill. továbbfejlesztésére.
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VARGA, L. (2011): Hungarian Trappist (Trappista) cheese production from Holstein and
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VARGA, L. (2011): Seasonal changes in microbial quality of raw caprine milk. Gesellschaft
für Milchwissenschaft / Society of Milk Science e.V. Milk Conference 2011. Abstracts,
Bern, p. 66
VARGA, L. – MOLNÁR-ÁSVÁNYI, N. (2011): Development of a novel functional fermented milk
containing powdered Spirulina (Arthrospira) platensis. International Dairy Federation
World Dairy Summit 2011 – Summilk. Final Programme, Parma, p. 61
VARGA, L. – SÜLE, J. (2011): Use of various bioactive substances to stimulate probiotic
bacteria in fermented milks. International Dairy Federation World Dairy Summit 2011
– Summilk. Final Programme, Parma, p. 58
VARGA, L. – SZIGETI, J. (2011): Speciális adalékok alkalmazása savanyú tejtermékek előállításánál. Konszenzus Konferencia a D-vitamin Szerepéről. Az előadások összefoglalói. Eszterházy Károly Főiskola, Eger: Obesitologia Hungarica 12 (Supplementum 1), S16–S17
SCHMIDT, R. – VARGA, L. (2012): Die West-Ungarische Universität und ihre Fakultät
für Landwirtschaft und Lebensmittelwissenschaft. Wirtschaftstag – Geschäftsund Investitionsmöglichkeiten in der ungarischen Partnerregion des Enzkreises.
Präsentation. Landratsamt Enzkreis, Pforzheim, 16. Mai
VARGA, L. (2011): Élelmiszer-tudományi és technológiai kutatások, fejlesztések.
Nyári Egyetem PhD-hallgatók számára “Kutatásmódszertan” címmel a TÁMOP4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt keretében. Nyugat-magyarországi Egyetem,
Sopron, július 5.
VARGA, L. (2011): Probiotikumok a tejtermék-gyártásban. Konszenzus Konferencia a
D-vitamin Szerepéről. Előadás. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, április 14.-15.
VARGA, L. (2011): Report on the activities and accomplishments of the Hungarian
Association of Food Protection in 2011. Affiliate Council Meeting of the International
Association of Food Protection. Oral Presentation. Frontier Airlines Convention Center, Milwaukee, Wisconsin, July 31
Az eredmények jó alapot szolgáltatnak az e területen tervezett további kutatásaimhoz.
Az anyagi források rendelkezésre állásától függően, tervezem tejhigiéniai-tejmikrobiológiai kutatásaim kiszélesítését, továbbá a probiotikus (szinbiotikus) tejtermékek továbbfejlesztésével kapcsolatos kutatómunkám folytatását is.
További kutatásaim anyagi feltételeit TÁMOP-, illetve GOP-forrásokból, valamint
nemzetközi (elsősorban európai uniós) pályázatokon való sikeres szereplés révén kívánom biztosítani.

Zsédely Eszter
Végzettség:
élelmiszer-minőségbiztosító agrármérnök (2005)
Munkahely:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, Állattudományi Intézet
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Kutató munkám eddig két területre koncentrálódott. Az egyik a biodízel gyártás során
keletkező melléktermék, a glicerin, takarmányozási célú hasznosításával kapcsolatos 3
éves kutatás volt egy NKFP pályázat keretében. De ebben a témakörben jelenleg is folyik
kutatómunka tanszékünkön.
A másik kutatási területem, amellyel 2003 óta foglalkozom - de a tanszéken már hoszszú idő óta folynak ebben a témában kutatások-, az állati eredetű élelmiszerek zsírsavösszetételének befolyásolása takarmányozással. Kezdetben, a diplomamunkám készítése során brojlerekkel végzetünk vizsgálatokat. Később PhD hallgatóként ezt a munkát
folytattam tovább egy GAK és egy Jedlik Ányos pályázat keretében, de ekkor már nemcsak brojlerekkel, hanem nyulakkal és kétféle liba hibriddel is végeztünk kísérleteket,
amelyek során eredményesen javítottuk ezen állatok húsának zsírsavösszetételét, az
n-3 (ω-3) zsírsavak részarányának és ezáltal a hús táplálkozási értékének a növelésével.
A kísérletek során azonban nemcsak a nyers húst vizsgáltuk, hanem ezen túlmenően az
ilyen húsokból készített ételek összetételét és érzékszervi tulajdonságait is meghatároztuk. Kedvező tapasztalatunk volt, hogy a jelentős mértékben megnövelt n-3 zsírsavtartalmú húsok esetében a fogyasztók számára is élvezhető ételeket lehetett előállítani.
Mindezen tapasztalatok alapján kezdtük meg a munkát 2010-ben a TÁMOP 4.2.1./B
kutatási program „Szántóföldtől az asztalig” alprogramjában, ahol a takarmányozási kutatások keretében a brojlerhús és a tojás konjugált linolsav tartalmának, valamint a bárányhús n-3 zsírsavtartalmának a növelésével foglalkoztunk. A kísérletek első részében
tehát olyan takarmányozási módszert dolgoztunk ki, amellyel érdemleges mértékben
növelhető meg mind a brojlerhús, mind pedig a tyúktojás konjugált linolsav (CLA) tartalma. Köztudott ugyanis, hogy a CLA zsírsavaknak számos kedvező hatása van az emberi
szervezetben, viszont ilyen zsírsavakat érdemleges mértékben csak a kérődzők termékei
(hús, tej) tartalmaznak, amelyek fogyasztása nem kielégítő hazánkban. Ezért döntöttünk
úgy, hogy azoknak az állati eredetű élelmiszereknek (csirkehús, tojás) a CLA tartalmát
igyekszünk megnövelni, amelyek a mindennapi táplálkozás során széles fogyasztói kör
számára elérhetők. Az alkalmazott CLA készítményt a tanszéken állítottuk elő. Fontos
szempontunk volt az is, hogy a kedvezőbb zsírsavösszetételt úgy érjük el, hogy közben az
állatok teljesítménye ne csökkenjen. Továbbá a fogyasztók elvárásait is ﬁgyelembe véve
vizsgáltuk az érzékszervi tulajdonságokat is a készételeknél, illetve azt is, hogy a nyers
húsban elért kedvezően magas CLA tartalmat a különböző konyhatechnikai kezelések
(pl. különböző zsiradékokban történő sütés) hogyan befolyásolják.
A vizsgálatok másik részében hízóbárányokkal (merino) végeztünk kísérletet, amelynek keretében bendővédett lenolaj (lenolaj alapú Ca-szappan) etetésével kívántuk a bárányhús n-3 zsírsavtartalmát növelni, amely köztudottan kevés többszörösen telítetlen
zsírsavat tartalmaz. A lenolaj alkalmazása a monogasztrikusoknál kedvező tapasztalatokkal járt, ezért döntöttünk úgy, hogy a kérődzők esetében is ezt alkalmazzuk, de ﬁgyelembe kellett venni az emésztési sajátosságaikat, ezért használtunk Ca-szappant. A két
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hónapos etetési kísérlet eredményei szerint 3% lenolaj alapú Ca-szappan etetésével érdemben sikerült növelni a húsban az n-3 zsírsavak (elsősorban α-linolénsav) mennyiségét, és mindezeken túl az Országos Húsipari Kutatóintézet vizsgálatai alapján ezen húsok
érzékszervi tulajdonságai, íze, porhanyóssága, nem volt rosszabb a kontroll állatokénál.
Ebbe a kísérletbe egy egyetemi hallgató is bekapcsolódott, aki ebből a témából készíti
szakdolgozatát, illetve tervezzük TDK dolgozat készítését is.
Ismereteim szerint a TÁMOP 4.2.1./B keretében végzett kutatásaink jól illeszkednek
a nemzetközi tendenciákba, hiszen külföldön is világszerte foglalkoznak olyan élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok előállításával, amelyek hozzájárulhatnak az emberek
egészségének megőrzéséhez. Éppen ezért látok esélyt arra, hogy más, hasonló témákkal
foglalkozó kutatócsoportokkal közös együttműködést alakítsunk ki. Ennek egyik módja
lehet, ha egy PhD hallgató ösztöndíjasként megismerkedik, bekapcsolódik egy külföldi
kutatócsoport munkájába és ennek kapcsán akár szorosabb együttműködés, nemzetközi
pályázatokon történő közös részvétel is megvalósítható.
Az elért kutatási eredményeink esetében a gyakorlati hasznosítást tartanám a legfontosabbnak, tehát az igazi eredmény az lenne, ha az általunk kidolgozott takarmányozási módszer alkalmazásával előállított állati eredetű élelmiszerek a fogyasztók széles rétege számára elérhető formában jelennének meg a boltokban. Mindez eddig még nem valósult meg.
Ezért a jövőben egyrészt olyan pályázatok elnyerésére lenne szükség, amellyel az eddig
végzett alapkutatások folytathatók, akár oly módon, hogy más állatfajokra is kiterjesztenénk a vizsgálatokat (pl. pulyka), akár úgy, hogy az eddigi takarmányozási kísérletekben
végzett zsírkiegészítések élettani hátterét pontosabban feltárnánk. Másrészt pedig olyan
pályázatokban való együttműködést is elképzelhetőnek tartok, amelyben állattartó telepekkel vagy élelmiszer-előállító cégekkel együttműködve a termék előállítás lenne a cél.

Publikációk:
E. ZSÉDELY – A. KIRÁLY – CS. SZABÓ – K. NÉMETH – O. DÓKA – J. SCHMIDT (2012): Effect of
dietary linseed oil soap on lamb meat. ICABBBE 2012: International Conference on
Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering. Madrid, Spanyolország, március 28-29.
Abstract – The experiment was carried out with 2×5 male Merino lambs raised under intensive conditions to investigate the effect of dietary calcium soap of linseed oil on the color
and fatty acid composition of longissimus dorsi muscle. Control lambs fed a basal diet and
the experimental lambs consumed a diet supplemented with 3% calcium soap of linseed oil.
The color values (L*, a*, b* a*/b* and chroma) were not inﬂuenced by dietary treatment. The
MUFA proportion reduced, SFA and PUFA content did not alter. As expected, the linolenic
(C18:3 n3) and thus the n-3 content signiﬁcantly improved by linseed supplement (0.47 and
0.81; 0.78 and 1.16 in control and in experimental samples, respectively). Other n-3 and n-6
fatty acids had similar values to control samples. The n-6/n-3 ratio was signiﬁcantly narrower in the experimental group (6.31 vs. 9.38) but the P/S ratio did not differ between the
two groups. In conclusion calcium soap of linseed oil seems to be a suitable supplement
form of n-3 fatty acids to improve the nutritive value of lamb meat.
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Eszter ZSÉDELY - Attila TANAI - János SCHMIDT (2012): Improving the fatty acid composition
of animal originated food by nutrition. International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development & Ecological Footprint The Impact of Urbanization,
Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment. Sopron,
Magyaroroszág, mácius 26-27.
Abstract – There has been an increased interest in recent years in ways to manipulate the
composition of animal products (meat, milk and egg) to meet with human demands.
Fat content and fatty acid composition of animal originated food have great importance in
terms of human nutrition. A considerable number of studies proved the different fatty acids to
have a number of effects on our health, based on their different physiological roles.
A part of our experiments were carried out with poultry (broiler and laying hen) to increase
the conjugated linoleic acid (CLA) proportion of fat in broiler meat and egg.
It is well known that CLA - especially the c9t11 C18:2 isomer - has anticarcinogenic effect in
human body, but its antioxidant property is also remarkable.
The CLA source of our experiments was a CLA-product, which was produced by alkaline
isomerisation of sunﬂower oil in our department. This product involved 49.2% from the c9t11
C18:2 isomer, which has beneﬁcial physiological properties. There was a good efficiency
(87.3%) of the conversion of linoleic acid into conjugated linoleic acid. The 1 and 2% CLA
product supplementation (0.49 and 0.98% CLA, respectively) resulted signiﬁcant (P<0.05)
improvement of c9t11 C18:2 isomer in breast and thigh meat (dose of 1%: 1.84 and 1.85% and
dose of 2%: 3.49 and 3.70%, respectively) compared to the control birds, because 0.088 and
0.111% were found in their breast and thigh. In addition, borilers’ daily weight gain and feed
conversation ratio improved in groups fed 1 and 2% CLA product in their diets. The c9t11
CLA content of egg can also be enhanced similar to the broiler meat, that is 1% CLA product
(0.49% CLA) supplementation increased the c9t11 C18:2 proportion of egg fat to 1.18%.
In addition, it was investigated in our trial whether the c9t11 C18:2 isomer content alter
when broiler meat is fried in lard or in sunﬂower oil. The results proved - opposite to the
public belief - that absolute CLA content of meat decreased slightly during frying.
The aim of another experiment was to improve the n-3 fatty acid content and n-6/n-3
ratio in lamb meat. Ten (2×5) male Merino lambs were used to determine the effect of
calcium soap of linseed oil on the fatty acid proﬁle. A rumen protected form of linseed oil
was used because it is well known that the major part of unsaturated fatty acids saturate
during ruminal biohydrogenation. Control lambs fed a basal diet and the experimental
lambs consumed a diet supplemented with 3% calcium soap of linseed oil. As expected, the
linolenic (C18:3n3) and thus the n-3 content signiﬁcantly (P<0.05) improved by linseed oil
supplement both in the longissmus dorsi and the biceps femoris muscles (C18:3n3: 0.81 and
0.80; n-3: 1.16 and 1.15, respectively) compared to control linolenic and n-3 values, which
ranged around 0.5 and 0.85, respectively. Hereby, the n-6/n-3 ratio was narrower in the
experimental group than in control samples (5.82-6.31:1 vs. 8.29-9.38:1, respectively).
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Biotikus és abiotikus
környezetek vizsgálata
és kutatásmódszertana
Alprojektvezető: Prof. Dr. Veress Márton

Benkó Zsolt
Végzettség:
2003-2008: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Henri
Poincaré Egyetem, Nancy, Franciaország, PhD
1998-2003: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi
Kar, geológus szak, hidrogeológus szakirány
Oktatási tevékenység:
2009: Ásványtan I-II.: I. éves geológus és geográfus hallgatók részére az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén
2009-2010: Ásványtan-kőzettan előadás és gyakorlat földrajz
BSc. hallgatók részére a Nyugat-magyarországi Egyetem
Természetföldrajzi Tanszékén
2009-2010: Általános és történeti földtan előadás és gyakorlat
földrajz BSc. hallgatók részére a Nyugat-magyarországi Egyetem
Természetföldrajzi Tanszékén
2010: Magyarország geomorfológiája geográfus MSc. Hallgatók részére
a Nyugat-magyarországi Egyetem Természetföldrajzi Tanszékén
2010: Ásványok és kőzetek mikroszkópos vizsgálata
Szakértési tevékenység:
Vízbeszerzési szakvélemény, Üllő (Water Supply Report, Üllő)
Petrográﬁai vizsgálatok és nehézásvány szeparálás K/Ar vizsgálatok
előkészítéséhez a Lengyel Geológiai Szolgálat részére (Petrographic
analysis and heavy mineral separation for K/Ar analysis. Report for
the Polish Geological Institute)
Vízbeszerzési szakvélemény, Hegykő (Water supply report, Hegykő);
Vízbeszerzési szakvélemény, Hédervár (Water supply report,
Hédervár)
Vízbeszerzési szakvélemény, Zsámbék (Water supply report, Zsámbék)
Petrográﬁai vizsgálatok és nehézásvány szeparálás K/Ar vizsgálatok
előkészítéséhez a Cseh és Lengyel Geológiai Szolgálat részére

187

Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen

(Petrographical analysis and heavy mineral separation for K/Ar
analysis Report for the Czech, and Polish Geological Institutes)
Fluidzárvány vizsgálat kőolajkutatás céljából a MOL részére (Fluid
Inclusion Study and Pet-rographic Analysis on the Kurdistan
Research Area, Report for the Hungarian Oil Com-pany)
Vízkutatás K-Csádban az ENSZ MINURCAT expedíciója keretében
(Hydrogeological re-search in E-Chad in frame of the MINURCAT
mission of the UNO)
Családi állapot: nőtlen
Kutatási területek:
Két kutatási alterületem volt a TÁMOP projekt keretében.
1. A Soproni-hegység szerkezetfejlődésének vizsgálata és felszín a felszín alatti folyadékáramlás szerkezeti kontrolljának vizsgálata
2. A Dunántúli-középhegység paleokarsztos folyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a Pilis-hegység és a Budai hegység hidrotermás képződményeinek kapcsolatára és a vörös kalcit képződésének megállapítására.
A felszín alatti folyadékáramlás megértése a XXI. század nagy kihívása több szempontból is. Egyrészről századunk égető kérdése a tiszta és megfelelő mennyiségű édesvíz beszerzése, amelynek legfőbb forrása a felszín alatt található. A felszín alatt mozgó víz természetének megismerése ezért elengedhetetlen a fenntartható fejlődés és vízutánpótlás
szempontjából.
A paleooldatáramlások nagy részben felelősek a felszín alatti nyersanyagkészletek
létrejöttében. A valamikori oldatáramlás megértése tehát fontos segítséget nyújthat az
érctelepek helyének meghatározásában és az ércképző folyamatok megértésében. A növekvő nyersanyagigényre való tekintettel tehát az ebben a témakörben szerzett ismeretek
is nemzetközi érdeklődésre számíthatnak.
A kutatásba két BSc hallgató lett bevonva társkutatóként. Eredményeikből két darab
tudományos diákköri dolgozat és számos konferencia előadás született.
A kutatás megtervezésekor kitűzött célokat csak töredékesen sikerült teljesíteni. Ennek legfőbb oka a késedelmesen vagy nem megvalósult eszközbeszerzés és az anyagi feltételek jelentős szűkülése.
A Soproni-hegységben sikerült egy 5 lépcsős szerkezetföldtani fejlődéstörténetet kimutatni továbbá sor került egy képlékeny deformációs zóna statisztikai vizsgálatára.
Új modellt állítottunk fel a vörös kalcit képződésre vonatkozóan és sikerült kimutatni a
Budai-hegység és a Pilis hegység hidrotermás rendszerei közötti kapcsolatot.
A kutatás alapvetően a publikációs tevékenységen keresztül fog ismertté válni és hasznosulni.

Publikációk:
BENKÓ ZS. – BUGLEDITS É. – RÉCSI A. (2012): Ductile and brittle deformations in the Sopron
Gneiss Formation (Sopron Mts., W-Hungary) and their implication on the formation of
the Pannonian Basin. – Zeitschrift für Geomorphologie (közlésre elfogadva)
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BUGLEDITS É. – BENKÓ ZS. (2010): Structural geology of the Sopron Gneiss Formation (in
Hungarian) – Abstract volume of the HUNGEO 2010 conference, Szombathely p. 70.
RÉCSI A. – BENKÓ ZS. – MOLNÁR F. – NÉMETH T. – PÉCSKAY Z. – PEKKER P. (2010): Mineralogical
studies of hydrothermal alteration zones in the Velence Mts. Abstract volume of the
HUNGEO 2010 conference, Szombathely p. 80.
RÉCSI A. – BENKÓ ZS. (2011): Karsztkitöltő hidrotermás ásványkiválások vizsgálata a Pilis
hegységben. Karst Conference, Abstract volume p. 31.
BENKÓ ZS. – GYŐRI O. – ORBÁN R. – POROS ZS. – MINDSZENTY A. – MOLNÁR F. (2011): Regionális unkonformitáshoz köthető karsztkitöltő vörös kalcit képződése a Dunántúli-középhegységben. Karst Conference Abstract volume p. 37
GYŐRI O. – ORBÁN R. – POROS ZS. – MINDSZENTY A. – MOLNÁR F. – BENKÓ ZS. (2011): Red calcite
veins related to karsiﬁcation at a major regional unconformity Transdanubian Range,
Hungary. 29th IAS Meeting of Sedimentology, Zaragoza, Spain.
BENKÓ ZS. – BUGLEDITS É. – RÉCSI A. (2012): Structural analysis of the Sopron Gneiss
Formation (Sopron Mts., W-Hungary). International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development & Ecological Footprint, Sopron, Hungary. p. 1-6
GYŐRI O. – ORBÁN R. – POROS ZS. – MINDSZENTY A. – MOLNÁR F. – BENKÓ, ZS. (2012): Red calcite
speleothemes related to a major regional subaerial unconformites, Transdanubian
Range, Hungary. 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming, Austria
RÉCSI A. (2011): A Pilis-hegység termálkarsztos folyamatai. TDK dolgozat. NYME TTK.
Szombathely
BUGLEDITS É. (2011): A Soproni Gneisz Formáció szerkezetföldtani vizsgálata. TDK dolgozat NYME TTK. Szombathely

Csejteiné Béres Csilla
Végzettség:
2007: habilitáció; Szent István Egyetem, Gödöllő
1997: PhD; Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1979: egyetemi doktor; Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1972-1977: okleveles biológia kémia szakos tanár; Kossuth Lajos
Tudományegyetem, Debrecen
Munkahelyek:
2000-2010: főiskolai tanár, tanszéki koordinátor; oktatás és kutatás,
BSc és MA képzések kidolgozása környezettan szakon; Nyugat
magyarországi egyetem, Természettudományi Kar
1977-2000: egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd; oktatás és
kutatás, szakfelelős környezettan szakon, OTKA pályázatok (3)
témavezető, nemzetközi workshop szervezések; Kossuth Lajos
Tudományegyetem majd Debreceni Egyetem, Debrecen
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Kutatási terület:
Napjaink globális problémái közül a klímaváltozás több éve a kutatók érdeklődésének
középpontjába került. A klímaváltozással foglalkozó előrejelzések szerint hazánk éghajlata is megváltozik, nőnek az éghajlati szélsőségek, csökken a csapadék mennyisége. Ezek
jelentős hatással lehetnek hazánk természetes növénytársulásaira, különösen az erdőállományokra. Kutatásaink a magyarországi erdők jelentősebb fafajainak vízforgalmához
kapcsolódnak. Célunk, hogy a különböző fafajok vízforgalmát, vízszállítási sebességeiket,
törzsben tárolt víztartalékaikat megismerjük, melynek segítségével lehetőségünk lenne
kiválasztani a szélsőségekhez jobban alkalmazkodó fafajokat. Mérjük a fatörzsben áramló víz sebességét különböző abiotikus körülmények között, valamint a fatörzsben található (vagy nem található) víztartalékokat. A vízszállítási sebességek meghatározását hőáramlásos módszerrel végezzük, a víztartalékok meghatározását komputer tomográﬁás
módszerrel. A törzsben található vizet struktúrákhoz kötött és a vízforgalomban felhasználható szabad vízre különítjük el mágneses rezonancia vizsgálattal.
Más nemzetközi csoportok is végeznek hasonló méréseket. Adataink és eredményeink
hasonlóak. Ilyen klímaváltozás hatásait vizsgáló nemzetközi projektbe van lehetőségünk
bekapcsolódni.
Dynamax vízszállítást mérő eszköz valamint talajnedvesség tartalom meghatározó került beszerzésre a projekt keretében, ennek előnye az eddigi saját gyártmányú eszközzel
szemben, hogy a mérési eredményeink az azonos műszer alkalmazása miatt jobban öszszevethetőek lesznek.
A kutatásban több egyetemi oktató és hallgató vett részt. Egy PhD hallgató doktori
munkája ebből a témából lesz.

Publikációk:
BÉRES, CS. – NÉMETH L. (2009): Fafajok összehasonlítása vízforgalmi szempontból. In: LAKATOS F. – KUI B. (ed.): Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia. Sopron, p. 114-119
BÉRES CS. – NÉMETH L. (2009): Fafajok összehasonlítása vízforgalmi szempontból. NYME
Kari Tudományos Konferencia. Sopron. október 12. p 43
BÉRES Csilla – NÉMETH László – ZENTAI Zoltán (2010): Dunántúli erdők domináns fáinak
környezeti alkalmazkodása. Poszter. Nyugat-Dunántúl környezeti állapota-Helyzetkép
és kihívások. Nemzetközi Konferencia. Szombathely, november 11-12
BÉRES Csilla – NÉMETH László – ZENTAI Zoltán (2010): Fafajok víztartalékainak vizsgálata
CT és MRI módszerrel. Poszter. Nyugat-Dunántúl környezeti állapota-Helyzetkép és
kihívások. Nemzetközi Konferencia. Szombathely, november 11-12
ZENTAI Zoltán – NÉMETH László – BÉRES Csilla – SCHLAFFER Roland (2010): Lejtő-kitettség hatása a talajszinti levegőhőmérsékletre egy Hochschwabi töbör példáján. Poszter.
Nyugat-Dunántúl környezeti állapota-Helyzetkép és kihívások. Nemzetközi Konferencia. Szombathely, november 11-12.
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NÉMETH László – ZENTAI Zoltán – BÉRES Csilla (2010): A növényborítottság hatása a talajhőmérsékletre. Poszter. Nyugat-Dunántúl környezeti állapota-Helyzetkép és kihívások. Nemzetközi Konferencia. Szombathely, november 11-12.
BÉRES Csilla – NÉMETH László: Fenyők víztartalékainak meghatározása CT és MRI módszerrel. (előzetes). Kari konferenciakötet megjelenés alatt
BÉRES Csilla – NÉMETH László: Eltérő talajvízállapotok hatása fafajok vízforgalmára és
vízmegtartó képességére. Megjelenés alatt
A továbbiakban más fafajokat és cserjéket kívánunk bevonni a vizsgálatainkba, valamint a fák vízállapotát össze kívánjuk kapcsolni a fotoszintézisük intenzitásának vizsgálatával különböző abiotikus körülmények között.

Gyurácz József
Végzettség:
1997-2000: Eötvös Loránd Tudományegyetem Zoológia Doktori Iskola,
PhD
1986-1989: József Attila Tudományegyetem, biológia szakos
középiskolai tanár
1981-1985: Janus Pannonius Tudományegyetem, biológia-földrajz
szakos általános iskolai tanár
Munkahelyek:
1988-tól: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2008-tól Nyugat-magyarországi
Egyetem, Természettudományi Kar, Biológia Intézet, Állattani
Tanszék, oktató
2012-től dékán
2009-2012: oktatási-dékánhelyettes
2006-tól intézetigazgató
2005-től főiskolai tanár
2002-2008: kari főigazgató-helyettes, dékánhelyettes
2000-től tanszékvezető
2000-2005: docens
1994-2000: adjunktus
1988-1994: tanársegéd
1985-1988: Általános Iskola, Mihályi, Bük, tanár
1978-1980: Erdészeti Tudományos Intézet, műszaki ügyintéző
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Tudományos fokozatok, kitüntetések:
• Dr. univ., PTE, Pécs 1994
• PhD, biológiai tudományok, ELTE, Budapest 2000
• dr. habil, NymE, Sopron 2006
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj BÖ/154-2002, OM
Gayer Gyula emlékplakett, Vas megye Önkormányzata, 1994
Tíz Kiemelkedő Fiatal. Környezetvéd. I. díj 1999, Junior Chumber
Gothard Jenő díj, Szombathely Önkormányzata, 1999
Pro Natura emlékplakett 2000, KvVM
Chernel István emlékplakett 2004, MME
Az Év Kutatója díj – MTA-VEAB 2005
Tudományért Díj BDF, 2006
Pável Ágoston Emlékplakett, Vas megye Önkormányzata, 2009

Egyéb szakirányú tevékenységek:
GYURÁCZ J. – SZINETÁR CS. – TOMPA T. (1999): A Csörnöc-menti Tájvédelmi Körzet kezelési
terve. BDTF, Szombathely. Kézirat.
GYURÁCZ J. – SZINETÁR CS. (szerk.) (2001): Az Őrségi Nemzeti Park kezelési terve. BDF,
Szombathely. Kézirat.
GYURÁCZ J. (2005): Kőszegi Természetvédelmi Látogatóközpont. ROP-1.1.1.-2004-080004/32 számú projekt „A madarak élete” hét darab interaktív kiállító egység szinopszisa. ŐNPI.
Szélerőművek, homok- és kavicsbányák, közutak környezetvédelmi hatástanulmányának készítése
Cinege, Vasi Madártani Tájékoztató 1-16. kötetének szerkesztése
Kutatási témáim:
• Fő kutatási terület az énekesmadarak vonulásának ökológiája és a madárpopulációk
monitorozása.
• Tömördi Madárvárta madárvonulás-kutatási programjának tudományos irányítása
1998-tól
• Országos gyurgyalag (Merops apiaster) védelmi program koordinálása 1997-2001
• EURING Acroproject 1983-1996
• SE European Bird Migration Research Network helyi koordinátora 1999-től
Tagságok:
• A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Országos Elnökségének tagja 1994-2005.
• MME Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály vezetőségi tagja 1991-1995, 2001-2005,
2006-2011
• Az MME Chernel István Vas megyei Csoportjának elnöke 1994-től.
• A Vas megyei Közgyűlés Környezetvédelmi és Területfejlesztési Bizottságának tagja
1990-94.
• Szombathelyi Tudományos Társaság tagja 2005-től
• MTA Vas Megyei Tudományos Testületének tagja 2005-től
• European Ornithologists’ Unio tagja 1999-től
Oktatott tárgyak: ökológia, biogeográﬁa, állatrendszertan, természetvédelem, etológia
Tanulmányutak: Terepgyakorlatok vezetése Ausztriában és Szlovéniában
Kutatás: Románia (ROS), Nagy-Britannia (British Trust for Ornithology)
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Konferencia részvétel: Bologna, Gdanszk, Chemnitz, Groningen, Helgoland, Strasbourg,
Bécs, Krakkó, Zürich
Publikációk: könyv: 3; könyvfejezet: 43; lektorált magyar nyelvű cikk: 29; lektorált idegen nyelvű cikk: 23; nem lektorált magyar nyelvű cikk : 58; előadás/poszter magyar nyelvű: 37; előadás/poszter idegen nyelvű: 13; konferencia kötet: 1; periodika: 16; környezetvédelmi tanulmány: 30; oktatási segédlet: 1
Független hivatkozások: külföldi: 31; hazai: 60
Fő kutatási területem az énekesmadarak vonulásának ökológiája, melynek egyik vizsgálati módszere a jelölés-visszafogás (=madárgyűrűzés). Az Európai Unió Madártani
Utasítása az európai madárállományok védelme érdekében minden tagországnak kötelezővé tette a madárállományok felvételezését. Az utasítás V. függelékében különleges
utalás készült a tagállamok felelősségére, hogy használják a madárgyűrűzést a radar, a
telemetriás és a laboratóriumi módszerek mellett a vonuló madarak populációinak tanulmányozásához. A gyűrűs madarak nyomon követésével meghatározhatjuk vonulási
útvonalaikat, pihenő- és táplálkozóhelyeiket, telelőterületeiket, és ezáltal pontos információkhoz juthatunk a madárvonulásban szerepet játszó területek védettségének megtervezéséhez. A madarak befogásakor nagyon sok információhoz jutunk: a kor és ivar, az
ökomorfológiai tulajdonságok (pl. szárnyhossz, testtömeg stb.), amelyek a populációkat
jellemzik, vonuló fajok esetén a felhalmozott zsír mennyisége, a vedlés menete vagy az
élőhely típusa, ahol a madarat befogtuk. Ezek szintén lényegesek a populációk származási helyének, diszperziójának, korstruktúrájának, dinamikájának, élőhely-választásának,
valamint a populációk közötti kölcsönhatásoknak vizsgálata szempontjából. A TÁMOP
4.2.1/B projekt keretében a „Természeti örökségünk és megőrzése” program egyik célja
volt a „természetszerű életközösségek élőlénykapcsolatainak elemzése konzervációbiológiai aspektusból”. Ennek a célnak a megvalósítását segítette a „Környezetváltozás és
mikroevolúció monitorozása vonuló madaraknál” című kutatási programom.
A vizsgálat adatgyűjtő helyszínei a Sumonyi és a Tömördi Madárvonulás-kutató Állomások voltak.
A másik kutatási területem a madárfaunisztikai és állatföldrajzi elemzések, különös tekintettel Vas megye területére. A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében „A földrajzi környezet negyedidőszaki változásának hatásvizsgálata abiotikus és biotikus elemeken” alprogramhoz kapcsolódva vizsgáltam a faunaelemek kompozíciójának változását Vas megye
madárfaunájában a XIX. századtól a XXI. századig. A négy Vas megyei névjegyzék (fauna) fajait faunaelemekbe soroltuk, majd ennek alapján összehasonlítottuk a négy fajlista
fészkelő és vonuló/telelelő faunájának faunaelem diverzitását, valamint faunaelem kompozícióját. Vizsgálatunk során a következő kérdésekre kerestük a választ: Változott-e Vas
megye madárfaunája az elmúlt 150 évben? Ha igen, mely fajok távoztak és melyek jöttek?
Mi lehet az oka a faunaváltozásoknak? A jelenlegi tájhasználat mellett, hogyan változhat
Vas megy madárfaunája a 21. században? Elkészítettük és publikáltuk Vas megye madarainak legújabb névjegyzékét, aminek alapján elvégeztük Vas megye madárfaunájának
idősoros elemzését a faunaelemek, madárrendek és a gyakorisági kategóriák alapján.
Európában a tudományos célú madárgyűrűzést az Európai Madárgyűrűzési Szövetség (European Union for Bird Ringing, EURING) hangolja össze minden vonatkozásban,
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amelynek központja a Holland Ökológiai Intézet, Heterenben. A vonulás és védelem egyes
speciális kérdéseinek vizsgálatára az EURING nemzeti kutatóintézetekkel és egyetemekkel együttműködve hosszú távú, átfogó kutatási programokat szervez. Ilyen a Magyar
Madártani Egyesület által koordinált „Actio Hungarica” madárgyűrűző és madárvonulás-kutató program, valamint a költő populációkat vizsgáló „Constant Effort Sites” (CES)
rendszer, illetve a Gdanszki Egyetem által irányított, a dél-kelet-európai madárvonulási útvonalakat vizsgáló „South-East European Bird Migration Research Network”. Kutatásaim
mindhárom programnak részei.
A pályázat keretében kerültek beszerzésre digitális mérlegek, távcsövek, függönyhálók és terepi laptopok. A mérlegekkel a Sumonyi és Tömördi Madárvonulás-kutató Állomásokon 0,1 g pontossággal mérjük a madarak testtömegét, függönyhálókkal fogjuk be a
madarakat. A távcsövekkel faunisztikai megﬁgyeléseket végezünk, a laptopokat a terepi
adatrögzítésre használjuk.
A kutatás keretében, vagy ahhoz kapcsolódva készült/készülő PhD és TDK dolgozatok, diplomamunkák:
GYIMÓTHY Zsuzsanna: A vörösbegy (Erithacus rubecula) őszi vonulása Magyarországon
(NymE-PhD dolgozat)
MÁTRAI Norbert: A nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) vonulásának genetikai vizsgálata (SZIE-készülő PhD dolgozat)
HITTALLER Anna: A fekete rigó (Turdus merula) őszi vonulásának dinamikája és biometriai
jellemzői Tömördön. TDK dolgozat, OFKD 2010, különdíj
HORVÁTH Renáta: A citromsármány (Emberiza citrinella) őszi vonulásának dinamikai
vizsgálata a tömördi Nagy-tónál. NymE TTK, 2012, szakdolgozat
A projekt új tudományos eredményei:
1. Kimutattuk, hogy a madarak vonulásában bekövetkező változások nagyban függenek a
fajok migrációs stratégiájától. A rövid és közép távú vonulók gyorsabban tudnak adaptálódni a megváltozott környezeti feltételekhez, mint az erősebb genetikai szabályozás
alatt álló hosszú távú vonuló fajok.
2. Bizonyítottuk, hogy a nyitott fészkű, rövid távú vonuló madárfajok (pl. Erithacus
rubecula, Sylvia atricapilla), állománya tovább növekedhet, ha a globális klímaváltozás
nem jár együtt a szélsőséges, viharos időjárási helyzetek gyakoriságának növekedésével a költési időszakban.
3. Kimutattuk, hogy ha tovább növekszik a nyári szárazság, akkor a hosszú távú
vonuló, vizes élőhelyekhez kötődő, táplálékspecialista fajok (pl. Acrocephalus
schoenobaenus) még veszélyeztetettebbek lesznek, állományuk drasztikus csökkenésére lehet számítani.
4. A nádiposzáta fajok egyes évekre jellemző átlagos szárnyhossza, testtömege és kondíciója, valamint a hőmérséklet és csapadék között szigniﬁkáns korrelációt nem tapasztaltunk.
5. A rövid és hosszú távú vonuló madárfajoknál nem tudtuk kimutatni az őszi vonulás
szigniﬁkáns trendjét sem a vonulás korábbra sem későbbre tolódásában.
6. Genetikai vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy a hazai nádirigók egy része Dél-Afrikában telelhet.
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7.

Megállapítottuk, hogy ősszel Magyarország területén különböző vörösbegy populációk vonulnak át.
8. A faunisztikai kutatások eredményeként a következőket állapítottuk meg: A Vas megyei fészkelő fauna faunelemeinek fajszáma és diverzitása szigniﬁkánsan nem változott a XIX. sz.-tól a XXI. sz-ig. Az átvonuló-telelő fauna faunaelemeinek fajszáma szigniﬁkánsan nem változott, a faunaelemek diverzitása lényegesen kisebb volt a XIX. sz.
végén és a XX. sz. elején, mint a XX. sz. végén és a XXI. sz.-elején. Vas megye madárfaunájában a Charadriiformes rend fajszáma szigniﬁkánsan nőtt az utóbbi 150 évben,
melynek elsődleges oka valószínűleg a XX. században létesített antropogén állóvizek.
Globális klímaváltozásra utaló faunamódosulást nem tapasztaltunk. Az idősoros modellalkotás alapján hasonló környezetváltozás mellett a Charadriiformes rendbe és az
arktikus faunaelembe tartozó madárfajok száma 2050-ig nőni fog Vas megyében.
Kutatási eredményeinket ﬁgyelembe vettük a tömördi mocsár élőhely-restaurációs és
élőhely-fenntartó munkálataiban. Eredményeink felhasználhatók a vizsgált madárfajok
és élőhelyeik védelmi programjainak tervezésében.

Publikációk:
GYIMÓTHY, ZS. – GYURÁCZ, J. – BANK, L. – BÁNHIDI, P. – FARKAS, R. – NÉMETH, Á. – CSÖRGŐ,
T. (2011): Autumn migration of Robins in Hungary. Biologia Section Zoology 66/3:1-9.
DOI:102478/s11756-011-0039-9. IF: 0,617
GYIMÓTHY, ZS. – GYURÁCZ, J. – BANK, L. – BÁNHIDI, P. – FARKAS, R. – NÉMETH, Á. – CSÖRGŐ, T.
(2011): Wing-length, body mass and fat reserves of Robins (Erithacus rubecula) during
autumn migration in Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
57(2): 203-218. IF: 0,522
GYURÁCZ, J. – BÁNHIDI, P. – CSUKA, A. (2011): Successful restoration of water level and
surface area restored migrant bird populations in a Hungarian wetland. Biologia
Section Zoology 66/6: 1177—1182. DOI: 10.2478/s11756-011-0132-0. IF: 0,617
MÁTRAI, N. – BAKONYI, G. – GYURÁCZ, J. – HOFFMANN, GY. – RAIJMAKERS, K. – NETO, J. M. –
MÁTICS, R. (2012): Do the European Great Reed Warblers (Acrocephalus arundinaceus)
reach South Africa during wintering? Journal of Ornithology: DOI: 10.1007/s10336012-0818-2. IF: 1,297 (2010)
MÁTRAI, N. – GYURÁCZ, J. – LENCZL, M. – HOFFMANN, GY. – BAKONYI, G. – MÁTICS, R. (2012):
Philopatry analysis of the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) based on
ringing data in Europe. Biologia Section Zoology 67/3: 596—601. DOI: 10.2478/s11756012-0043-8. IF: 0,617 (2011)
GYURÁCZ J. – LUKÁCS Z. – VÖRÖS N. (2010): Vas megye madarainak névjegyzéke. Cinege 15:
43-102. elérhető: www.chernelmte.extra.hu
GYURÁCZ J. – PUSKÁS J. (2011): A hőmérséklet, csapadék és a ﬁatal madarak egyedszáma közötti kapcsolat vizsgálata. NymE SEK Tudományos Közleményei XVIII.Természettudományok 13: 77-81.
A kutatás eredményeink új ismereteket tártak fel a madárvonulás ökológiája és a madárfauna változása területén, de újabb kérdéseket is felvetettek, melyeknek megválaszolásához
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a kutatás folytatására van szükség. A jövőben is biztosítani kell a madárvonulás-kutató állomások anyagi és személyi feltételeit és új módszereket (pl. matematikai modelleket) fogunk
alkalmazni a madárgyűrűzési adatok feldolgozásában.
A kutatás feltételeit hazai és nemzetközi tudományos pályázatokkal, valamint a Magyar Madártani Egyesülettel kialakított együttműködéssel lehet a jövőben is biztosítani.

Kalmár Sándor Flóris
Végzettség:
1999: biológia szakos tanár; JPTE-PÉCS
PhD; NyME
Munkahely:
NyME-TTK; egyetemi docens; Állattan, Természetvédelem,
Élőhelyismeret, Biogeográﬁa, Növénytan alapjai és Komplex terepi
mérések tárgyak felelőse
Több kutatási területen tevékenykedem, amelyek két fő kutatási vonalat ölelnek fel.
Ökológiai, természetvédelmi kutatásaim elsősorban a madártan és kisemlős közösségek ökológiája területén folynak. A TÁMOP 4.2.1/B projek keretében a Fertő tó
nádi énekesmadarainak hosszú távú vizsgálatát végzem.
• Módszertani vizsgálataim a rádió-irányítású légi járművekkel végzett légifényképezés
rendszerének megvalósítását célozzák, amely fejlesztések több mint 10 éve folynak –
elsősorban az egyetemi kutatások támogatásával. A TÁMOP 4.2.1/B pályázat lehetőséget adott egy, az eddigieknél fejlettebb technikai rendszer beszerzésére és használatára, amely program segítségével az egyetem számos kutatását segíti a vizsgálati
területek légifelvételeivel.
•

Mindkét kutatási irány szorosan illeszkedik a nemzetközi tudományos normákhoz, a
kapott eredményeket nemzetközi fórumokon, konferenciákon is bemutatja a szerző. A
légifényképező rendszer TÁMOP 4.2.1/B pályázat keretében elért eredményeit a tokiói
NIPR konferencián ismertette, 2011 novemberében.
A légifényképező rendszer beszerzése és a szükséges technikai eszközök megvásárlása és megépítése a TÁMOP 4.2.1/B pályázat segítségével valósult meg. Jelen rendszer az
országban egyedülálló, és számos természettudományi kutatás számára szolgáltatott (és
szolgáltat a jövőben is) nélkülözhetetlen adatokat. Ilyen kutatások pl: élőhelytérképezés,
vegetációtérképezés, madárfészek-számlálás, barlangászati kutatások, geomorfológiai
kutatások, természetvédelmi kutatások, stb.
A fentiek mellett a madártani projekt támogatására is sor került a pályázat keretei között, távcsövek, fogóeszközök, hálók és számos egyéb nélkülözhetetlen terepi eszköz beszerzése révén.
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A kutatások minden esetben a ﬁatal kutatók (elsősorban hallgatók) bevonásával történtek. Mind a madárgyűrűző, madármegﬁgyelő programokba, mint a légifelvételezési kutatásokba rendszeresen vontuk be a hallgatókat. A laikus közönség a „Kutatók éjszakája” c.
rendezvényen ismerhette meg a kutatások eredményeit.

Együttműködő külföldi intézmények:
• National Institute for Polar Research (Japan - Tokyo)
• Kazuto Saiki (Osaka University)
• Microdrones GmBH (Siegen - Germany)
Megkezdte munkáját a Fertő tó nádasának jelenleg egyetlen hazai énekesmadár gyűrűző állomása, amely a terveink szerint hosszú távú monitoring rendszer keretében a
pályázatot követően is működni fog. Kidolgozásra került egy használható légifényképező
rendszer, amely számos természettudományi kutatás számára nélkülözhetetlen adatokat
fog szolgáltatni a jövőben.
A megvalósult légifényképező rendszer folyamatosan használatban van, számos kutatási program számára készített felvételeket a kutatási objektumokról. A jövőben folyamatosan bővítjük a felhasználási területek máris széles táborát.

Publikációk:
KALMÁR S. – KARDEVÁN P. – GUCSIK A. (2009): Airborne hyperspectral remote sensing and
its application to the Antarctic meteorite research. Antarctic Meteorites XXXII. Tokyo,
p: 26-27.
KALMÁR S. (2010): Nádi énekesmadarak állománydinamikája a Fertő-tavon gyűrűzési
adatok alapján. „Helyzetkép és kihívások” nemzetközi konferencia, Szombathely, december 11-12.
KALMÁR S. – GUCSIK A. (2010): Élőhelytérképezés modellrepülő használatával. NyugatDunántúl környezeti állapota. „Helyzetkép és kihívások” nemzetközi konferencia,
Szombathely, december 11-12.
KALMÁR S. – GUCSIK A. (2011): Preliminary results of the airborne hyperspectral remote
sensing applied to the Antarctic meteorite survey. Antarctic Meteorites XXXIV. Tokyo,
p: 38.
KALMÁR S. – KOVÁCS GY. – FARAGÓ S. (2011): Modellrepülőről készített légifelvételek alkalmazása különböző kutatási programokban. Ornis Hungarica. 6 pp. (in press)
Mindkét kutatási programot a jövőben folytatni és fejleszteni kívánjuk.
A rádió-irányítású modellekkel történő légifényképezés korunk tecnikai újításait használja fel, így a közeljövőben is számos további fejlesztést helyeztünk kilátásba.
Legfonotabb a képalkotó rendszerek tökéletesítése, a hiperspektrális kamerák alkalmazása, valamint a modellrepülő önálló automatizált navigációval való ellátása, UAV létrehozása (hasonlóan a quadrocopterhez).
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Mivel a technikai fejlesztések komoly anyagi vonzattal bírnak, a folytatás csak hasonló
nagyságrendű pályázatok keretében valósulhat meg sikerrel.

Kis Éva
Végzettség:
Földrajz-német szakos középiskolai tanár; Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar
Tudományos fokozat:
1994: a földrajztudomány kandidátusa
1985: egyetemi doktor (természeti földrajz), Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Természettudományi kar
Munkahely:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ
MTA Földrajztudományi Intézet,
Mintegy 30 éves természetföldrajzi szakmai kutatói tapasztalat
Családi állapot: hajadon
Kutatási területeim:
Természeti földrajz, geomorfológia, mérnökgeomorfológia, geomorfológiai- és mérnökgeomorfológiai térképezés, a folyók felszínformáló tevékenységének vizsgálata, árterek geomorfológiája, domborzatminősítés, a környezeti állapot változásainak vizsgálata
(környezet- és őskörnyezet-változások vizsgálata), környezetvédelem, alkalmazott- és
antropogén geomorfológia, kis- és nagyberuházások környezeti hatásvizsgálata (geomorfológiai, hidrológiai, geoökológiai, és gazdaságföldrajzi vizsgálatok a végleges elhelyezés
és a beruházás beindítása céljából), geomorfológiai tervezés, a jelenkori felszínfejlődésből származó biztonsági veszélyforrások feltárása, negyedkorkutatás, a negyedidőszaki
üledékek rétegtani és kortani értékelése, környezeti változások kutatása löszfeltárások
vizsgálata alapján, a pleisztocén periglaciális folyamatok hatására végbement domborzatformálódás és üledékképződés.
A kutatási terület illeszkedik a projekt témájához: környezeti és őskörnyezeti változások kutatása lösz- és talajsorozatok vizsgálata alapján dunántúli feltárások kiértékelésével. A kutatás során jól lehetett hasznosítani a több évtizedes negyedkor kutatási, a
negyedidőszaki üledékek rétegtani és kortani értékelésében ez idáig szerzett tapasztalatokat.
A kutatási téma jól illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz. A globális környezet- és
éghajlat, illetve az őskörnyezet-változások a Földön egyidejűleg mennek végbe, s mentek végbe a földtörténet folyamán. A változások részleteinek kutatása a különböző kontinenseken és azok nagytáj csoportjain kiemelt jelentőségű. Lösz- és talajsorozataink
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vizsgálatával a Kárpát-medencében bekövetkezett változások egyre pontosabb megismerésével járulunk hozzá.
Nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás segítené az európai kontinens különböző
területein eddig végzett őskörnyezet-változási vizsgálatok eredményeinek összehasonlítását és párhuzamosíthatóságukat.
A kutatás során ezen résztéma keretében új műszerek beszerzésére nem került sor. Olcsóbb és egyszerűbb volt a terepkutatások során begyűjtött mintákat más intézet műszereivel (pl. FRITSCH ANALYSETTE 22 Micro Tec plus) megvizsgáltatni.
Hallgatók is részt vettek a terepkutatásokban. Az egyetemen szerzett szakmai tudásukat a gyakorlatban is kamatoztathatták. A terepkutatásban jártasságot és tapasztalatot
szereztek és kedvet kaptak további hasonló kutatásokban való részvételhez.
A Pannonhalmi-dombság környezetének őskörnyezeti- és őséghajlat-változásait mutatják be az általánosított feltárás üledéksorai. A 7–8 millió év folyamán bekövetkezett
változásokról a szemcseösszetételben meglévő különbségek és az üledékek paraméterértékei informálnak. A változások közvetlenül leolvashatók a szelvény mellé szerkesztett
görbékről. Láthatjuk, hogy a szelvény adott mélységében található üledéket milyen paraméter-értékek jellemzik. A kapott eredmények hűen tükrözik az egész régió őskörnyezetés őséghajlat-változásait, a görbékről leolvashatók az üledékciklusok. A szelvény különlegessége a felső-pannon üledékek közötti „marker horizontok”, a folyóvízi fekete édesvízi
agyagok, melyek bizonyítják a tó ciklikus kiszáradását. A feltárás felső részében lösz- és
paleosol sorozatok jellemzését adjuk meg.
A kutatási eredmények a nemzetközi „Zeitschrift für Geomorfologie” impakt faktoros
folyóiratban kerülnek közzétételre (in press). Hasznosíthatók mind a nemzetközi őskörnyezet- és őséghajlat kutatásokban, mind pedig az egyetemi oktatásban.

Publikációk:
KIS, É. (2012): Reconstruction of Late Neogene paleoenvironmental changes in the area
of Pannonhalma (Western Hungary) using granulometric methods. Zeitschrift für
Geomorphologie. Supplementary Issue. Geomorphological Environmental. In press
(elfogadott lektori véleményekkel). Published online May 2012. Gebrüder Borntraeger
Verlagsbuch-Handlung, Stuttgart, Germany. DOI: 10.1127/0372–8854/2012/S–00093.
14 p. IF: 0,64
Absztrakt – Az őskörnyezetben bekövetkezett változásokat vizsgálom a Dunántúl középső területein a Pannonhalmi-dombság közvetlen környezetében. Vizsgálataimhoz új,
általam kipróbált granulometriai módszert alkalmazok. Kutatásaimmal hozzá próbálok
járulni az utolsó, mintegy 7–8 millió év alatt bekövetkezett fejlődéstörténeti és őskörnyezeti változások egyre pontosabb megismeréséhez. Célom, terepkutatásaim alapján
egy – a terület ősföldrajzi viszonyait a lehető legjobban összefoglaló és reprezentáló –
általánosított típusszelvény összeállítása és környezetjelző üledékföldtani módszerrel
történő jellemzése. Olyan szelvényezést próbáltam létrehozni, mely rétegsorait a felszínen és nemcsak fúrásokból lehet tanulmányozni. Ilyen feltárás – ahol a vastag pannon
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rétegektől kezdve a pliocén szárazföldi üledéken át a pleisztocén legﬁatalabb löszös üledéksoráig szinte minden egy helyen megtalálható – csak nagyon kevés helyen tanulmányozható a Dunántúl ezen térségében. Részletesen vizsgáltam mind a Pannon-tavi, mind
a plio-pleisztocén szárazföldi üledékeket. A pannon üledéksorok felső összletei tartalmazzák azokat a fekete édesvízi agyagrétegeket, amelyek a tó ritmusos kiszáradásához
kapcsolódó folyóhálózatok megjelenésének bizonyítékai. Az üledéksorok rétegeken belüli granulometriai változásai jelzik az üledéksorok keletkezésekor fennálló éghajlati és
környezeti viszonyokat. A kapott paraméter-értékekből következtetések vonhatók le az
őséghajlat-ingadozásokra vonatkozóan a szelvény mellé ábrázolt görbékről a Dunántúl
területére.

Kutatási eredményeink nagyban hozzájárulnak a Dunántúl, így a Kárpát-medence jelentős része őskörnyezeti és fejlődéstörténeti kutatásaiban elért eddigi eredmények további pontosításához és bővítéséhez.
További lösztípus-feltárások feldolgozása a minél pontosabb párhuzamosítások megvonása céljából, az esetleges réteghiányok kimutatása miatt az őséghajlat-változásokat
bizonyítva.

Kollerné Dani Magdolna
Végzettség:
1995-1999: PTE TTK Biológiai Doktori Iskola, Botanika Program, Ph.D.
hallgató JPTE TTK, biológia középiskolai tanári szak
1990-1994: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, biológia-kémia
általános iskolai tanári szak
Munkahelyek:
2002-től: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2008-tól NYME SEK,
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1999-2002: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, főiskolai tanársegéd
1997-2002: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, tanszéki munkatárs
1996-1997: Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, kollégiumi
nevelőtanár, óraadó szaktanár
1994-1995: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, tanszéki munkatárs
Tagságok:
Pro Natura Egyesület (2008-)
Oktatási tevékenység, tapasztalat:
Növényszervezettan gyakorlat, Növényrendszertan gyakorlat, Növényszövettan gyakorlatok, Biológia alapok előadás, Mikroszkópos növényanatómia gyakorlat, szakdolgozati és OTDK dolgozat témavezetés.
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Kutatási tevékenység:
Morfológiai és anatómiai vizsgálatok széles levelű Festuca taxonokon, továbbá Lolium
perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Molinia
caerulea, Hordeum distichon, Peucedanum carvifolia és Aconitum variegatum subsp.
gracile taxonokon. Molekuláris biológiai vizsgálatok széles levelű csenkesz (Festuca)
taxonokon.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt „Biotikus és abiotikus környezetek vizsgálata és kutatásmódszertana” program Biotikus alprogramjához a „Csenkesz taxonok közép-európai populációinak ﬁlogeográﬁai vizsgálata” című kutatási témával kapcsolódtunk.
Korábbi kutatásaink folytatásaként célunk a Festuca pratensis agg. és rokonsági körébe tartozó taxonok (Festuca arundinacea, Festuca gigantea, Festuca altissima, Festuca
drymeja) közép-európai populációinak a származásvizsgálata, valamint az egyes taxonok
és populációk közötti evolúcióbiológiai, génökológiai differenciálódásának a kimutatása,
feltárása volt. Kutatásunk Közép-Európa és Kárpát-medence természetes élőhelyein élő
populációk környezetének feltárására, részletes levélanatómiai vizsgálatára és molekuláris biológiai (RAPD analízis) tanulmányozására terjedt ki.
A levélanatómiai kutatásaink rámutattak a vizsgált taxonok természetes élőhelyen élő
populációinak igen nagy anatómiai variabilitására. A RAPD PCR technika alkalmasnak
bizonyult a mikrotaxonok elkülönítésére, de a földrajzilag egymáshoz közel vagy távol
álló populációk közötti kapcsolatok kimutatására csak részleges eredményt kaptunk.
A származtatott heterozigócia értékek, valamint a csoportok közötti Nei-féle genetikai
távolság alapján is azt tapasztaltuk, hogy a populációkra jellemző anatómiai diverzitás
mellett a molekuláris genetikai variabilitás is jellemző.
Kutatási eredményeink mindenképpen előrelépést jelentenek, hiszen a széles levelű
csenkesz taxonok közép-európai populációit, mint igen értékes genetikai tartalék anyagokat tartják számon a mérsékelt égövi takarmányfüvek között. Ugyanakkor ezen taxonok
közép-európai természetes populációinak ilyen részletes anatómiai tanulmányozása eddig nem történt meg, ahogyan a molekuláris biológiai vizsgálatukra vonatkozóan is igen
kevés irodalmi adatot találtunk. Kutatásainkat a továbbiakban is szeretnénk folytatni,
mint az anatómiai, mint a molekuláris biológiai vizsgálatok terén.
Kutatási tevékenységünkbe egy a NYME SEK Biológia BSc szakán végzős hallgatóját
is bevontunk, aki nagy lelkesedéssel vett részt a munkában. Részeredményeinket a XXX.
Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián mutatta be. Tanulmányait az
ELTE TTK Biológiai Intézet, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékén folytatja,
de kutatási együttműködésünk továbbra is fennmaradt.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt lehetőséget biztosított a különösen költséges molekuláris biológiai (RAPD analízis) vizsgálatok elvégzésére.

Publikációk:
Magdolna DANI – J. Attila KOVÁCS (2011): Leaf epidermal investigations on Festuca pratensis Huds. Subspecies. Acta Biol Szeged, 55(2):237-241
Abstract – This work deals with the examination of the leaf epidermal anatomy of two subspecies of Meadow fescue: Festuca pratensis Huds.: subsp. pratensis and subsp. apennina.
As a result of our studies carried out on Central European natural populations of different
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origin, it can be concluded that in the case of both microtaxa, in all the examined populations the upper and lower epidermis exhibits structural differences. The variation between
the populations manifest in the differences in dimensions of certain cells of the epidermis,
in the size and amount of silica cells, hairiness, and the size of the bristles. The difference of
the two subspecies on the basis of epidermal structure is the length of stoma complexes, the
number and dimension of bristles as well as the length of the epidermis cells.

DANI M. – KOVÁCS J. A. (2011): Levélepidermisz vizsgálatok Festuca pratensis és Festuca
arundinacea populációkon, A Nyugat-magyarországi egyetem Savaria Egyetemi Központ
Tudományos Közleményei XVIII. Természettudományok 13. Supplementum, pp: 47-57.
Abstract – The work is dealing with the examination of leaf epidermal anatomy of Festuca
pratensis Huds. subsp. pratensis and Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea. As
a result of leaf epidermis surveys carried out on Central European natural populations of
different origins, it can be concluded that in the case of both microtaxa, in all the examined
populations the upper and lower side epidermis exhibits structural differences. The variation between the populations manifest in the differences in dimensions of certain cells of
the epidermis, in the size and amount of silica cells, hairiness, and the size of the bristles.
The differentiation of the two subspecies on the basis of epidermal structure is done according to the length of stoma complexes, the number and dimension of bristles as well as
the length of the epidermis cells.

DANI M. – KOVÁCS J. A. – GACS A. (2010): Levélanatómiai vizsgálatok a Festuca arundinacea közép-európai populációin. IX. Természet-, műszaki és gazdaságtudományok
alkalmazása Nemzetközi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely,
május 15. , CD kiadvány, ISBN: 9-639290-69-6
DANI M. – FARKAS Á. – CSEKE K. – GACS A. – KOVÁCS J. A. (2012): Réti csenkesz fajcsoport
populációinak anatómiai és genetikai diverzitása, XIV. Magyar Növényanatómiai
Szimpózium, Pécs, szeptember 28.
DANI M. – GACS A. – KOVÁCS J. A. (2011): Levélanatómiai vizsgálatok a Festuca altissima All.
és Festuca drymeja M. et K. néhány populációján. Előadás. X. Természet-, Műszaki- és
Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia, Szombathely, május 21.
DANI M. – KOVÁCS J. A. (2011): Levélepidermisz vizsgálatok réti csenkesz és nádképű
csenkesz populációkon. Előadás. VI. Euro-regionális Természettudományi Konferencia, NYME SEK TTK, Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, január 25-27., Előadások
kivonata:16-17.
DANI M. – KOVÁCS J.A. – GACS A. (2010): Összehasonlító levélepidermisz vizsgálatok a
Festuca pratensis Agg. közép-európai populációin. Előadás. XIV. APÁCZAI-NAPOK
Nemzetközi Tudományos Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Kar, Győr, október. 14-15., Absztraktfüzet: 87.
DANI M. – KOVÁCS J. A. (2010): Festuca pratensis Huds. alfajok levél epidermisz vizsgálata.
Poszter. XIII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Szeged, október 21.
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1992-től: hidrobiológus, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kis
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1989-1992: tanársegéd, Állattani Tanszék, Janus Pannonius
Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs
1988-1989: biológus, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs
1987-1988: biológus, Pécsi Vízmű, Pécs
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Ösztöndíjak, pályázatok:
• társkutató: OTKA-T 029099 / 1999 – 2002 a támogatás összege 8 700 eFt
• Halközösségek manipulációja a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I. ütemén (témavezető: Dr. TÁTRAI István MTA BLKI, Tihany)
• társkutató: OTKA-T 48758 / 2005-2008 támogatás összege 7 182 eFt
• Táplálék és a troﬁtás kapcsolata sekélyvízi ökoszisztémában (témavezető: Dr. TÁTRAI
István MTA BLKI, Tihany) témavezető: OTKA-T 049098 / 2004 – 2008 a támogatás
összege 8 890 eFt
• Sekély vízterek mikroszkópikus rákközösségeinek vizsgálata és paleolimnológiai
rekonstrukciója. Résztvevők: Dr. FORRÓ László (TTM Állattár), Dr. BRAUN Mihály
(DE Szervetlen és Analitikai Tanszék), NÉDLI Judit (TTM Állattár), résztémavezető:
NKFP 3B22_04 BALÖKO a támogatás összege 270 000 eFt
• A vízszint változása hatása a Balaton ökológiai állapotára.(projektvezető: Dr. HERÓDEK
Sándor); résztéma: A víz kémiai változása
Külföldi konferenciák, szakmai utak:
2012: 12th Subfossil Cladocera Workshop, Helsinki, Finnország
2010: 11th Subfossil Cladocera Workshop, Varsó, Lengyelország
2008: 10th Subfossil Cladocera Workshop, Keszthely (szervező)
2007: 9th Subfossil Cladocera Workshop, Valencia, Spanyolország
2007: 5th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS5), Palermo, Olaszország,
2005: 7th International Symposium on Cladocera, Herzberg, Switzerland
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2002: 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České
Budějovice, Csehország
2002: Shallow Lakes 2002 - International Conference on Limnology of Shallow Lakes,
25-30 May, 2002, Balatonfüred, Hungary
2000: Catholic University of Leuven, Belgium (augusztus 1-szeptember 4)
2000: International workshop Food web effects of ﬁsh in the lake ecosystem,
Rheinsberg-Linow, Germany
1999: 5th International Symposium on Cladocera, Plön, Germany
1998: XXVII SIL (Societas Internationalis Limnologiae) Congress, Dublin, Írország
1997: Department of Biology University of Turku, Turku, Finnország (október 2.december 24.)
1997: 3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České
Budějovice, Csehország
1996: 4th International Symposium on Cladocera, Postojna, Szlovénia
1990: 2nd International Congress of Dipterology, Pozsony, Csehszlovákia
Közéleti tevékenység:
MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Környezet-, Földtudományi és Energetikai
Szakbizottság, Környezettudományi Munkabizottság, elnök
Magyar Biológiai Társaság Állattani és a Biometriai Szakosztály
Magyar Hidrológiai Társaság
Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Környezetvédelmi Szakosztály vezetőség
Kutatásaim a vízi szervezetek, elsősorban mikroszkópikus rákok taxonómiájával,
ökológiájával, valamint a táplálkozási hálózatban betöltött szerepükkel kapcsolatosak.
A mikroszkópikus és főként planktonikus rákok ökológiai indikátor szerepének vizsgálata vezetett el maradványaik tanulmányozásához és így a tavi üledékek vizsgálatához.
A tavi üledékgyűjtő, mint egy archívum megőrzi a víztestet ért külső hatások nyomait,
legyen az természetes – klíma-indukált – vagy antropogén zavarás. Ezek lehetnek ﬁzikai, kémiai és biológiai lenyomatok. Ilyen biológiai lenyomatok, a különböző vízi élőlények fosszilizációra képes maradványai, melyek minőségi mennyiségi változásai
alapján rekonstrukciót tehetünk ezen korábbi hatásokat, állapotokat illetően. Ezek a
paleolimnológiai kutatások a víztestben végbemenő hosszú távú, akár geológiai léptékű, változásokról objektív képet képesek adni és így egyúttal segítenek megérteni a jelen
történéseit is. Jelen kutatásaim célkeresztében elsősorban a hazai sekély vizek történeti
vízminőség változásának feltárása van (pl. a Balaton vízszint és eutroﬁzációs állapotváltozásai, áradás nyomok a tiszai holtmedrek üledékében), de kiterjednek magashegyi tavak üledékére is. A nagy, történeti léptékű változásokból megﬁgyelhető, hogy az általunk
megﬁgyelt környezetváltozások főként a klimatikus okok által meghatározottak, de nem
elhanyagolható az ember aktív környezet átalakító szerepe sem.
Kutatásaink szervesen illeszkednek a paleolimnológia jelenlegi fő irányvonalába, amit
az is mutat, hogy nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon sikerrel mutattuk be eddig
elért eredményeinket. Különlegessé és érdeklődésre számot adóvá az teszi a kutatásainkat, hogy az elsősorban a kelet-európai és a balkáni régió klimatikus és antropogén hatásaival foglalkozunk, amelyről nem csak a hazai, de a szélesebb nemzetközi irodalomban is csak szórványos ismeretek vannak. Számos hazai és nemzetközi kutatócsoporttal
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vannak kapcsolataink (MTA-ÖKK, MTA-ATOMKI, ELTE TTK, MTTM, DE, Frankfurti
Biodiverzitás és Klímakutató Központ (BiK-F), Lengyel Tudományos Akadémia Geológiai Tudományok Intézete (ING PAN), Helsinki Egyetem, Valenciai Egyetem (Spanyolo.),
Sapientia Egyetem), melyekkel nemzetközi projektek szervezésében részt veszünk résztvevőként, vezetőként egyaránt.
A TÁMOP 4.2.1./B projekt keretében olyan szellemi és infrastruktúrális fejlesztések történtek, amik lehetővé teszik, hogy kiépíthessünk egy a NYME-hez kötődő
paleolimnológiai kutatócsoportot, növelve az Egyetem diszciplinális diverzitását, szakmai potenciálját hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A program keretében csoportunk
beszerzett egy laptop számítógépet, egy terepi vízminőségi mérőműszert és egy üledék
mintavevő fúrótornyot csónak platformmal. A beszerzett eszközökkel lehetőségünk van
önállóan üledékmag mintát venni, és a mérőműszer segítségével terepi vízminőségi méréseket (pH, vezetőképesség, oldott oxigén- és kloroﬁll-a tartalom) elvégezni. Többek között a projekt lehetővé tette a külföldi mintavételi expedíciók kivitelezését melyben aktív
segítséget ANA Katalinictól (Vrana Lake Nature Park) és URÁK István (Sapientia Egyetem) kaptunk.
A kutatásaimba az elmúlt évben egy, míg az idén egy újabb PhD hallgató kapcsolódott
be doktori képzés formájában. A hallgatók kutatási témája a TÁMOP 4.2.1/B által is támogatott kutatások kiterjesztése, folytatása. Az első hallgató közreműködésével három
publikáció, amelyből egy impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóirat jelent meg,
ill. van megjelenés alatt. Az említett hallgató, idén júniusban a kutatás részeredményéről
a 10. Subfossil Cladocera Workshopon számolt be. Ezen kívül még további nemzetközi
publikációk is születtek a TÁMOP 4.2.1/B támogatásával. A most felvett PhD hallgató az
árvaszúnyog maradványokat dolgozza fel a kutatás során vett üledékmintákból, amivel a
már meg tett környezeti rekonstrukciók tovább ﬁnomíthatók.
A projekt segítségével kutatásaink eredményeként a késő Glaciális-kora Holocén melegedő klíma hatását mutattuk ki egy magashegyi tó ágascsápú rák maradványok alapján.
Igazoltuk, hogy a klíma melegedésével az állatok testmérete csökken. Kimutattuk, hogy
a sekély Balaton utóbbi 2000 éves történetében többször változott a tó termelékenysége
(troﬁtása). Szoros kapcsolatot találtunk a garda állománya és a Bosmina fajok egyedszáma között. Kimutattuk, hogy a holtágakban az ágascsápú rákok mennyiségi viszonyait
befolyásolják az holtágat ért áradások.

Publikációk:
KORPONAI, J. – FORRÓ L. – BRAUN M. – KÖVÉR C. – PAPP I. – GYULAI I. (In Press): Reconstruction of Flood Events in Oxbow Sediment by Subfossil Cladocerans.
Abstract – Oxbow lakes are important parts of ﬂoodplain system of lowland river system.
Oxbows may differ in relation to the main river. The river supplies these lakes with suspended matter and nutrients during the periods of ﬂoods. Between ﬂoods episodes, the
oxbow lakes develop in different way. Zooplankton biodiversity and abundance is poor in
lotic (ﬂood), and is rich in lentic (pond) environment. Remains of zooplankton species, especially cladocerans frequently found in sediment deposits. Since cladoceran distribution
is determined by abiotic factors, ﬂood has effect on the Cladocera communty. Aim of this
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study was to reconstruct of ﬂood events by its effect on cladoceran community.
Sediment core of Marótzugi-Holt-Tisza was analysed for reconstruction of Cladocera
community and for determine ﬂood events. Flood were deﬁned as ﬁne sand (50 μm grain
size) portion. When ﬁne sand portion was less than 3% we deﬁned the water regime of the
oxbow as lentic, otherwise it was lotic. Occurred species are common and occurring in all
type of water bodies in Hungary. From the core, 34 Cladocera species were described. These
species are very common in littoral habitats of eutrophic shallow lakes with dense macrophytes. Discriminant analysis was done on the cladoceran data to conﬁrm lotic/lentic water regime changing. Our result revealed Cladocera species can use to trajectory of regime
lotic/lentic changes of water.

KORPONAI J. – VARGA K. – LENGRÉ T. – PAPP I. – TÓTH A. – BRAUN M. (2011): Paleolimnological reconstruction of the trophic state in Lake Balaton (Hungary) using Cladocera remains. Hydrobiologia 676: 237-248.
Abstract – The sediment of Lake Balaton (Hungary) provides important information about
the lake’s history, particularly with regard to eutrophication. In this study, we used fossil
pigment analysis and subfossil Cladoceraremains preserved in a dated sediment core to
identify trophic stages from ~250 BC to present. Dates of themost recent eutrophic events
are in good agreement with previously published data. In general, the abundance and diversity of the Cladocera community increased eutrophication and decreased with oligotrophication. The sediments of Lake Balaton were characterised by Chydoridae remains, of which
Alona species werethe most abundant. Of these, Alona quadrangularis and Alona affinis accounted for 40 and 20% of the total Cladocera remains, respectively. The trophic state of
Lake Balaton varied between mesotrophic and eutrophic regimes. Seven different trophic
periods wereidentiﬁed in Lake Balaton on the basis of Sedimentary Pigment Degradation
Unit (SPDU) content of thesediment. Eutrophic states were (1) from ~250 to ~30 BC, (3)
between ~300 and ~590 AD, (5) between1834 and 1944 and (7) from the 1960s until present.
Mesotrophic states were (2) ~30 BC to ~300 AD, (4) 590–1834, (6) 1944–1960s. Discriminant analysis of thecladoceran data conﬁrmed these historic events, except for the short
mesotrophic episode between 1944 and1960. The ﬁrst stage of eutrophication of Lake Balaton (~250 to ~30 BC) was characterised by extensivemacrophyte vegetation, as indicated by
the increasing abundance of vegetation-associated Cladocera species (Eurycercus lamellatus, Sida crystallina, Pleuroxus sp.). Intensiﬁcation of eutrophication was identiﬁedsince
the 1980s, reﬂected by a high abundance ofBosmina species. The most signiﬁcant planktivorousﬁsh of Lake Balaton was the Sabre carp (Pelecuscultratus), and when its number
decreased, the abundance of Bosmina species increased. This study showsthat Cladocera
are responsive to trophic state changes, underlining their importance as a tool for the assessmentof lake eutrophication.

KORPONAI J. – MAGYARI E. – BUCZKÓ K. – IEPURE S. – NAMIOTKO T. – CZAKÓ D. – KÖVÉR C. – BRAUN M. (2011): Cladocera response to Late Glacial to Early Holocene climate change in a
South Carpathian mountain lake. Hydrobiologia 676: 223-235.
Abstract – This study explores changes in cladoceran composition in a high mountain lake
of the Retezat (Lake Brazi), the South Carpathian Mountains of Romania, during the Late
Glacial–Early Holocene (14,500–11,600 cal. yr. BP) transition using a paleolimnological approach. The lake had a species poorcladoceran community throughout this period. Daphnia
longispina, Chydorus sphaericus and Alona affinis were the most common, showing marked
ﬂuctuations in their relative abundances through time. Distinctfaunal response to warming
at the Younger Dryas (YD)/Preboreal transition was recorded by increasingfossil densities
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and distinct community composition change: Alona affinis became dominant while numbers of Chydorus sphaericus dramatically decreased. In the Early Holocene, the productivity of Lake Braziseem to have increased as reﬂected by higher numbers of Cladocera due to
appearance of new species (Alona rectangula, A. quadrangularis and A. guttata) whichare
common in productive waters. Signiﬁcant negative correlation was found between average
dorsal length of daphnid ephippia and the NGRIP d18O isotopevalues. Given the absence
of ﬁsh predation, changes in Daphnia ephippia size were taken to indicate climatic change:
larger ephippium size inferred cold conditionsduring the Late Glacial, while smaller size
reﬂectedclimate warming during the Early Holocene. Weconclude that Cladocera fossils
are good indicators ofclimatic change that happened during the transition from the Late
Glacial to the Holocene. We found thatclimatic conditions can be tracked either by size distribution of Daphnia ephippia (larger ephippiumsize under colder climate) and/or by community change of cladocerans.

KORPONAI J. – VARGA K. – NÉDLI J. – G-TÓTH L. (2011): A Cladocera közösség változása a
Balaton Keszthelyi öblében: az üledékcsapda és a planktonminták összehasonlítása = Cladocera community changes in the Keszthely-bay (Lake Balaton, Hungary):
comparing of cladocearns in sediment traps and in the water column. Hidrológiai Közlöny 91: 52-54.
Kivonat – A Balaton cladocera közösségét az 1800-as évek óta vizsgálják. A plankton vizsgálatok során a mintavételek különbözőidő intervallumonként, és eltérő módszertan szerint történtek. A cladocera maradványok eloszlása és abundanciája különböző biológiaiés
ﬁzikai faktoroktól függhet. A plankton minták időbeni heterogenitásából származó hibát kiküszöbölhetjük az üledékcsapda használatával, melynek segítségével a recens faunáról szerezhető a teljesebb kép. Az üledék-csapdák használatával a cladocera fajok
abundanciájának rövid távú változásait, a fajok egyedszámának tér és időbeni változását
is vizsgálhatjuk. A keszthelyi-öbölben felállított üledékcsapda cladocera maradványainak
vizsgálati eredménye szerint, jelentős különbségek vannak a planktonikus mintából kapható cladocera közösség szerkezetét illetően. Az üledékcsapdában nagyobb számban jeletek meg a növényzethez kötött, ill. bentikus életmódot folytató fajok (Acroperus harpae,
Alona quadrangularis, Camptocercus rectirostris, Eurycercus lamellatus, Graptoleberis
testudinaria, Iliocryptus sp., Leydigia acanthocercoides, Pleuroxus unicatus, Sida
crystallina). Ezen fajok mellett azonban az üledékcsapda jelentős számban tartalmazta a
domináns planktonikus cladocera fajokat is (Bosmina longirostris, B. coregoni,B. longispina,
Chydorus sphaericus). Az üledékcsapdákból kimutattuk a Bosmina longispina jelenlétét a
Balatonban, mely új fajnak számít, jelezve a tó oligotroﬁzálódását.

KORPONAI J. – VARGA K. – LENGRÉ T. – KÖVÉR C. – PAPP I. (2011): A Balaton troﬁtás változásának paleolimnológiai rekonstrukciója a Cladoceramaradványok alapján =
Paleolimnological reconstruction of trophic state in Lake Balaton using Cladocera
remains. Ecology Of Lake Balaton. A Balaton Ökológiája 1: 35-48.
Kivonat – A Balaton üledéke fontos bizonyítékokkal szolgál a tóban lezajlott eseményekkel
kapcsolatban. A pigment maradványok alapján a Keszthelyi-medencében öt eutroﬁzációs
periódus volt kimutatható. A rekonstruált legﬁatalabb eutroﬁzációs események becsült
időpontja egyezik az irodalomban korábban publikált eutroﬁzációs eseményekkel. A maradványokból kimutatott Cladocera közösség fajgazdagsága és egyedszáma a troﬁtással növekedett, az oligtroﬁzációval csökkent. A Balaton üledékére a Chydoridae-k, ezen belül az
Alona fajok maradványai voltak jellemzőek. A domináns faj az Alona quadrangularis volt,
egyedszáma meghaladta az összegyedszám 40%-át, de magas abundanciával jelen volt még
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az Alona affinis is (~20%). A Balaton eutroﬁzációjának fokozódásával először a makroﬁta
vegetáció kiterjedése jelentkezett, amelyet a vegetációhoz kötődő Cladocera maradványok
arányának növekedése (Eurycercus lamellatus, Sida crystallina, Pleuroxus sp.) jelez. Az
1980-as évektől kimutatható a planktonikus eutroﬁzáció erősödése, amit a Bosmina fajok
térhódítása igazol. Különösen szoros kapcsolat volt felfedezhető a planktonfogyasztó halállomány és aplanktonikus Bosmina sp. mennyiségét illetően. A Balaton legjelentősebb
planktonfogyasztó hala a garda volt, mennyiségük csökkenésével a Bosmina fajok egyedszáma folyamatos emelkedésnek indult.

A fentiekből is látszik, hogy a projekt által is támogatott kutatásaink hasznosultsága jó,
a munkacsoportunk eredményei vonzást jelentenek ﬁatal szakemberek számára, tovább
növelve szakmai potenciálunkat. Tovább lépésként több biológiai lenyomat (kovalaga-,
árvaszúnyog-, pollen proxy) vizsgálatával komplett adatbázist tervezünk kiépíteni. A
vízi szervezetek számára a magashegyi tavak biogeográﬁai szigeteknek tekinthetők (van
Damm féle Löﬂer szigetek), a Balkán biogeográﬁai szempontból refugium terület taxon
csoportoktól függő, de nagy genetikai diverzitással, ezért a jövőben szeretnénk megvizsgálni, hogy a balkáni glaciális maradvány tavak milyen szerepet játszanak az ágascsápú
rákok biogeográﬁájában és evolúciójában.
Ezen tervek ﬁnszírozását hazai és nemzetközi pályázatok útján tervezzük (OTKA, akadémiai pályázatok).

Scheidné Nagy Tóth Erika
Végzettség:
2008: Debreceni Egyetem Népegészségügyi szak
2000: PTE PhD fokozat
1991: PTE egyetemi doktori fokozat
1988: PTE egyetemi kiegészítő szak
1986: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző kar Pécs
Munkahelyek:
1986 óta dolgozom a Nyugat-magyarországi Egyetem jogelődjénél
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. A Biológia alapjai, a
Sejtbiológia, Növényélettan tárgyakat oktatom a Biológia Intézeten
belül. Az előbbieken kívül más tanszékek oktatásában is részt veszek a
Környezetvédelmi egészségtan és a Táplálkozástan oktatásával.
Családi állapot: férjezett, 1 gyermek
Kutatási területem: virágbiológiai kutatások a Maloideae alcsaládnál. Korábban a Malus
fajok virágbiológiájával, alanyainak hatásával foglalkoztam. Négy éve a Cotoneaster fajok
virágzásával, különös tekintettel a környezet változásának hatása hogyan változtatja meg
a fajok virágszerkezetét, nektárprodukcióját, nektárának cukortartalmát, és összetételét.
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Lehetőség van a virágbiológia területén nemzetközi konferenciákon való részvételre,
pl. Nemzetközi Kertészeti Kongresszus, Congress on Plant Reproductive of Biology; Hazai szinten kiváló együttműködést sikerült kialakítani a PTE TTK és a Farmakognóziai
Tanszék oktatóival, akivel a projektben is már együtt dolgoztunk. Jó a kapcsolat a Sienai
Egyetem és a Poznani Egyetem hasonló témákban dolgozó kutatóival.
Évek óta részt veszünk TDK konferencián hallgatóinkkal. Korábban 2 hallgató is részt
vett „Az alanyok hatása az almafajták nektáriumszerkezetére” és az „Almafajták ﬂorális
szekréciója” címmel OTDK-n illetve a Sopronban megrendezett Agrártudományi szekcióban is. Jelenleg egy hallgató dolgozik a Cotoneaster fajok nektáriumszerkezete témában. Remélhetőleg TDK munka illetve dolgozat készül belőle.
Eddig 4 konferencián vettem részt a madárbirs témában és 3 publikáció jelent meg a
projekt keretében.
A 2010-es eredményeinkből kiindulva 2011-ben tovább folytattuk a madárbirs fajok
(Cotoneaster sp.) nektártermelésére és nektáriumszerkezetére vonatkozó kutatásainkat
a Vácrátóti Botanikus Kertben. Megismételtük a nektármirigy anatómiai vizsgálatát: a
fény- és elektronmikroszkópos technikák alkalmazásával szerkezeti és méretbeli különbségeket is találtunk a tanulmányozott 20 Cotoneaster fajnál. 2011-ben kibővítettük vizsgálatainkat a 24 óra alatt termelt nektár térfogatának és cukorkoncentrációjának mérésével, valamint elemeztük a szekrétum cukorösszetételét. Továbbá, 10 madárbirs fajnál a
nektárszekréció dinamikáját is tanulmányoztuk kétóránkénti mintavételek segítségével.
Minden vizsgált faj esetében meghatároztuk a nektár cukorértékét, aminek alapján felállítottuk a fajok méhészeti értéksorrendjét. Azt tapasztaltuk, hogy a madárbirsek tényleges nektártermelési kapacitását nem csupán a genetikailag meghatározott anatómiai és
élettani tulajdonságok szabják meg, hanem befolyásolják a változó klimatikus tényezők
is, mint pl. a léghőmérséklet és a relatív páratartalom. Ez a megﬁgyelés is alátámasztja a
több éven át folytatott nektárvizsgálatok jelentőségét, melyek azt célozzák, hogy megállapítsuk, mely tulajdonságok tekinthetőek stabilnak és fajspeciﬁkusnak, és melyek azok,
amiket inkább a változó időjárási viszonyok befolyásolnak.
Az együttműködést és a közös munkát mindenképpen szeretném a PTE Farmakognózia
Tanszékével, az MTA Vácrátóti Botanikus Kertjében dolgozó KÓSA Gézával folytatni, illetve személyes, jó kapcsolat révén a Keszthelyi Egyetem Kertészeti tanszékén dolgozó
HORVÁTHNÉ dr. BARACSI Évával.
A pályázat keretében vásároltunk egy fényképező feltéttel ellátott ﬂuoreszcens kutatómikroszkópot, kézi, terepen használható ALPHA-refraktométert, időjárásjelző műszert,
OHAUS G-132 típusú labormérleget, DELVOSTRO 1015-MS-VHB típusú laptopot, mágneses keverőt, BIOSAN típusú minicentrifugát, KERN típusú analitikai mérleget, illetve
a Természettudományi Kar HITACHI TM3000 típusú scanning elektronmikroszkópot,
amit szintén használok.
Az eszközök segítségével a virág nektáriumának szövettani vizsgálatait tudom elvégezni, valamint a begyűjtött nektár cukortartalmának analíziséhez nyújtanak segítséget, a
hordozható műszerek a terepen való munkát könnyítik meg, míg a scanning mikroszkóp
segítségével a virágnektárium kutikula felszínét tudjuk vizsgálni.
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Publikációk:
FARKAS Ágnes – NAGY TÓTH Erika – KÓSA Géza (2010): Madárbirs (Cotoneaster) fajok
nektárium-szerkezete. XIV. Apáczai Napok Tanulmánykötete, Győr 912-919.old.
Összefoglaló – A fenti összefüggés alapján a vizsgált madárbirsek közül várhatóan nagy
nektárhozamú, a méheket erősen vonzó, tehát a méhészet céljára ajánlható fajok a C.
conspicuus, a C. nanshan és a C. monopyrenus. Kisebb nektárprodukció, és ezzel összefüggésben gyengébb méhvonzás várható a kisebb és vékonyabb mirigyű fajoktól, mint pl. a C.
laxiﬂorus, C. lucidus és C. saxatilis. Bár utóbbiaknak a méhészeti értéke kisebb lehet, éppen
a környezetükben várható kisebb méhsűrűség miatt ezek a fajok alkalmasabbak arra, hogy
kertekbe, gyümölcsösök közelébe ill. közterületekre ültessük őket.
Eredményeink összegzéseképpen megállapíthatjuk, hogy:
• a madárbirs (Cotoneaster) fajok nektáriuma automorf és receptakuláris
• a nektáriumsztómák mezo- vagy xeromorf típusúak
• a glanduláris szövet 3-4 sejtsoros
• a nektáriumparenchimában gyakoriak a kalcium-oxalát rozetták
• a mirgyek rendelkeznek nyalábellátottsággal
• az egyes fajok nektáriummérete és -vastagsága egymástól szigniﬁkánsan különbözhet
• a különböző fajok nektártermelésében, így méhvonzásában is eltéréseket tapasztalhatunk.

Erika NAGY TOTH – Rita FILEP – Agnes FARKAS (2011): Nectary structure of Cotoneaster
roseus. Acta Biologica Szegediensis Volume 55(2)
Abstract – Cotoneasters are widely planted as ornamentals, which at the same time can
serve as a source of nectar for honey bees and bumble bees. The present study gives a detailed description of the nectary anatomy of Cotoneaster roseus. The ﬂoral nectary is located within the receptacle, with well distinguishable regions of the epidermis, glandular
tissue and nectary parenchyma. Modiﬁed nectary stomata are at level with or below the epidermis; the glandular cells are arranged in 3 to 4 subepidermal layers; and calcium oxalate
crystals are typical in the nectary parenchyma. Data are provided on the size and thickness
of the nectar gland, which can be signiﬁcant factors determining the nectar producing ability of the ﬂowers.

Ágnes FARKAS – Erika NAGY TÓTH (2012): Nectar secretion dynamics and insect attraction
of some Cotoneaster species. 2nd Global Congress on Plant Reproductive Biology (PRB2012)
Abstract – Cotoneaster species (Rosaceae, Maloideae) are well-known ornamentals, widespread in the temperate regions of Europe and Asia. Although their ﬂowers are small, they
can provide large volumes of nectar with high sugar concentrations, which features make
them attractive for honey bees (Apis mellifera) and bumble bees (Bombus sp.). However, the
nectar producing capacity of different species may vary to a large extent. Our investigation
aimed at clarifying which species are the best nectar producers and the most attractive for
pollinators. Another goal of the research was to identify characteristic nectar secretion patterns in various cotoneasters.
The present study included 6 Cotoneaster species, investigated in the Botanical Garden in
Vácrátót, Hungary, between 25 and 27 May 2011. In order to determine daily nectar production, ﬂowers were sampled following a period of 24-hour isolation by a tulle net. To
study nectar secretion dynamics, 20 ﬂowers per species were tagged, and the same ﬂowers
were sampled every 2 hours between 8:00 and 18:00 h. Nectar volume was determined with
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calibrated capillaries, and sugar concentration was measured with hand refractometers.
Nectar was detected already in ﬂower buds and balloon stage ﬂowers, but the best nectar
producers were the pollen shedding ﬂowers. In some species (e.g. C. lancasteri) even the
old ﬂowers, where all anthers have dehisced, maintained nectar secretion, while in others
(e.g. C. kitaibelii) nectar secretion ceased with the end of pollen shedding. Some Cotoneaster species offered nectar continuously throughout the day (C. chenkangensis, C. hjelmquistii, C. kitaibelii and C. lancasteri), while in others (C. halfhardii, C. lanshangensis) only a
small percentage of ﬂowers provided nectar for the insects at each sampling time. Mean
daily nectar volumes and sugar concentrations varied in the range of 2.39 to 17.5 μl and 18.0
to 44.6%, respectively. Nectar sugar values, which take into account both the quantity and
quality of nectar, were the lowest in C. lanshangensis and the highest in C. kitaibelii.
In accordance with the data above, large numbers of ﬂower visitors were most frequently
observed on the species which provided large volumes of nectar continuously during the
day, especially if this was accompanied by high sugar concentrations, as e.g. in C. lancasteri.
Honey bees were the most regular visitors, but the ﬂowers of C. kitaibelii were visited by
bumble bees, as well. For bees, the least attractive species were C. lanshangensis and C. halfhardii, however, in the ﬂowers of the latter species several ants (Formicidae) were observed.
The present study conﬁrms that insect attraction depends on a number of factors, including
the amount and sugar concentration of nectar, as well as the pattern of nectar presentation.
Our data provide further evidence for the variability in the nectar producing capacity even
within a single genus.

FARKAS Ágnes – FILEP Rita – BENCSIK Tímea – SCHEIDNÉ NAGY TÓTH Erika (2012): Összehasonlító szövettani vizsgálatok Cotoneaster taxonok nektáriumstruktúrájára vonatkozóan. XIV. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, szeptember 28., Program és
összefoglalók, 63.old.
Összefoglaló – A Rosaceae családba tartozó madárbirs (Cotoneaster) nemzetség lombhullató és örökzöld cserjéket foglal magába, melyek Eurázsia mérsékelt övi területein és ÉszakAfrikában elterjedtek. Hazánkban is gyakran ültetik őket kertekben, parkokban és utak
mentén, hiszen levelük, viráguk és termésük egyaránt díszítő értékű. A madárbirs taxonok
méhészeti értékét a pollenkínálat és a virágok méretéhez képest bőséges, magas cukortartalmú nektárprodukció adja. Jelen munkában a nektárt kiválasztó mirigy szerkezetét mutatjuk be több éves vizsgálataink alapján, kitérve a kvalitatív és kvantitatív jellemzők nemzetségen belüli változatosságára.
Több mint 20 madárbirs fajról gyűjtöttünk virágmintákat a Vácrátóti Botanikus Kertben
2007, 2010 és 2011 tavaszán. A strukturális vizsgálatokhoz a mintákat felszálló alkoholsorozatban víztelenítettük, majd műgyantába (Technovit 7100) ágyaztuk. A 10 μm vastagságú metszeteket toluidinkékkel festettük. A preparátumokról NIKON ECLIPSE 80i mikroszkóppal, SPOT Basic 4.0 szoftverrel felvételeket készítettünk, a nektárium kvantitatív
jellemzőit az Image Tool 3.0 programmal mértük. A mirigy felszínét paraformaldehides
ﬁxálást, víztelenítést, kritikus ponton szárítást és aranyozást követően JEOL JSM-6300
ASID-4 scanning elektronmikroszkóppal tanulmányoztuk.
A madárbirs ﬂorális nektáriuma automorf, a vacoköböl adaxiális felszínét béleli a magház és a porzók eredése között. Az epidermiszsejtek longitudinális mediális síkban szemlélve négyzet vagy téglalap alakúak. A nektárt kiválasztó sztómák zárósejtjei a bőrszöveti
sejtekkel egy szintben helyezkednek el, mezomorf típusúak; vagy enyhén besüllyedtek,
xeromorfak. Az epidermisz alatt húzódó glanduláris szövet 3-4 sejtsorba rendeződő apró,
izodiametrikus sejtekből áll. Beljebb haladva nagyobb méretű, világosabbra festődő sejtek
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alkotják a nektáriumparenchimát. A mirigy és az azt övező receptákulum alapszöveti sejtjei
között is gyakoriak a kalcium-oxalát rozettakristályokat tartalmazó idioblasztok. Közvetlenül a nektáriumparenchima alatt húzódnak a szállítónyalábok, melyekben jól kivehetőek a
gyűrűs vagy spirális vastagodású xylem elemek.
Az összes vizsgálati évben azt tapasztaltuk, hogy az egyes Cotoneaster fajok szigniﬁkáns
eltéréseket mutatnak a nektárium területe és vastagsága, valamint az egységnyi területre eső sztómaszám tekintetében is. A fenti jellemzők összefüggésbe hozhatóak az adott
taxonra jellemző nektárprodukció mértékével, tehát befolyásolják a madárbirs fajok méhészeti értékét is.

A jövőben is szeretném mind ezt a témát, mind egy másik témát – az illóolajok illetve
a fűszernövények nektáriumszerkezetét és nektárprodukcióját vizsgálni. Erre adtunk be
pályázatot, mely sajnos nem nyert. Ebben a pályázatban a mosonmagyaróvári kollégákkal
is jó lett volna együttműködni.

Skribanek Anna
Végzettség:
2001: PhD fokozat
1989: mezőgazdasági egyetemi doktori cím
1996: mikrobiológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
1987: növénygenetikus szakmérnök, Agrártudományi Egyetem Gödöllő
1983: általános agrármérnök, Agrártudományi Egyetem, Keszthely
Munkahelyek:
1989. szeptember 1-jétől Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Biológia
Tanszék (2008-tól Nyugat-magyarországi Egyetem)
1983. szeptember 1.-1989. augusztus 31. Gabonatermesztési Kutató
Intézet Szeged Kutatóállomása, Táplánszentkereszt (munkahelyi
feladat: őszi és tavaszi árpanemesítés)
Tudományos tevékenység:
Szakdolgozati témavezetés összesen 55 db
Tudományos Diákköri dolgozatok témavezetése 8 db, ebből 2 db
különdíj, 1 db 3. helyezés
Kutatási témák:
• Protokloroﬁll(id) formák szerveződése és fototranszformációja nem levél eredetű
szervekben nyitva és zárvatermő növényekben
• Tavaszi árpa szárazság és alumínium stressz tűrése
• Növényzet és talaj hatása a karrosodásra
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A TÁMOP 4.2.1/B projekthez két témakör kapcsolódott.
Karsztos magashegységi környezet téma keretében:
• Modellrendszert dolgoztunk ki és méréseket végeztünk a törpefenyő téli CO2 termelésének vizsgálatára
• A törpefenyő bomlásából származó oldást okozó szerves savak mennyiségét határoztuk meg, illetve mértük a talajlégzés CO2 terhelését
• Tartamkísérletet állítottunk be a kőzetek oldódásának közvetlen mérésére különböző körülmények között, növényes, növénytelen, folyó és álló vizes rendszerekben
• Terepi CO2 méréseket végeztünk különböző karros felületeken (gyeppel, törpefenyővel, talajjal borított karrformákon), illetve télen hóban is mértük a CO2 tartalmat különböző felületeken (szabad sziklafelszín, törpefenyő)
• Méréseink alapján megállapítottuk, hogy a különböző növényformációk eltérő CO2
terhelést okoznak, de ez önmagában nem magyarázza az oldódás mértékének változását, illetve a növényzet jelenléte még alacsony akár fagypont alatti hőmérsékleten
is növeli az oldódás mértékét.
Abiotikus stresszhatások a kloroﬁll bioszintézisre:
• Tiszafa kloroﬁllbioszintézisének vizsgálata különböző fény és hőmérsékleti viszonyok között
• Fotoszintetikus aktivitás mérések sötétben hajtatott, zöldített és reetiolált tiszafa
hajtásokon
• Zöldülési folyamat kintetikája és mikromorfológiai változásainak nyomon követése
különböző hőmérékleteken
• Munkánk rámutat arra, hogy a nyitvatermőknél feltételezett, fény jelenlététől független Kl szintézis önmagában is egy bonyolultabb szabályozású folyamat, mely szükséges, de nem elegendő feltétele a működő fotoszintetikus apparátus kiépülésének.
Beszerzett eszközök a TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében: LI-6400XTQ Portable
Photosynthesis System, Soil CO2 Efflux Chamber; Viasala infravörös gáz analizátor. A beszerzett eszközök terepi és laboratóriumi CO2 tartalom és kibocsátás mérésére alkalmasak. A karrosodásban a talajban és a hóban felhalmozódó CO2 mérésével a vízbe oldódó
mészagreszív CO2 mérését tették lehetővé.

Publikációk:
SKRIBANEK A. – HIDEG É. – SOLYMOSI K. – BÖDDI B.(2010): A tiszafa (Taxus baccata L.) zöldülése és színtestjeinek ultrastruktúrája. XIII. Magyar Növényanatómiai Szimpozium,
október 21., Szeged. (konferencia előadás)
Abstract – Yew (Taxus baccata L.) seeds are difficult to germinate, therefore chlorophyll
(Chl) biosynthesis and plastid differentiation have not been studied in dark-germinated
yew seedlings up to now. In this work, we have analyzed these processes in dark-forced yew
shoots. Small differences were observed in the pigment content and plastid development
of dark-forced stems and leaves. Our results indicated that the dark-forced organs of this
plant are able to synthesize Chl in the dark, but functional chloroplasts do not differentiate during dark-growth or after relatively long periods of greening. These results outline
that the light-independent process of Chl biosynthesis (that is presumably present in most
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gymnosperms) is under strict and complex regulation; and is a necessary, however insufﬁcient prerequisite for the assembly of the functional photosynthetic apparatus.

SKRIBANEK Anna – KISS Edina – VERESS Márton (2011): Növényzet hatása a kőzetek oldódási viszonyaira. XIV. Karsztfejlődés konferencia, Szombathely, május 26-29. (konferencia előadás)
SKRIBANEK Anna – SOLYMOSI Katalin – HIDEG Éva – BÖDDI Béla (2011): A tiszafa (Taxus
baccata L.) színtestjeinek ultrastruktúrája és zöldülése. Szombathely, Tudományos
Közlemények XIII. Természettudományok 13. Supplementum, pp. 65-71. HU ISBN
2006-8336, ISSN 0864-7127
RYBÁR O. – SKRIBANEK A. (2011): A növényzet szerepe a dolomit karrosodásában. Karszt és
Barlang 2010.I-II. p. 53-59. Budapest
Anna SKRIBANEK – Katalin SOLYMOSI – Éva HIDEG – Béla BÖDDI (2012): The Effect of Abiotic
Stressors (Light and Temperature) on Chlorophyll Biosynthesis International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, March 26-27,
Sopron, Hungary
Abstract – Chlorophyll biosynthesis is a light dependent process in angiosperms, while it
can proceed in most gymnosperms also in the absence of light. In this work, we have compared the temperature dependence and the light sensitivity of chlorophyll formation in
dark-grown or dark-forced red oak (Quercus rubra L.), ginkgo (Ginkgo biloba L.) and yew
(Taxus baccata L.). Chlorophyll biosynthesis is different in the stems and the leaves of red
oak seedlings, and in stem-related organs; it depends strongly on the temperature and light
intensity used during greening. Similarly to angiosperms, ginkgo seedlings can be fully etiolated and are unable to synthesize chlorophyll in the dark, while yew plants are only partially etiolated during dark-forcing, i.e. they accumulate both chlorophylls and the chlorophyll
precursor, protochlorophyllide in the dark. The dark-forced stems and leaves of yew have
similar pigment composition and greening. In addition, unlike ginkgo and red oak seedlings,
the greening of dark-forced yew is not much inﬂuenced by low temperatures.

SKRIBANEK Anna – DEÁK György – VERESS Márton (2012): Széndioxid produkció mérése
magashegységi területeken. XV. Karsztfejlődés, Szombathely konferencia előadás május 24-26.
SKRIBANEK A. – DEÁK GY. – VERESS M. (2012): Effect of dwarf pine vegetation on karren dissolution. Zeitschtrift für Geomorphology (megjelenés alatt)
Abstract – Soil CO2 content of areas with different vegetation coverings was investigated
in alpine terrains (Totes Gebirge). Dissolution of limestone was compared on slopes with
vegetation patches (grass or dwarf pine) and on bare slopes. Dissolution intensity was also
studied on a model system. CO2 measurements were performed using an infrared gas analyzaer. Amount and role of tannin in the dissolution process was also investigated. CO2
content of the soil was found higher under vegetation patches because of the degradation
of organic materials. It was highest under grass patches, followed by dwarf bushes, dwarf
pines with grass undergrowth and it was the lowest under dwarf pines. The CO2 content of
the soil with no vegetation was not signiﬁcantly lower than that under dwarf pines.
Dissolution of limestone tablets was greater in the soil than on the surface. Temperature
and the dissolution rate did not correlate. The dissolution rate depended primarily on the
presence of water, especially in the colder seasons, whereas in the summer growing season
CO2 produced by degradation could cause more intense dissolution under the vegetation.
The tannin and acid contents of degrading organic materials could also play a signiﬁcant
role in the dissolution process.
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SKRIBANEK Anna – DEÁK György – VERESS Márton (2012): Széndioxid produkció mérése
magashegységi területeken, Karsztfejlődés XV. (megjelenés alatt)
Összefoglalás – Magashegységi térszíneken (Totes Gebirge) vizsgáltuk a különböző
növényborítottságú területek talajainak CO2 tartalmát nyáron és a hó CO2 tartalmát télen.
A növényfoltos (gyepes illetve törpefenyős) lejtőkön és csupasz lejtőn összehasonlítottuk
a mészkő oldódását. Az oldás intenzitását modellrendszerben is mértük. A CO2 méréseket
infravörös gázanalizátorral végeztük. Vizsgáltuk a cseranyagok mennyiségét, és szerves savak szerepét az oldásban.
A disszimilációs folyamatok következtében növényzet alatt a talajban a magasabb a CO2
tartalom. Legmagasabb a gyepfoltok, majd a törpecserjések, gyepes aljnövényzetű törpefenyők és legalacsonyabb a törpefenyők alatt. A növényzet nélküli talajban a CO2 tartalom
nem alacsonyabb szigniﬁkánsan, mint a törpefenyő alatt. Hóban a törpefenyő környezetében a CO2 tartalom magasabb főként a talaj közelében, mint a szabad sziklafelszín felett.
A márvány tabletták oldódása a szabad sziklafelszínen magasabb, mint a talajban a gyep
alatti lejtőrészen, legalacsonyabb a törpefenyő alatti lejtőn. Az oldódás mértéke a növényzet, és az áramló víz jelenlététől függ.

215

Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Botanikai Kutatócsoport

Szabó Péter
1960-ban születtem Győrött. Egyetemi tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának biológiaföldrajz szakán fejeztem be 1986-ban. Doktori (PhD) fokozatot az NyME
mosonmagyaróvári karán szereztem 2006-ban. Jelenleg a NyME-AK
egyetemi docense, dékánhelyettese vagyok. 2009-től a NyME-AK botanikai kutatócsoportjának vezetőjeként is tevékenykedem. Nős vagyok,
két gyermekem van.

Farkas Péter
1967-ben születtem Budapesten. Hitoktatói képesítést a győri Római Katolikus Hittudományi Főiskolán szereztem 1997-ben. Jelenleg a Társasház Környezeti Kultúra és Szolgáltató Bt. cégvezetőjeként dolgozom. Nős
vagyok, egy gyermekem van.

Szabó Krisztina
1975-ben születtem Győrött. Tanítói oklevelet az Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolán szereztem 2000-ben, majd az NyME Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karán 2008-ban diplomáztam agrármérnökként. Jelenleg a mosonmagyaróvári kar nappali tagozatos PhD
hallgatója vagyok. Férjezett vagyok, egy gyermekem van.

Molnár Zsolt
1967-ben születtem Mosonmagyaróváron. Az ELTE TTK-n szerzeztem
biológia-kémia tanár szakos oklevelet. 1991-től tanítom e két tárgyat a
győri bencés gimnáziumban, 2005-től óraadóként a NyME Apáczai Karán, ahol főleg ökológiát adok elő. Nős vagyok, egy gyermekem van.
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Barla Ferenc
1961-ben születtem Győrött. Villamos üzemmérnökként 1997-ben szereztem ﬁzikatanári diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Jelenleg a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház klinikai sugárﬁzikusaként dolgozom. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győr-Moson-Sopron
Megyei területi csoportjának elnökeként is tevékenykedem. Nős vagyok,
két gyermekem van.

Halbritter András Albert
1972-ben születtem Győrött. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1996-ban szerztem biológus diplomát, majd 2005-ben doktori (PhD) fokozatot. Az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén, majd az MTA Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézetében oktattam és kutattam, majd kitérőt tettem a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt-ben, ahol a laboratórium, a minőségirányítási, környezetirányítási és higiéniai rendszerek irányítását
végeztem, a bioetanol fenntarthatósági lehetőségeit kutattam. 2010-től
a NyME Kooperációs Kutatóközpontjának kutatója vagyok. Jelenleg az
Apcázai Kar adjunktusaként dolgozom. Nős vagyok, két gyermekem van.

Kutatási területünk:
Szerpentinﬂóra vizsgálata az ausztriai Bernstein körzetében.
A szerpentinit (metamorf peridotit) egyfajta jellegzetes kőzetsorban oﬁolitban bukkan
elő, leginkább óceánok szegélyén lévő szubdukciós zónában keletkezik. A szerpentin-talajok talajképző kőzete a magas magnéziumtartalmú, földköpeny eredetű, metamorf szerpentinit. E talajokon edaﬁkus növénytársulások alakulnak ki, gyakran sok bennszülött
fajjal. A talajok jellegzetessége a kőzethatás, alacsony Ca-Mg arány, a makroelemek (N, P,
K) hiánya, magas fémion-koncentráció. Ezen tényezők erőteljes stresszhatást okoznak. A
szerpentintalajon élő növények közül több képes a nehézfém-ionok (nikkel, króm, mangán) hiperakkumulációjára 1000 mg/kg feletti szárazanyag-koncentráció értékben.
Vizsgáltuk a növények megoszlását a szociális magatartás típusok szerint valamint az
ökológiai indikátorértékek: hőklíma, relatív talajnedvesség, talajreakció, nitrogén-igény,
relatív fényigény, szélsőséges klímahatások eltűrése, sótűrés alapján.
A hiperakkumulens növényfajoknak jelentős szerepe lehet a jövőben a ﬁtoremediáció
területén. A téma az abiotikus (szerpentinit) és biotikus (ﬂóra és vegetáció) kapcsolatát vizsgálja Kárpát-medencei mintaterületekre alapozva. A szerpentinit-területek
az edaﬁkus (talajtani) tényezők jelentette nagy szelekciós nyomás miatt mindenütt
biodiverzitási központok és ezért nagy természetvédelmi értéket képviselnek. Tanulmányozásukkal többet tudhatunk meg a növényi alkalmazkodás jellegzetességeiről, e nehézfémekhez szokott növények alkalmazási lehetőségeiről.
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Bekapcsolódtunk a szerpentinﬂórával foglalkozó kutatások nemzetközi vérkeringésébe. Kutatásaink tanulságait publikációkban összegezzük és jelentetjük meg.
További kutatásainkhoz partnerkapcsolatokat építettünk ki Ausztriában, Olaszországban, Csehországban, Kubában.
A tervezett vizsgálataink a következők: Sienai Egyetem: talaj-növénytársulás
biomatematikai modellek alkalmazása, terepi vizsgálatok Toscana szerpentinit-területein; La Sapienza, Róma: A dél-olasz szerpentinterületek megismerése; Talajbiológiai Intézet, České Budějovice: ökotoxikológiai vizsgálatok szerpentin-talajokon, a Holubovské
hadce (Blansky Les, České Budějovice mellett) szerpentinterület mintavétele (kiemelten: a
Festuca ovina faj morfológiai vizsgálatához példányok begyűjtése); BOKU, Bécs: a Bernstein
melletti Kienberg szerpentinrögének szakirodalmi kutatása, adatok megosztása; Havanna:
Instituto de Ecología y Sistemática Kelet-Kuba nagykiterjedésű, geológiailag idős szerpentinterületeinek vizsgálata, amely a szakterület élvonalbeli eredményeihez vezethet.
Ezen adatok a közép-európai ﬂórára ugyancsak hiányosak. Közép-Európa szerpentinterületei kevéssé ismertek. E területek ﬂorisztikai-cönológiai adatai viszonylag régiek,
a ﬂóraelemzésben, társulások szerkezetében numerikus módszereket alig alkalmaztak.
Mindezek mellett a talajtani eredmények is hiányosak. Fontos lenne e szerpentinit-talajok ﬁzikai és kémiai növényi stressztényezőit felmérni, és azokat a ﬂorisztikai-cönológiai
adatokkal biomatematikai módszerekkel összevetni.
Korábbi vizsgálataink során megállapítottuk, hogy egyes genuszokban (pl. Thlaspi,
Fallopia, Cirsium) akkumuláció illetve hiperakkumuláció mutatható ki a nikkel, króm,
kobalt, réz és kadmium elemek esetében.
Az élvonalbeli külföldi tudományos műhelyekkel való együttműködés nemcsak modern
vizsgálati módszerek adaptációját, hanem új módszerek kidolgozását is eredményezhet.
Eredményeinket – amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a fenntartható gazdasági fejlődéshez – szakfolyóiratokban publikáljuk.
A projekt keretében s a szövettani vizsgálatokhoz fotodokumentációhoz is alkalmas
fénymikroszkópot és a növényhatározáshoz, mikromorfológiai mérésekhez sztereomikroszkópot szereztünk be. A herbáriumi növényminták, ill. talajminták feldolgozását
szárítószekrény segíti. A talajvizsgálatokat laboratóriumi mérleg és terepi pH-mérő teszi
megvalósíthatóvá. Szkenner, képfeldolgozó szoftver és hordozható számítógép segíti a
növényminták és mérési adatok feldolgozását.
A kutatásokba bevontuk SZABÓ Krisztina és PETZ Tiborné PhD-hallgatókat, akiknek
doktori munkájának részét képezik az e projektben elért eredményeik.
TÁMOP 4.2.1.B pályázat segítségével a NYME-AK Botanikai Kutatócsoportja a szárazságtűrő növények macchia vegetációjának tanulmányozására terepmunkát végzett az
Isztria-i félszigeten 2010. év folyamán.
A NYME-AK Botanikai kutatócsoportja a TÁMOP 4.2.1.B pályázat segítségével a projekt tárgyában kutatási együttműködést készített elő a Sienai Egyetem és a Római Egyetem, valamint a České Budějovicében működő cseh akadémiai Talajbiológiai Intézet kutatóinak bevonásával a szerpentinbotanika és a hiperakkumuláció tárgykörében.
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Konkrét együttműködésre léptünk a havannai Instituto de Ecologia y Sistematica kutatóival (a műhely vezetője Dr. Ramona Oviedo PRIETO), szerpentinﬂorisztika tárgykörében. A nyugat-kubai területeken adatgyűjtő terepmunkán, botanikai expedíción vettünk
részt az Instituto támogatásával a TÁMOP 4.2.1.B pályázat segítségével 2012. év folyamán (Sierra del Rosario, Cayalbana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos).
Felmértük az ausztriai Bernstein talajtani és ﬂorisztikai-társulástani képét, összehasonlítva a térség kevéssé jellegzetes szerpeintinit- és nem szerpentinit területeivel. Kimutattuk a Bernstein növényzetének jellegzetes szerpentin-szindrómáját.
Kutatási eredményeinket a természetvédelem, illetve a ﬁtoremediáció technológiája
területén lehetne felhasználni. A nagy nehézfémtartalmú szerpentinit-talajok növényeinek jelentős része nehézfém-hiperakkumuláló, így diffúz talajszennyezéseknél nehézfémek kivonására potenciálisan alkalmas.

Publikációk:
Krisztina SZABÓ – Péter SZABÓ – András HALBRITTER – Zsolt MOLNÁR – Péter FARKAS (2011):
Floristic and Pedological Study of the Serpentine Sites of Bernstein-Kienberg. CASEE
Central and South Eastern Europe: The EU Strategy for the Danube region – with speciﬁc emphasis on Land and Water Management and the Environment. April 28th – 29th,
Szent István University, Bulletin of Szent István University. Gödöllő.
Abstract – Serpentinite (metamorphic peridotite) occurs in a special rock series, the ophiolite, and mostly originates from the subduction zone of ocean crust. This magnesium-rich
metamorphic rock forms the special serpentine soils, which have edaphic plant communities often with many endemic species. Characteristics of these soils are the rockiness, low
Ca/Mg ratio, deﬁcit of macronutrients (N, P, K), and high concentrations of heavy metals.
These factors are stressful for plants. Several plants of serpentine soils are able to hyperaccumulate heavy metal ions (nickel, chromium, manganese) in more than 1000 mg/kg dwt.
concentration.
The ﬂoristic study of Bernstein-Kienberg covered 6 km2, in all aspects. For coenological
investigations Braun-Blanquet method based on cover % was used in 10×10 m quadrates.
In Pino-Festucetum ovinae 104 plant species were found. Based on soil sections, the serpentine soils of Bernstein can be classiﬁed as ranker soils, sometimes with signs showing a
beginning transition towards brown forest soils or podzolic soils.
Plant distribution was studied among social behaviour types and ecological indicator values like temperature, relative soil moisture, soil pH, nitrogen demand, relative light demand, tolerance of extreme climatic factors, salt tolerance.
Hyperaccumulating plants can have an importance in phytoremediation in the future.
Florisztikai és talajtani viszgálatok a Bernstein-Kienberg szerpentinterületen
A szerpentinit (metamorf peridotit) egyfajta jellegzetes kőzetsorban oﬁolitban bukkan elő,
leginkább óceánok szegélyén lévő szubdukciós zónában keletkezik. A szerpentin-talajok talajképző kőzete a magas magnéziumtartalmú, földköpeny eredetű, metamorf szerpentinit. E
talajokon edaﬁkus növénytársulások alakulnak ki, gyakran sok bennszülött fajjal. A talajok
jellegzetessége a kőzethatás, alacsony Ca-Mg arány, a makroelemek (N, P, K) hiánya, magas
fémion-koncentráció. Ezen tényezők erőteljes stresszhatást okoznak. A szerpentintalajon élő
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növények közül több képes a nehézfém-ionok (nikkel, króm, mangán) hiperakkumulációjára
1000 mg/kg feletti szárazanyag-koncentráció értékben.
A Bernstein - Kienberg ﬂórájának vizsgálata során a felvételezések 6 km2-es területet foglaltak magukba. A vizsgálatok minden aszpektusban lezajlottak. 10×10m kvadrátokon,
Braun-Blanquet-módszerrel végeztük a felvételezéseket. Vizsgáltuk a borítási értékeket
(%). A Pino-Festucetum ovinae társulásban összesítettük az ott regisztrált fajokat, melyek
száma 104. Helyszíni talajvizsgálatokat végeztünk, melyek során megállapítást nyert, hogy
az itt található talajok jórészt ranker talajok, néhol az agyagbemosódásos barna erdőtalaj,
illetve a podzolosodó erdőtalaj felé való átmenettel.
Vizsgáltuk a növények megoszlását a szociális magatartás típusok szerint valamint az ökológiai indikátorértékek: hőklíma, relatív talajnedvesség, talajreakció, nitrogén-igény, relatív
fényigény, szélsőséges klímahatások eltűrése, sótűrés alapján. A hiperakkumulens növényfajoknak jelentős szerepe lehet a jövőben a ﬁtoremediáció területén.

SZABÓ, Krisztina – SZABÓ, Péter – HALBRITTER, András Albert – MOLNÁR, Zsolt – FARKAS, Péter – BARLA, Ferenc (2012): Floristic Study of the Serpentine Sites in the Eastern Alps.
TÁMOP konferencia, Sopron, március 26-27
Abstract – The paper reports on with their suboceanic climate and weak continentality the
serpentine sites of Bernstein and its surrounding all aspects of the serpentine syndrome
were demonstrated. According to relative soil moisture demand (WB) drought tolerant
W1-4 reached 38.3% of the species. 40% of the species have basiphil (RB) pH demand, and
40% tolerates nutrient deﬁciency (NB). Stress tolerants has a ratio close to 60%. By the
relative low species diversity, 20-30% of the species have high validity. Micromorphological differences were demonstrated inseveral species. We hypothetize the serpentinomorphosis behind this phenomenon. The low Therophyte ratio connected to drought tolerance
shows the existence of the Th paradoxon.

SZABÓ Péter – HALBRITTER András – FARKAS Péter – SZABÓ Krisztina – MOLNÁR Zsolt – BARLA
Ferenc (2011): A Keleti-Alpok szerpentinrögeinek ﬂorisztikai képe. XV. Apáczai Napok
Nemzetközi Tudományos Konferencia
Abstract – A NYME-AK Botanikai Kutatócsoportja 2010 – 2012 között végzett ﬂorisztikai
felméréseket az ausztriai Bernstein körzetében a NYME-TTK égisze alatt, a TÁMOP 4.2.1.B
pályázat támogatásával. Az ökológiában szerpentin szindrómaként ismert jelenséget többségében trópusi, ill. mediterrán területeken írták le. Célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy
felfedezhető-e ez a jelenség a szubóceánikus–kontinentális Bernstein szerpentinrögén is?
Vizsgálataink azt igazolták, hogy a Borostyánkő és körzetében levő szerpentinrögökön, a
ﬂóra teljes mértékben mutatja a szerpentin jelenség minden összetevőjét.

MOLNÁR Zsolt – FARKAS Péter – SZABÓ Péter – HALBRITTER András – SZABÓ Krisztina – BARLA Ferenc (2011): A hiperakkumuláció vizsgálata az ausztriai Bernstein területén. XV.
Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
Abstract – Az NYME-AK Botanikai Kutatócsoportja 2010 – 2012 között, az ausztriai Bernstein körzetében a NYME-TTK égisze alatt, a TÁMOP 4.2.1.B program keretében végzett
megﬁgyeléseket. Az ökológiában szerpentin szindrómaként ismert jelenséget vizsgáltuk
a szubóceánikus – kontinentális Bernstein szerpentinrögén. Vizsgálataink azt igazolták,
hogy ilyen klimatikus viszonyok között is mutatja a ﬂóra teljes mértékben a szerpentin jelenség minden összetevőjét, így a nehézfém-ion akkumulációra való hajlamot is.

SZABÓ Krisztina – SZABÓ Péter – HALBRITTER András – FARKAS Péter – MOLNÁR Zsolt –
BARLA Ferenc (2011): Két ruderális gyomnövényfaj alaktani és biometriai vizsgálata
különböző élőhelyeken. XV. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
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Összefoglalás – Jelen tanulmányunkban két gyomnövény (Taraxacum officinale Weber ex
Wiggers, Plantago lanceolata L.) szerpentinit és öntéstalajon élő egyedeinek alaktani és
biometriai tulajdonságait hasonlítottuk össze. A Bernstein-Kienberg szerpentin területén
élő egyedek kisebb testméretet, kisebb levélfelületet produkálnak. Sztómasőrőségük kisebb, vízpotenciál értékeik magasabbak, mint a kontrollterületen élőké. A vizsgált egyedeken kimutathatók a szerpentin szindróma bélyegei.

A tervezett vizsgálataink a következők: Sienai Egyetem: talaj-növénytársulás
biomatematikai modellek alkalmazása, terepi vizsgálatok Toscana szerpentinit-területein; La Sapienza, Róma: A dél-olasz szerpentinterületek megismerése; Talajbiológiai Intézet, České Budějovice: ökotoxikológiai vizsgálatok szerpentin-talajokon, a Holubovské
hadce (Blansky Les, České Budějovice mellett) szerpentinterület mintavétele (kiemelten: a
Festuca ovina faj morfológiai vizsgálatához példányok begyűjtése); BOKU, Bécs: a Bernstein
melletti Kienberg szerpentinrögének szakirodalmi kutatása, adatok megosztása; Havanna:
Instituto de Ecología y Sistemática Kelet-Kuba nagykiterjedésű, geológiailag idős szerpentinterületeinek vizsgálata, amely a szakterület élvonalbeli eredményeihez vezethet.

Szinetár Csaba
Végzettség:
2008: habilitált doktor, NYME EMK
1996: biológiai tudományok kandidátusa
1979-1984: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, ELTE TTK
Munkahely:
1984-től: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Természettudományi Kar, illetve az intézmény jogelődjei; 2004-től
főiskolai tanár
Oktatói és kutatói tapasztalatok: állatrendszertan, állatszervezettan,
ökológia, biodiverzitás monitorozása, arachnológia, terepgyakorlati
képzés szervezése; kutatói és konzulensi tevékenység
állatrendszertan és arachnolóia tárgyakban.
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatási témám az időszakos vízborítású élőhelyek környezeti állapotának nyomon követése pókok monitorozásával. A vizes élőhelyek Európa-szerte a veszélyeztetett, érzékeny
környezeti rendszerek közé tartoznak. Külön ﬁgyelmet érdemelnek a nádasok, melyek
amellett, hogy erőteljesen visszaszorultak, jelentős antropogén hatás alatt állnak szinte
mindenhol. A tavaink mesterséges vízszintszabályozása mellett a nádgazdálkodás, a részben természetvédelmi célzatú kezelések (aratás, égetés), mind-mind folyamatos és vizsgálatra érdemes változásra késztetik a nádasok élővilágát. A talajfelszíni ízeltlábúak monitorozásának régóta és széles körben alkalmazott eszközei a különböző típusú Barber-féle
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csapdák. Az időszakos, vagy netán állandó sekély vízborítású élőhelyek vizsgálata, csak
speciális, mintavételi eszközökkel végezhető. A pályázat témavezetője és hallgatói (PhD,
egyetemi mester fokozat) több éve végeznek kísérleteket a megfelelő módszer kidolgozására. A pályázat keretében teszteltük módosított úszó Barber-csapda működését több
hazai állóvizünknél. A pályázat célkitűzéseként vállaltuk a módszer további metodikai
vizsgálatát, és tökéletesítését, illetve új módszerek kifejlesztését. Eddigi eredményeink
alapján már látható, hogy mind a vízellátás, mind a nádas kezelés (pl. kaszálás) hatásait
képes a vizsgált állatcsoport indikálni. Ezzel a vizsgálati területek komplex értékmegőrzése, a természetvédelem területén is fontos adalékokat szolgáltathatnak a várható eredményeink.
A vizsgált élőhelytípus (nádasok) Európa-szerte veszélyeztetettek és összehangolt kutatásuk elengedhetetlen. A nemzetközi együttműködés egyik első eredményeként előkészítés alatt van egy közelmúltban felfedezett pókfaj európai elterjedését és élőhelyeinek
állapotát bemutató publikáció elkészítése francia, német és belorusz arachnológus kollégák bevonásával.
A pályázat keretében egy kutatói sztereomikroszkóp, egy netbook, valamint motoros rovarszívó beszerzése valósult meg. Valamennyi eszköz közvetlenül szolgálta a pályázat megvalósítását és a megkezdett munkák folytatásának a lehetőségéhez is jelentősen hozzájárul.
A pályázat megvalósításában egy állandó tanszéki munkatárs – TÖRÖK Tamás -, valamint egy külső PhD jelölt – KANCSAL Béla - vett részt folyamatosan. További PhD hallgató
– ANGYAL Dóra -, illetve ﬁatal fokozattal rendelkező kutató – Dr. SZŰTS Tamás – is közreműködött egyes feladatok, illetve publikációk elkészítésében. A terepi munkáink során
végzett hallgatók, kutatótársak, természetvédelmi szakemberek (FHNP, DINPI), középiskolai diákok szintén résztvevők voltak.
Tekintettel arra, hogy a vizsgálataink magyarországi élőhelyeken zajlottak, külföldi kutatók közvetlen részvételére nem került sor. Az eredményeink ismertetését több
külföldi arachnológiai műhely (Scientiﬁc Research Centre of the Slovenian Academy
of Sciences: EZLAB (Evolutionary Zooology LAB) http://ezlab.zrc-sazu.si/; University
of Podlasie, Siedlice, Poland http://www.ﬁnd-universities.com/poland/mazowieckie/
university-of-podlasie/; Ben Gurion Research Institute Sde Boker http://in.bgu.ac.il/
bgi/Pages/default.aspx) által szervezett nemzetközi konferencia, illetve tanulmányút
keretében mutattuk be kollégáinknak, akikkel jelenleg egy közös publikáció – (Tamás
SZŰTS – Csaba SZINETÁR – Béla KANCSAL – Sascha BUCHHOLZ – Evgeni M. ZHUKOVETS –
Olivier Villepoux: On the European Trebacosa europaea (Lycosidae): new data on the
morphology and distribution) elkészítése van folyamatban, illetve egy konkrét közös
pályázati program megvalósításán dolgozunk – Prof. Dr. Gabriele UHL Allgemeine und
Systematische Zoologie Zoologisches Institut und Museum J.S. Bachstraße 11/12 17489
Greifswald, mely hazánkban előforduló, illetve az általunk alkalmazott módszerekkel
gyűjthető fajok szaporodásbiológiájával fogalakozik.
Állandó, illetve időszakos vízborítású természetes élőhelyek standardizált mintavételezéséhez, illetve monitorozásához adaptáltunk, illetve fejlesztettünk ki új mintavételi (gyűjtési)
módszereket. Téli időszakú gyűjtéseinket automatizált klímaméréssel követve végeztük.
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Eredményeink publikálása részben még folyamatban van. Kutatás-módszertani fejlesztéseink a természetes vizes élőhelyek állapotfelmérésében és monitorozásában standardizálható vizsgálatokra adhatnak lehetőséget hasonló élőhelyek kutatásainál hazánkban, illetve külföldön egyaránt.

Publikációk:
KANCSAL Béla – SZINETÁR Csaba – BOGNÁR Vivien – ANGYAL Dóra (2010): Data to the spider
fauna (Araneae) of Lake Velence. Natura Somogyensis 17: 121-128. http://www.smmi.
hu/termtud/ns/ns17/133-140szinetar.pdf
SZINETÁR Csaba – KANCSAL Béla – TÖRÖK Tamás (2011): Reed trap – a new method to
investigate the spiders of marshland habitatas. 26. ECA (European Congress of
Arachnology, Sede Boqer, Izrael, 2011. Book of Abstracts p. 142.
Abstract – http://www.arachnologia.edu.pl/congress2010/Book%20of%20Abstracts.pdf
p.207

SZINETÁR Csaba – KANCSAL Béla – TÖRÖK Tamás (2012): A New Method for the Investigations
of Spiders Living in Flooded Areas of Hungarian Wetlands. International Scientiﬁc
Conference March 26-27 2012 on Sustainable Development & Ecological Footprint
Sopron, Hungary
http://www.nyme.hu/ﬁleadmin/dokumentumok/palyazat/tamop421b/
IntConference/Papers/Articles/PDF/SzinetarEtAl_ANewMethodForTheInvestigationsO
fSpidersLivingInFloodedAreasOfHungarianWetlands.pdf

Csaba SZINETÁR – Tamás TÖRÖK – Béla KANCSAL (2012): „Cladophora canvas”’ as a special
microhabitat supply – Investigation of winter activity of ground-dwelling spiders in the
reeds. 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana 09.02-07. Book of Abstracts
Abstarct – In permanently water-covered environments primarily the vegetation which
supply the habitable conditions for land-adapted invertebrate animals. The secret of the
sometimes crowded-looking (other times deserted) habitats lays in the special microhabitats supplied by the vegetation. These microhabitats have a crucial role in the lives
of spiders. The plants are offering hiding, molting, wintering, and special micro-regulated
climate chambers for the spiders. This multitude of microhabitats contributes to the richness of the main wetland habitat and results in the presence of specialist species. On this
poster we report the results of an investigation concerning a special microhabitat. It is a
common phenomena in the case of Central European lakes that the water level ﬂuctuates
according to an annual rhythm. As a sign of a mild eutrophication ﬁlamentous green algae
proliferates and form a thin layer on the surface of the water and stretched out between the
reeds. This algae ‚canvas’ will not follow the decrease of the water level in the Summer, thus
a little tent is formed above the water. If the low water level is remained for the winter this
canvas remained and could serve as a special climate tent for the ground-dwelling spiders
of the reeds. In a sunny weather the surface warms quickly and the animals will come out
with spectacular activity. In cloudy cold weather they found protection under the „canvas”,
which could be the highest-temperature zone of the reeds in this time period. In our study
special water Barber traps were placed at the surface of the green algae layer and at the underlying space. The temperature of the water (or ice), the inside and the outer surface of the
Cladophora-canvas and the top level of the reed (2 meters) were monitored in parallel using
automatic thermometers. During the several week of winter testing it has been conﬁrmed
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that some spider species can be spectacularly active on the surface of the canvas even in the
winter. This could be explained by the fact that the higher temperature dark „mat” surface
is visited by spiders dwelling in the climate chambers which have lower maximum values,
but less variability. Obviously their prey also show this behavior. According to our observations during the summer months it can also be characteristic that wolf spiders carrying
their egg knots reside either in the upper or in the more protected lower layer according to
the weather conditions. Our study was performed at Lake Velence in Agárd, at the István
Chernel Bird.

Tamás SZŰTS – Csaba SZINETÁR – Béla KANCSAL – Sascha BUCHHOLZ – Evgeni M. ZHUKOVETS
– Olivier VILLEPOUX (2012): On the European Trebacosa europaea (Lycosidae): new data
on the morphology and distribution. 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana
09.02-07. Book of Abstracts
Abstract – The genus Trebacosa has been erected in 1981 to host Trebacosa marxi (Stone,
1890) originally placed into Pirata. Later Trebacosa species without further identiﬁcation
has been recorded from France (Villepoux 1995) and one from Ukraine (Zhukovets 2003).
In 2005 two species have been described: T. europaea by SZINETÁR & KANCSAL (2005) from
Hungary and T. brunhesi by Villepoux from France. Platnick (2012) has mentioned „the two
species are probably the same” and the earlier publication date puts T. europaea as older
name. Szinetár & Kancsal described only males, whereas Villepoux has described both
sexes. The last ﬁve years provided with some additional specimens identiﬁed as Trebacosa;
some females from Hungary a female from Greece, and some of both sexes from several localities in France, thus we see the time suitable to try to conclude the status of the putative
synonymy and summarize our knowledge of T. europaea by examining all the specimens
available from all the localities.
A slight variation of the female vulva has been observed and discussed.

A pályázati ciklusban megjelent, illetve bemutatott munkáink (hazai és külföldi konferencia előadások poszterek) iránt mutatkozó érdeklődés alapján eredményesnek ítélem
a pályázat végrehajtását. Az eredményeinkből további publikációk elkészítését tervezzük, ezek referált külföldi szakfolyóiratokban remélt sikeres megjelentetése, továbbá a
megkezdett nemzetközi együttműködések megvalósulása esetén látjuk majd a tényleges
sikerét a pályázatunknak.
Az úgynevezett vizes élőhelyek, ezen belül elsősorban a nádasok kutatását, a most záruló pályázat keretében kifejlesztett és eredménnyel alkalmazott módszerek alkalmazásával
folytatni kívánjuk újabb hazai, illetve külföldi területeken is. Ez utóbbiak esetében több külföldi együttműködést is tervezünk részben már kialakított nemzetközi kapcsolataink révén.
Kutatásaink folytatásainak további feltételeit újabb sikeres pályázatok biztosíthatják.
Ezek között tervezzük újabb TÁMOP pályázat benyújtását is.
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Tóth Gábor
Végzettség:
2006: PhD, PTE
2002-2005: PTE Földtudományi Doktori Iskola
1999-2002: PTE BTK, történelem szak
1999-2002: PTE TTK, földrajz szak
1995-1999: BDF történelem-földrajz szak
Munkahely:
2001-től NYME TTK Földrajz-és Környezettudományi Intézet;
egyetemi docens
Oktatott tantárgyak:
• Geomorfológiai térképezés
• Európa természetföldrajza
• Természetföldrajz alapjai
• Magyarország nemzeti parkjai
• Természetföldrajzi terepgyakorlat
Kutató-és tanulmányutak:
• rendszeresen: Svájc, Franciaország, Ausztria, Szlovénia
• tanulmányutak: India, Chile, Törökország, Marokkó, Madagaszkár
A TÁMOP 4.2.1/B projektet megelőző kutatói pályázat legfőbb célkitűzése az éghajlati változásokból adódó környezeti változások vizsgálata volt. Ennek során ﬁgyeltünk fel
arra, hogy a dunántúli folyók rendkívül érzékeny indikátorai a közelmúlt környezeti változásainak. Az új projekt keretében azt a célt tűztük ki, hogy egy tipikus kárpát-medencei
folyó működését elemezve új ismereteket szerezzünk az elmúlt 3-400 év környezeti változásairól. Ehhez a munkához a Mura folyót és annak árterét használtuk „adatrögzítő”
egységként.
A projekt abiotikus és biotikus környezeti alprogramjában többféle vizes környezet
vizsgálata zajlik, melyekhez az árterek geomorfológiai változásai szorosan kapcsolódnak.
Az éghajlati változások legfőbb tendenciája, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek száma növekszik. Ezzel a változással az abiotikus környezet csak késlelteve és lényegesen
lassabban tudja tartani a lépést. Az árvizek levezetése és az árterek természetes életterének fenntartása nehezen összeegyeztethető feladatok, melyek Európa szerte kihívás elé
állítják a kutatókat. Számos európai kutatóhellyel ápolunk kapcsolatot (Bordeaux-i Egyetem, Lausanne-i Egyetem), sőt közös publikációk és konferencia előadások is készültek.
A további kutatói projektek adnak lehetőséget arra, hogy munkánkat még jobban összehangoljuk. A jelenleg beadott TÁMOP projektben már a két említett egyetemmel együtt
adunk be kutatási programot.
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A pályázat keretében a kutatásainkhoz kapcsolódva terepi számítógépek, mintavevők
és kémiai analitikai műszerek kerültek beszerzésre. Ezek a terepen vett minták datálását
és analitikai feldolgozását teszik lehetővé.
A kutatásba egy PhD hallgató került bevonásra, aki a Ljubljanai Egyetem doktoranduszaként egyben külföldi kapcsolatot is jelentett. Az ő bekerülése a kapcsolatba különös
jelentőségű, mivel a mintaterület a szlovén-magyar határ két oldalán terül el. A doktorandusz bevonásával számos szlovén adatsorhoz is hozzájutottunk.
Külföldi együttműködők:
• Teddy AULY, Frederic HOFFMANN; Bordeaux-i Egyetem, Földrajzi Intézet
• Prof. Emmanuel REYNARD; Lausannei Egyetem, Földrajzi Intézet
• Prof. Franci STEINMAN; Ljubljanai Egyetem, Hidrológiai Intézet
Az eredmények első részét a Mura-folyó mederrekonstrukciója képezi. Ebben a
geoinformatikai munkában 1778-tól napjainkig rekonstruáltuk a meder elmozdulását.
Ehhez kapcsolódóan elkülönítettük az antropogén és a természetes mederszakaszokat és
megmértük a kanyarulatfejlődés sebességét.
Az eredmények másik nagy csoportja az ártér feltöltődéséhez kapcsolódik. Meghatároztuk az üledékek elemi összetételét, szervesanyag tartalmát. Legfontosabb eredményünk a feltöltődés sebességének meghatározása volt.
A feliszapolódás vizsgálatok összefoglalása
A projekt célkitűzése az volt, hogy pontosan meghatározzuk az ártéri feliszapolódás
mértékét, illetve annak tendenciáját. Először térinformatikai módszerrel elkészítettük a
meder történeti rekonstrukcióját, majd ezen a digitális állományon kijelöltük a mintavétel helyét. Több szakaszon végeztünk próbafúrást, melyekből a folyó alsó szakaszán a
horvát-magyar határon a Hosszú-víz holtág mintája volt a legmegfelelőbb a vizsgálatra.
A 100 cm hosszú fúrásmagot 5 mm-es korongokra szeleteltük, megtartva eredeti nedvességtartalmukat. Az 1 cm3-es mintákba 2,5 ml glicerint szuszpendáltunk, melyet azután
ultrahanggal homogenizáltunk. Az üledék szemcsevizsgálata lézer diffrakciós elven működő Malvern Mastersizer 2000 típusú készülékkel történt. Ez a készülék 0,02 és 2000
μm nagyságú szemcseméretet képes meghatározni. Eredményeink statisztikai értékeléséhez a GRADISTAT [1] programot alkalmaztuk. Ez alapján az üledékben a medium sand
(250-500 μm), a ﬁne sand (125-250 μm), a very ﬁne sand (63-125 μm), very coarse silt
(31-63 μm), a coarse silt (16-31 μm), a medium silt (8-16 μm), ﬁne silt (4-8 μm), very ﬁne
silt (2-4 μm) és a clay (<2 μm) szemcseméretek százalékos összetétele lett meghatározva.
Az egyes szemcseméreti kategóriák a Folk és Ward módszer szerint lettek kiszámítva
A fúrásmag datálásához a homok frakciójú szemcséket (az első három kategória) vettük alapul. Az árvízi eseményekkor megnövekedett sebesség ekkor ragadja magával a nagyobb frakciót. A mintavételi hely megközelítőleg 1830 óta holtág, fúrásmagunk tehát ezt
a korszakot fedi le. Ezt követően a kiugróan magas homokfrakció értékekhez rendeltük a
folyó nevezetes árvizeit, melyeket a vízügyi hivatal hidrológiai naplójából kerestünk ki.
A szemcseeloszlás diagrammon jól azonosítható a 2005-ös és a 1972-es árvíz hordaléka,
amiből a feliszapolódás erre az intervallumra tekintve 30 cm-nek adódik. A továbbiakban
a teljes 180 évre szeretnénk a fúrásmagot datálni. Nehézséget okoz, hogy Magyarország
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és Jugoszlávia rossz viszonya miatt 1951-től 56-ig nem volt vízállásmérés. Ezeket az adatokat egykori jugoszláv mérésekből próbáljuk pótolni, az ő általuk használt mércét azonban át kell számolni a magyar vízállás mércére.
Kutatási eredményeink közül a Mura-folyó mederrekonstrukciója közvetlen hasznosításra került. A horvát-szlovén határvitában a két ország történelmi határának meghatározását segítették az általunk készített térképek.
A feliszapolódás vizsgálatok eredményeit a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
hasznosítja az árvízvédelem tervezésében és védművek építésénél.
Zátonyvándorlásra vonatkozó méréseink szintén hasznosításra kerültek az új Mura
védműrendszer projekt tervezési munkálatai során

Publikációk:
László MREKVA – Zsuzsanna ENGI – Gábor TÓTH (2012): Urban ﬂood risk and hydrology.
Zeitschrift für Geomorphologie Vol.56, Suppl. 2, 021–035 Article Stuttgart, September
Abstract – Urban ﬂoods have large impacts particularly in terms of economic and social
losses. Flood risk is commonly thought of as being a combination of the probability and
the consequences of ﬂooding. To analyse ﬂooding requires a basic understanding of the
hydrology of cities. The paper provides an overview of the consequences of urbanisation
on the hydrology of towns and cities, try to describe the urban hydrological cycle and the
processes within the cycle that result in ﬂooding. We would like to introduce the process
of urban ﬂood risk management. The central concept of this paper is to represent how we
can manage collectively the different aspects of the urban ﬂood risk, and to demonstrate the
successful management with them.

Zsuzsanna ENGI – Gábor TÓTH – Franci STEINMAN – Mihály BRAUN (2012): Historical
morphological reconstruction of the Mura River (SW of the Carpathian Basin) by using
GIS methods. Zeitschrift für Geomorphologie Vol.56, Suppl. 2, 063–077 Article. Stuttgart, September
Abstract – A reconstruction of changes of the riverbed of the Mura River during approximately last 250 years by using GIS methods is presented in the study. The method applied
focuses on the determination of the development of the riverbed by means of projecting river channel lines of different ages. Reconstruction of these lines proved to be difficult due to
the following factors: (1) frequent and irregular spatial and time variation of the course, (2)
incomplete and chaotic cartographical documentation, (3) short hydrological data series,
(4) undocumented anthropogenic interventions into the course of the riverbed, and (5) the
constant changes of the border. Obtained data allowed analysis of the status for years 1788,
1843, 1860, 1880 and 1990. It was determined that the shift of the riverbed in the analysed
time span amounted on average to 4 m. Applied method allows the separation and periodization of the anthropogenic interventions.

ZS., ENGI – G., TÓTH – J., MAJDÁN – R., HERCSEL: Istorijska-morfološka rekonstrukcija
inundacije rijeke Mure
TÓTH Gábor – ENGI Zsuzsanna – HERCSEL Róbert: Előzetes jelentés a Mura és árterének
komplex vizsgálatáról. Nyugat-dunántúl környezeti állapota konferencia, Szombathely
G. TÓTH – ZS. ENGI – R. HERCSEL – SZ. FÁBIÁN: Historical geomorphologic studies on the
ﬂoodplain of Mura River
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TÓTH Gábor – FÁBIÁN Szabolcs Ákos – ENGI Zsuzsanna (2010): A Mura ártér történeti
-morfológiai rekonstrukciója. Magyar Földrajzi Konferencia, Pécs
Az elért eredmények további kutatásokra ösztönöznek. Szükséges elvégeznünk egy cézium 137-es izotópra alapozott kormeghatározást, mellyel a feliszapolódás eddig mért értékét pontosítani tudjuk. A medervándorlás tekintetében a folytatást egy az eddigieknél rövidebb intervallumot átfogó időszak elemzése szükséges. Ezt légifotók előállításával kívánjuk
vizsgálni, ami az országhatár miatt nem egyszerű feladat. A pályázat során vett minták, még
további analitikai lehetőséget kínálnak, amelyet igyekszünk szintén kihasználni.

Veress Márton
Végzettség:
2004: Akadémiai doktori fokozat (DSc), MTA
2001: Habilitáció, Pécsi Egyetem
1997: PhD fokozat, József Attila Tudomány Egyetem (Szegedi
Tudományegyetem)
1974: Egyetemi doktori fokozat (Dr. univ.), József Attila Tudomány
Egyetem (Szegedi Tudományegyetem)
1964-1969: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár; József Attila
Tudomány Egyetem
Munkahelyek:
1984-től: Nyugat-magyarországi Egyetem, Természettudományi Kar,
Szombathely
1971-1984: tanár, Siófoki 1. sz. Általános Iskola
1969-1971: tanár, Jászberényi Kállai Éva Gimnázium
Főbb tevékenységek és feladatkörök, szakmai tapasztalat:
Természettudományi Kar dékánja, Földrajz és Környezettudományi Intézet igazgatója,
Természetföldrajzi Tanszék tanszékvezetője, kutató, egyetemi oktató
Mint dékán megszerveztem a Természettudományi Kart. Kialakítottam a Kar intézeti, vezetési és vezetői struktúráját. Kezdeményeztem, és a Kar részéről kimunkáltam a
NymE más karaival történő együttműködés elveit. Fejlesztettem a Kar oktatói állományát. Számos pályázat kimunkálását kezdeményeztem ill. szerveztem. A nyertes pályázatok hozzájárultak a Kar infrastruktúrájának megalapozásához ill. felújításához. Megszerveztem, létrehoztam a Kar kutatási centrumát. Szerkesztettem a Kar kiadványát,
elindítottam a Kar tudományos munkáját támogató pályázati rendszert.
Mint intézetigazgató megszerveztem és kialakítottam a Földrajz- és Környezettudományi Intézetet. Kezdeményeztem és támogattam az intézet oktatóinak és dolgozóinak
különböző pályázatokban történő részvételét.
Mint tanszékvezető megszerveztem a Földrajz, majd Természetföldrajzi Tanszéket. Fejlesztettem a Tanszék oktatói állományát. Irányítottam és szerveztem a Természetföldrajzi
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Tanszék tudományos tevékenységét. Irányításommal sikeres akkreditációja történt a földrajz alapszaknak, a tanár mesterszaknak és a geográfus mesterszaknak.
Mint kutató morfológiai, karsztmorfológiai vizsgálatait 1976 óta végzem az alábbi területeken:
• hetvenes évek közepétől fedett karsztok (PhD disszertációm e témakörből készült)
• nyolcvanas évek közepétől morfometriai vizsgálatok, töbörfejlődés
• kilencvenes évek elejétől a karrok,
• kilencvenes évek közepétől karszttípusok és a kiválások morfogenetikája.
Magyar és idegen nyelvű tanulmányaim száma 167, könyv és könyvfejezeteinek száma
18, megjelenés alatt áll még 1 könyvfejezetem, szerkesztett köteteim száma 36, népszerűsítő cikkeim száma 56, független hivatkozásaim száma 377.
Oktatásban a magas szintű elméleti képzést valósítottam meg, amelyet gyakorlatorientált programokkal ötvözött. A gyakorlati tárgyakhoz feladatok sorát dolgoztam ki. A hallgatókat terepi feladatokkal bíztam meg, számos tanulmányutat vezetettem. Irányítottam
a hallgatók tudományos tevékenységét, melynek eredményeként irányításommal számos
szakdolgozat, továbbá Tudományos Diákköri dolgozat készült. Egykori tanítványaim
közül többen a Természetföldrajzi Tanszék oktatói. Oktatott tárgyaim: Geomorfológia,
Kéreg földrajza, Térképészet, Földtudományok alapjai, Karsztosodás, Magashegységek
geomorfológiája, Karsztmorfológia, Kutatásmódszertan, Földrajzi övezetesség, Földrajzi
folyamatok és jelenségek.
Számos pályázatot nyertem el. Ebből három intézményi (Phare Tükörprogram 2002,
Phare Tükörprogram 2003), ill. kari szintű (Kísérletező tanár). Ezeknek kezdeményezője, összefogója, ill. irányítója voltam. Három OTKA, ill. két KAC pályázatban (TO26583
ill. T032381, KO4395622001, K-36-02-00280B) témavezető voltam. Elnyertem továbbá egy OTKA műszerpályázatot (M36959), több publikációs pályázatot (P36628, MEC00442/2002, OM, TUDOKT 2001/45), egy tankönyv pályázatot (MKM FPI), valamint
több oktatásfejlesztési pályázatot (PFP-0098/1997, PFP-0652/1998, PFP-138/99), illetve a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 azonosítószámú projekt vezetője voltam.
Tudományos társasági tagságok
• Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja, Elnökségének és Választmányának
volt tagja,
• MTA Geomorfológiai Albizottságának volt titkára,
• Földrajzi Társulat Nemzeti Geomorfológiai Albizottságának tagja,
• Societas Scientiarum Savariensis tagja,
• Magyar Földrajzi Társulat tagja és Választmányának volt tagja,
• IGU Nemzeti Bizottságának tagja,
• Magyar Földtani Társulat tagja,
• VEAB Bányászati Szakbizottságának társelnöke,
• MTA Földtudományi Osztálya Földrajz II. Bizottságának tagja,
• 1992-93 és 2008-2009-ben a Természettudományi OTDK ügyvezető elnöke,
• NYME Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja,
• NYME Stratégiai Bizottságának tagja.
• Két folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja.
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Kitüntetések, elismerések:
• 2009-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés,
• 2004-ben a Magyar Földrajzi Társaság 128. Közgyűlése által adományozott Pro
Geographia kitüntetés,
• 2002-ben „Tudással Magyarországért” emlékplakett,
• 1999-ben a BDTF által adományozott „Tudományért” érem,
• 1999-ben az MKBT által adományozott „Kadič” érem,
• 1991-ben és 1993-ban az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott
„Témavezető Mester”,
• 1989-ben a Művelődési Minisztérium által adományozott „Kiváló Munkáért”.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében két témában folytattunk kutatásokat: karsztos
magashegységi környezet (1), fedett karsztos környezet (2)
Az (1) témában a vályúkarrok kialakulását, fejlődését, valamint a törpefenyőnek az oldódásban betöltött szerepét, a (2) témában a fedőüledéknek és a mészkőfekü szerepét
vizsgáltuk a karsztosodásban.
A vizsgálatok számos kutatási területen történtek. Így pl. Bakony-, Aggtelek-, Pádis(Románia), Durmitor-, Totes Gebirge-, Dachstein hegységekben ill. a Középső-Léna környékén.
E témákan a képződésért felelős környezeti feltételeket vizsgáltuk. Ezek a vizsgálatok
illeszkednek az alprogram célkitűzéséhez.
Mindkét téma jól illeszkedik a nemzetközi tendenciákhoz. Az utóbbi években mindkét témában több nagy jelentőségű szakkönyv is született. Az (1) témában a meghatározó kutatások Szombathelyen történnek. Kívánatos lenne szombathelyi központtal
egy nemzetközi együttműködést létrehozni. A (2) témában főleg gyakorlati, alkalmazási
kutatásokban látunk együttműködési lehetőséget. E témában a Springer kiadóval 2012
augusztusában szerződés aláírására került sor, egy a fedett karsztokat bemutató könyv
elkészítésére.
Az (1) és (2) téma kutatásait három műszer segítette nagymértékben. Így beszerzésre
került két db talaj CO2-t mérő műszer, valamint a kutatásokhoz felhasználtuk e pályázat
keretében beszerzett modellrepülőt. A (2) témában beszerzésre és folyamatosan felhasználásra került egy Leika TPS 15i típusú Geodéziai Total State készülék. Ez utóbbival a
térképek pontossága és hatékonysága lényegében teljesen megoldottnak tekinthető. Továbbá a mérésgyorsaság jelentős mértékben növekedett. (Ez fontos tényező, miután a térképezések során több ezer mérés kivitelezésére került sor.)
Egy PhD hallgató bevonására került sor, akinek e témában 2 tanulmánya megjelent, 2
megjelenés alatt van.
Együttműködtünk a moszkvai Akadémiai Földrajzi Intézettel és a Lousanni Földrajzi
Intézettel.
Az (1) témában legfontosabb eredmények a következők:
• Kimutattuk, hogy a kis fajlagos vízgyűjtőjű karrosodás során kialakuló vályúk A típusúak, míg a nagy fajlagos vízgyűjtőjűek B típusúak.
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Megállapítható, hogy a kis dőlésű (kb 5o-30o közötti lejtőkön a B típusú vályúk (ezen
belül is a vályúrendszerek) uralkodnak. A lejtőszög növekedésével (30o-nál nagyobb
dőlésű lejtőkön) egyre uralkodóbbá válnak az A típusú vályúk. A laboratóriumi kísérletek arra utalnak, hogy egyre nagyobb lejtőszögű lejtőn egyre több vízág keletkezik.
Ezért a fenti sajátosság értelmezése a következő: kis dőlésű lejtőn kevés vízág keletkezik, így e lejtőkön nagy vízgyűjtőjű vályúrendszerek jönnek létre. A nagy lejtőszögű
lejtőkön mivel sok vízág keletkezik, kis vízgyűjtőjű vályúk keletkeznek, amelyek így A
típusúvá fejlődnek.
Az A típusú vályúknak különböző morfogenetikai változatait különítettük el.
A nagy vályúrendszerek vályúkeresztmetszeteinek elemzése alapján megállapítható,
hogy a fővályúkon lokális kiöblösödések fordulnak elő, a mellékvályúk becsatlakozásai
alatt. A kiöblösödések létrejöttét laboratóriumban vizsgáltuk. Kísérletekkel kimutattuk, hogy a fővályúban áramló víz a mellékvályú vízével keveredve örvénylik. (Az örvényeknél a víz oldóképessége megnövekszik.) A laboratóriumi kísérletek során megállapítottuk, hogy az örvények hossza, tehát a kiöblösödés hossza függ a lejtőszögtől, a
mellékvályúk becsatlakozási szögétől, a mellékvályúk vízgyűjtő területétől. A fővályúk
kiöblösödéseinek méretét és sűrűségét, ezért a lejtőszög és a mellékvályúk különböző
paraméterei (becsatlakozási szög), ill. a mellékvályúk sűrűsége határozzák meg.
Összehasonlítottuk a csupasz, törpefenyőfoltos és a gyepfoltos lejtők karrosodását.
Megállapítottuk, hogy a törpefenyős lejtők karrosodása a legszámottevőbb. Megállapítható az is, hogy a karrosodás mértéke a csupasz lejtő felső peremétől távolodva nő,
míg a növényfoltos lejtőknek a felső peremétől távolodva csökken. A fentiek oka, hogy
a törpefenyő hóval elfedve csak disszimilál, amely a CO2 felhalmozódást eredményezi
a hóban, majd olvadékvízben. Emiatt a törpefenyős lejtőkön az olvadó hó is jelentős
oldódást okoz. A növényfolttól távolodással az oldódás mértéke azért kisebb, mert a
növényfolttól (a növényfolton legnagyobb a CO2 belépés a vízbe) távolabb a lejtőn lefolyó víz egyre inkább telítődik.
CO2 mérések is történtek a talajban, ill. hóban. Megállapítható, hogy a gyep alatti talajban a talajlevegő CO2 tartalma nagyságrenddel nagyobb, mint a törpefenyő alatti
talajban. Ugyanakkor a törpefenyő feletti hó CO2 tartalma mintegy duplája a csupasz
felszíneken lévő hó CO2 mennyiségének.
Vizsgáltuk a Középső-Léna menti sziklaalakzatok (pillérek) kialakulását. Az adatgyűjtés és elemzés szerint a pillérek paleokarsztból jöttek létre. A mainál melegebb
éghajlaton hasadékkarrok képződtek. Ezek összeoldódtak a karsztvízszint alatt kialakult üregekkel. Az így létrejött óriáshasadékok kitöltődtek, majd elfedődtek. A
Léna bevágódását követően feltáródtak, majd fagyaprózódással szélesedtek. Ennek
során az eredeti felszínből keskeny sziklagerincek és tornyok maradtak meg.

A (2) témában az eredményeink az alábbiak:
• Számos mintaterületen az alkalmazott geoﬁzikai mérések – összhangban a korábbi
mérések adataival – alapján megállapítható, hogy a fedett karsztos töbrök a fedő kivékonyodásainál fejlődtek ki.
• Ugyanakkor kimutathatók voltak – főleg a Pádisi karszton (Románia) és a Tési-fennsíkon, hogy a fedőben számos helyen eltemetett töbörkitöltések fordulnak elő. Ez
a pádisi karszt egyik karsztos térszínrészen (Rekettyés) jelzi, hogy a karsztosodást
üledék lerakódási (feltöltődési) időszakok szakították meg. Miután a Rekettyés peremén, vagy attól távolabb a fedőüledék többször 10 m-rel magasabb helyzetű, mint
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a Rekettyés területén, megállapítható, itt a karsztba irányuló üledék elszállítás ment
végbe. Tehát e helyen a fedőüledékes depresszió létét és fejlődését a mérések közvetlenül igazolták.
A számos helyen végrehajtott térképezés és geoﬁzikai mérések lehetővé tették a fedőüledékes depressziók osztályozását. Ezt az I. táblázatban mutatjuk be.
Kimutattuk, hogy a magashegységi fedettkarsztosodás elsősorban a jég által átalakított paleotöbrökben történik.
A különböző karsztos hegységekben különböző karsztosodású zónákat különítettünk
el. A zónák mintázatai szerint ezek a változatok az alábbiak lehetnek, a karszt belsejéből a pereme felé haladva:
Fedetlen karszt, foltokban kifejlődött fedett karszt, folytonos kifejlődésű eltemetett
karszt (pl. Aggteleki-karszt).
Eltemetett karszt, foltokban kifejlődött rejtett karszt, fedetlen karszt (pl. Pádis)
Fedetlen karszt glaciális formákkal, foltokban kifejlődött rejtett karszt, fedetlen
karszt, vagy sziklamedencés völgytalpak (magashegységek).
Paleokarsztos magaslatokkal tagolt rejtett karszt (Bakony-hegység).
I. táblázat: Üledékforgalom szerinti csoportosítása a depresszióknak

Állapotuk az
Fejlettség Be- és
üledékforgalom szerint
elszállítás
szerint
szerint

ÜledékÜledékFormájuk
vastagság szerkezet

Formáik

Növekedő

Félig
zárt-,
embrionális

Beszállítás Vékokisebb,
nyodó
mint az
elszállítás

Eredeti

Lankás,
rövid
lejtő, kis
mélység

Nem
feltöltött
szuffóziós- és
lezökkenéses töbrök,
víznyelők

Növekedő

Fiatal

Beszállítás Vékonyodó
kisebb,
mint az
elszállítás

Alárendelten
töbörkitöltések,
oldallejtőiket
elnyesett
fedőüledék
alkotja

Meredek,
hosszú lejtők, nagy
mélység,
mészkő
előbukkanás

Nem
feltöltött
szuffóziós- és
lezökkenéses töbrök,
kürtők,
víznyelők,
tömegmozgások, eróziós árkok,
vízmosások,
völgyek a
belsejükben
és a környező
térszínen
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Kimutattuk, hogy a magashegységi fedettkarsztosodás elsősorban a jég által alakított
paleotöbrökben történik.
• A különböző karsztos hegységekben különböző karsztosodású zónákta különíthetünk el. A zónák mintázatai szerint ezek a változatok az alábbiak lehetnek, a karszt
belsejéből a pereme felé haladva:
• Fedetlen karszt, foltokban kifejlődött fedett karszt, folytonos kifejlődésű eltemetett karszt (pl. Aggteleki-karszt)
• Eltemetett karszt, foltokban kifejlődött karszt, fedetlen karszt (pl. Pádis)
• Fedetlen karszt glaciális formákkal, foltokban kifejlődött rejtett karszt, fedetlen
karszt, vagy sziklamedencés völgytalpak (magashegységek)
• Paleokarsztos magaslatokkal tagolt rejtett karszt (Bakony-hegység)
• A geoﬁzikai vizsgálatok szerint magashegységi környezetben a nyári hónapok egy részében is előfordul talajjég. Ezt a tényt felhasználva laboratóriumba modelleztük a
talajjég megolvadásának sebességét. Megalkottuk a folyamat matematikai modelljét,
majd a fedővastagságának és a talajjég vastagságának a ﬁgyelembevételével a talajjeges környezetű fedett karsztos töbör változatok kialakulását értelmeztük.
• A potenciális fedett karsztosodási helyek jelölhetők ki a fedőüledékek vastagságának
és szerkezetének a ﬁgyelembevételével. Ezek ismeretében az emberi létesítmények
helyei a várható károsodásuk minimalizálásával tervezhetők. (A potenciális karsztosodási helyeken töbrök alakulhatnak ki, amelyek veszélyeztethetik az e helyeken létrehozott emberi létesítményeket.) A potenciális karsztosodási helyek ﬁgyelembevételével kidolgoztuk a tervezés elvét, továbbá egy karsztterületen egy példán keresztül
is bemutattuk egy létesítmény nyomvonalának a megtervezését.
Az alábbi területeken látok lehetőséget az eredmények hasznosítására:
• környezet- és természetvédelem területén,
• emberi létesítményeknek a karsztterületekre tervezésénél.

Publikációk:
VERESS, M. – PÉNTEK, K. (2010): The development of hum slopes due to karren formation
– Karst Development Vol. 1. Issue 2. p. 23-36.
Abstract – In this study we present karren formation and development of hums and their
surroundings. We investigated hums which occur in the outskirts of Ploče (Croatia) and
Medugorje (Bosnia). We measured the position of the beds, which creates the hums. We
also measured and classiﬁed the various karren forms occurring along the cross-sections.
The dip of the slopes of the hums, which are made up of beds with small dip angle, may be
similar to or opposite the dip direction of the beds. Because of subsoil karren formation the
beds are destroyed to slopes with various dip angles partly on these hums whose sides dip
directions are similar to the dip direction of the beds. As the beds are destroyed, bed planes
and heads of beds develop on the sides of these hums whose dip direction is opposite to the
dip direction of the beds. Hums and dolines develop during the development and destroying
of the slopes. Dolines are developed at places, where the soil layer is relatively thick. Asymmetrical hums develop among the dolines on surfaces where the soil is destroyed more and
more. Heads of beds and grike karren develop if the hums are built by such beds, which have
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great dip angle. Newer grike karren may develop after the heads of beds are destroyed. The
head of beds may be destroyed to a greater degree where the dip angle of the beds is smaller.
Therefore the original planar surface is dissected to lower and higher surface parts. The
hums will be the higher surface parts. These lower surface parts build the surface between
the hums and the lower parts of the hums.

VERESS M. – PÉNTEK K. – ZENTAI Z. – MITRE Z. (2010): Vízágas vályúkarrok fejlődési típusai.
Karsztfejlődés XV. NYME Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, p. 61-84.
Abstract – In this study we investigate the development of mainly type B channels of karren
networks which occur on bare slopes with small angles. The type B channels have tributary
channels and they have great catchment area. We present functional relationships between
the distance (d) from the upper margin of the slope and the cross-sectional area (F0) and the
shape (f0) of the channel. The cross-section of the channel may be calculated if the width of
the channel is producted by the depth of the channel. The shape of the channel can be created
if the width of the channel is divided by the depth of the channel. The measurements took
place in the Totes Gebirge (the research area is found in the bottom of a former glacier valley
near the Tragl peak). We measured the width and depth of karren network channels along
proﬁles. The proﬁles were 1 meter distance from each other. We established that F0 increases
and f0 decreases as a function of d and A. The slope of the linear functions of the main B type
channel of various channel systems is different for each networks. According to the analysis
of the functions and the morphological maps of the channel networks, the increase of F0 as
well as the decrease of f0 depend on the discharge of the rivulet (which itself depends on the
size of the catchment area), on the discharge variations in time, on the channel network pattern (which itself depends on the number of type B tributaries; as well as their locations and
sizes), and on the quantity of soil in the channels. Different type solutions occur in the area
of the main channels. Namely, the solution may originate from the water of the rivulet which
ﬂows in the main channel, but also from the water of the rivulet of type B tributary channel or
from subsoil solution, too. Type B tributary channels formed on the catchment area of channel networks exert an increasing control on the development of the main type B channels.

VERESS M. (2011): Három különböző környezetű lejtő karrosodása (Totes Gebirge).
Karsztfejlődés XVI. NYME Kiadó, TTK Természetföldrajzi Tanszék gondozásában, p.
51-70.
Abstract – We compared the karren formation of various slopes. The research area is in a
glacier valley close to Tragl peak (in Totes Gebirge). We investigated three bare slopes and
two slopes with a plant patch. We covered them with a net to use it for mapping of the slopes.
(The size of the squares of the net had 50×50 centimetres.) We mapped the karren features
of the slopes, we measured the width and the depth of the karren features along proﬁles. The
averages of the speciﬁc width the speciﬁc width of the rinnenkarren (channel, runnel), the
speciﬁc cross section area of the runnel, the density of the runnel were calculated. The averages were calculated on proﬁles and on slope parts. It could be established: the bare slopes
have great average speciﬁc width, great channel shape and great channel density. The speciﬁc width and the speciﬁc cross-section area decrease moving from the lower towards the
upper margin on bare slopes. The speciﬁc width and the speciﬁc cross-section area of the
runnels increase towards the margin of the plant patch on the slopes with plant patch. The
phenomena can be explained with the fact that the solution capacity comes from the plant
patch on the slope with plant patch. Newer water with solution capacity ﬂows from the sur-
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roundings surfaces into the karren forms on bare slopes. Therefore the solution capacity
does not decrease along the slope downwards but increases. The solution capacity is small
but scattered on the upper part of the bare slope. The solution is intensive and concentrated
on the upper part of the slope with plant patch. The increasing of the karren features are different on the bare slopes and slopes with a plant patch. Karren features rather widen on bare
slopes, while they rather deepen on slopes with a plant patch. The speciﬁc width is greater
on slope with Pinus mugo than on slopes with grass patch, and the speciﬁc cross-section area
of the channel is also greater. Hence the solution intensivity is greater on slopes with Pinus
mugo than on slopes with a grass patch.

VERESS M. – ZENTAI Z. – PÉNTEK K. – MITRE Z. (2011): Rinnenkarr rendszerek fejlődése.
Karsztfejlődés XVI. NYME Kiadó, TTK Természetröldrajzi Tanszék gondozásában p.
71-85.
Abstract – We measured the depth and the width of the main channels of three channel systems, the distance between the measuring points was 10 centimetres. These channels occur
on the ﬂoor of the glacier valley, which is under the Tragl peak in the Totes Gebirge. By using
these data we calculated the cross-section areas of the channel (as the product of the width
and the depth of the channel) along the proﬁle. We found that main channel of the channel
system marked V/1 has the most regular data among the investigated channels. Connection
was examined between the distance measured from the margin of the slope (x[m]) and the
cross-section area (T[cm2]) here. We found that cross-section area data heaps have their
own local maxima. These places are located on the main channels at 1-2 decimeter distance
towards the dip direction of the slope from the connecting sites of the tributary channels.
Further on, it may also be seen that there is direct proportion between the length of the
tributary channels and the maximum cross-section area. The longer the tributary channel, the greater the increase of the main channel cross-section area. Probably, the cause of
the phenomena is that the water ﬂowing from the tributary channel into the main channel
contributes to the solution. Although the water of the tributary channel may be saturated,
turbulence probably causes dissolution as a result of mixing of the water of the tributary
channel and the main channel. As for the turbulence the main channels can be classiﬁed as
continuously turbulent and non-continuously turbulent channels. In the non-continuously
turbulent main channels there are separated turbulent zones in the rivulets of the main
channel as tributary channels can be found rarely. In case of continuously turbulent main
channels, the water ﬂow of the main channel is unique as the tributary channels have great
density along the main channel. In case of only few type B tributary channels, the turbulent
ﬂow will be weak or it does not develop at all.

VERESS M. (2012): Fedőüledékes depressziók típusai és kialakulásuk. Földrajzi Közlemények, 136. 1. p. 2-21.
Abstract – In this study we present closed features of the superﬁcial deposit of the karst.
Our researches areas were the following: karst areas of Hungary, a few karst areas of the
Alps and the Padis Plateau (Apuseni Mountains, Romania). We investigated the morphology of the depressions of superﬁcial deposit (topographical mapping, morphological mapping) further more the morphology of the bedrock (Vertical Electrical Sounding). We
analysed the denudation types of superﬁcial deposit found at the bottom of depressions of
bedrock (topographical map, and the usage of slope angle class data). In this study depressions of superﬁcial deposit were classiﬁed. These are the following: karst margin and karst
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internal depression of superﬁcial deposit (according to their setting), covered, half depression of superﬁcial deposit (according to their exhumation) half, embryonic, juvenile, adult,
mature and destroyed depression of superﬁcial deposit (according to their evolution), cryptokarstic- and latent karstic depression of superﬁcial deposit (according to their superﬁcial
deposit), false and true depression of superﬁcial deposit or depression which developed in
the superﬁcial deposit (according to the morphology of the bedrock).

VERESS M. – TÓTH G. – BENKÓ ZS. (2012): Jégerózió hatása a magashegységi karsztosodásra.
In: HORVÁTH E. – MARI L. (szerk.): Természetföldrajzi Kutatások Magyarországon a XXI.
század elején. Tiszteletkötet Gábris Gyula professzor úr 70. születésnapjára p. 148-162.
Összefoglalás – A glaciális formakincs és a karsztos formakincs kapcsolatát elemezzük
e tanulmányban. Az elemzések alapjául a formák, formaegyüttesek elemzése, valamint
karsztegyüttesek és hegységek morfológiai térképezése szolgált alapul. Az alábbi felszíntípusokat különítettük el: báránysziklás-, sík-, töbrös, uvalás-, teknővölgyekkel kismértékben
tagolt felszín, nagyméretű teknővölgy sziklamedencékkel, nagyméretű teknővölgy óriás
töbrökkel és uvalákkal, teknővölgy, kárvölgyes felszín, kárgerinces felszín. A felsoroltakból
három felszíntípus jellegzetességeit és karsztosodását mutatjuk be részletesebben.

DEÁK GY. – PÉNTEK K. – MITRE Z. – ZENTAI Z. – KOZMA K. – SAMU SZ. – VERESS M. (2012):
Vályúkarrok morfológiája és kialakulása. In: HORVÁTH E. – MARI L. (szerk.): Természetföldrajzi Kutatások Magyarországon a XXI. század elején. Tiszteletkötet GÁBRIS Gyula
professzor úr 70. születésnapjára p. 9-22.
Összefoglalás – A tanulmány a leggyakoribb magashegységi karrformával, a vályúkarrokkal
foglalkozik. Bemutatjuk a vályúkarrok morfológiáját, típusait, a növekedésük során előforduló karros folyamatokat és azok kialakulását. Így az A és B típusú vályúk létrejöttét, majd
fejlődését, de elemezzük a B típusú vályúk több változatának a fejlődését is.

VERESS M. – KALMÁR, S. (2012): Researches and Research Methods of Biotic and Abiotic
Environments. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development &
Ecological Footprint 26 - 27 March, Sopron, Hungary
Abstract – We searched facts that contributed to the development and maintenance of
organic and non-organic systems (development environment). Three of the abiotic programmes are about the research methods of such systems mainly. The various research
works were carried out in several various sites. Various characteristics could be observed
at these sites such as: high mountain, mountain of medium height, river environment, river shore, lake site, with intermittent water cover, and the site could be built from different rocks for instance (limestone, loose superﬁcial deposit, metamorphic rocks). Diverse
equipment was used at the sites. A so-called geodesic measuring station (Leike TS 15), a
Quadrocopter and analysing of areal photos were employed to construct surface maps. MRI
equipment was used to measure the water transportation in trees of the area, the temperature of the soil was measured with a digital thermometer. Data collection was supported by
drilling processes too (ﬂuvial deposit examination), nectar production (in case of ﬂowers)
was detected with an electro microscope, DNS systems of examined plants were examined
with a PCR equipment. The lecture describes and shows the main results of each research.

VERESS, M. – PÉNTEK, K. – UNGER, Z. – ALMÁSI, I.: Development of Covered Karstic Dolines
in Ground Ice Environment (Eastern Alps, Austria). Interests of Experimental and
Mathematical Modeling
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Abstract – We studied the evolution of dolines in ground ice environment, in a paleouvala
of the Hochschwab (Eastern Alps, Austria) as well as laboratory conditions. We measured
the covering ground ice thickness of the exploration area by geophysical methods. We estimated the melting (thinning) speed and the pertinent parameters for samples of the ground
ice at different temperatures in laboratory conditions. After simulating the process we were
able to determine the physical conditions generating the phenomena, and based on this we
calculated the melting speed. Due to the air circulation in the karst, the lower level of the
ground ice starts to melt and the covering sediment particles fall down. Thus the thinned
covering deposits will fall in and dropout dolines will mould the ground, or the surface may
sink by the progress of the melting, entailing suffusion dolines to be generated.

A kutatásaim folytatása csak pályázati keretben lehetséges. A hazai pályázati lehetőségek ismeretében erre valószínűleg valamilyen EU-s pályázat keretében lehet lehetőség.
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A regionális fejlődés
műszaki innovációs
hátterének fejlesztése
Alprojektvezető: Prof. Dr. Jereb László

Bacsárdi László
Végzettség:
2012: PhD
2006-2009: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Tudományok
Doktori Iskola, Infokommunikációs szakmacsoport, doktorandusz
2006-2007: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, mérnöktanár szak
2004-2007: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, bankinformatika szak
2000-2006: okleveles mérnök informatikus, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar,
Infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirány
2003 tavasza: Tudományos és környezetvédelmi újságíró stúdió sikeres
elvégzése (Tudományos Újságírók Klubja)
Munkahelyek:
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar,
Informatikai és Gazdasági Intézet
egyetemi docens: 2012-től
adjunktus: 2011-2012
tanársegéd: 2009-2011
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki
és Informatikai Kar, Híradástechnikai Tanszék, óraadó (2011-től)
Tagságok:
• IEEE-nek (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
• AIAA-nak (American Institute of Aeronautics and Astronautics)
• HTE-nek (Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület)
• TÚK-nak (Tudományos Újságírók Klubja)
• MANT-nak (Magyar Asztronautikai Társaság)
• 2003 óta MANT elnökségi tag, 2009 óta a főtitkára
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• 2012 óta az ENSZ támogatásával működő Space Generation Advisory
Council (SGAC) magyarországi képviselő
• A BME-n működő Mobil Távközlési és Kvantumtechnológiák
Laboratórium
• BME Nagysebesség Hálózatok Laboratórium Alumni
• 2002 óta szerkesztőbizottsági tag – Természet Világa
• 2003-2005 között az Impulzus főszetrkesztője (BME
Villamosmérnöki és Informatikai Kar lapja)
• 2005-2009 között a BME Műegyetemi Sajtóklub elnöke
Családi állapot: nős
Alapvető kutatási területeim a BME-hez kötődően a következőek: kvantum informatika és kommunikáció; kvantum kommunikációs algoritmusok alkalmazása űrtávközlésben; információterjedés mobil ad-hoc hálózatokban, információterjedés biológiailag
inspirált hálózatokban.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében új kutatási területként döntéstámogató rendszerekkel foglalkozott.
A mérnöki megközelítésű kvantumkommunikáció új területnek számít hazánkban, és
mivel az ezzel kapcsolatos kutatások csak nemrég indultak el, ezért nemzetközi kapcsolati elsősorban személyes ismeretségeken alapulnak. Európai szintű projektet tekintve, a
COST Action MP1006 Fundamental Problems in Quantum Physics elnevezésű projektben vesz részt, valamint a COST Action FP0804 FORSYS (Forest Management Decision
Support Systems) projektben.
Fiatal kutatóként együtt dolgozom doktorandusz hallgatókkal (BENCSIK Gergely, EDELÉNYI Márton, GLUDOVÁTZ Attila, HORVÁTH Ádám), valamint BSc-s illetve MSc-s hallgatókkal.

A hallgatók közül kiemelkedik KISS András, aki nem csak a kari TDK-n vett részt, hanem
egy magyar nyelvű könyvfejezet és három külföldi, angol nyelvű konferenciacikk elkészítésében is közreműködött.
A projekt keretében az európai COST FORSYS (Forest Management Decision Support
Systems) projektben résztvevő kutatópartnerekkel tartottuk a kapcsolatot.
A kutatócsoport által tervezett döntéstámogató keretrendszer kísérleti változata készült el a projekt során. A rendszer képes arra, hogy különböző adatforrásokból származó
adatokat egységes adatbázisban, egységes adatszerkezetben tárolja, majd azokon tisztítási, szűrési és transzformálási lépéseket követően elemzéseket hajtson végre.
A kialakított elemzési módszerek és a keretrendszer felhasználásával faipari gyártási
adatok bányászatára (Swedwood Hungary), valamint fanövekmény és klímakapcsolatok
elemzésére (Erdészeti Tudományos Intézet - ERTI) került sor.
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Publikációk:
BENCSIK, Gergely – GLUDOVÁTZ, Attila – JEREB, László – BACSÁRDI, László (2012): Adaptation
of analysis framework to industry related economic problems. In: Electronic
proceedings of the “International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development
& Ecological Footprint”. Sopron, Hungary. March 2012. pp. 1-6.
Az angol nyelvű konferenciacikkben egy univerzális döntéstámogatási keretrendszer
leírását mutattuk be egy esettanulmányon keresztül.
A TÁMOP 4.2.1/B projektben végzett tevékenységet eredményesnek ítélik, a projekt
keretében a soproni informatikai kutatások egy új irányát jelölték ki, amelyek a közeljövőt nézve kecsegtető reményeket és lehetőségeket tartalmaznak.
Egyik lehetséges irány a kvantuminformatikai algoritmusok alkalmazása adatbányászati problémák megoldásához. A kvantummechanikán alapuló informatika lehetővé
teszi, hogy a kvantummechanikai elvek sokszínűségét kihasználva olyan eljárásokat alkossunk meg, mint pl. kvantumpárhuzamosság, teleportáció, szupersűrűségű tömörítés.
Ugyan kereskedelmi forgalomban még nem kaphatóak PC-szerű kvantumszámítógépek,
de az előbb említett eljárások segítségével a jelenleg ismert leghatékonyabb klasszikus
megoldásoknál jobb eredményeket kaphatunk. Bár egy működő kvantum alapú adatbázis
építésére jelen pillanatban még nincs lehetőség, fontosnak tartjuk, hogy megvizsgáljuk, a
kvantum alapú megoldások hogyan használhatóak fel extrém méretű adatokhoz kapcsolódó feldolgozásokban, akár architektúrális, akár algoritmikus szinten.
A további kapcsolódó kutatások feltételeit a jövőben részben ipari projektek, részben
pedig pályázatok képesek biztosítani.

Bejó László
Végzettség:
2005: Pályázati referens (OKÉV 00890020)
2001: PhD. Forest Resource Science, West Virginia University,
Morgantown, WV, USA (honosítva: 2003)
1998: MS Forest Products Technology, Buckinhhamshire College of
Higher Education, Anglia
1998: Okleveles faipari mérnök, Soproni Egyetem
Munkahelyek:
2008-tól: Oktatási dékánhelyettes
2005-2008: tudományos titkár
2005-től: egyetemi docens
2003-2005: főmunkatárs
2001-2003: tudományos munkatárs
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2001-től: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
1998-2001: West Virginia University, Division of Forestry – Graduate
Research Assistant
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Kutatási területeim:
• Falemezek és egyéb faalapú termékek fejlesztése, gyártástechnológiája (Illeszkedés:
a fa és cement kapcsolatának javítása a cementkötésű faalapú termékekben, rétegenkénti naontechnológiás bevonat alkalmazásával.)
• Faalapú építőanyagok (illeszkedés: az eredmények hasznosulása várható a szerkezeti
cementkötésű faalapú termékekben.)
• Roncsolásmentes faanyagvizsgálat
A rétegenkénti nanobevonatok alkalmazásával többen foglalkoztak nemzetközi szinten. E kutatások célja általában egyes farostok bevonása volt, a rostok felületi tulajdonságainak javítása (pl. az időjárásállóság javtása céljából, vagy papírpari alkalmazásokban.)
Az általunk végzett kísérletek, melyek nagyobb méretű komponensek (furnér csíkok) bevonására irányultak, viszonylag úttörő jellegűek, a végeredményektől függően nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak.
A projekt keretén belül MAJOR Balázs és BARTALKOVICS Bogdán, akkori BSc hallgatók
végeztek külön-külön Önálló Labor projektet. MAJOR Balázs be is fejezte a projektet (az
ő feladata volt a nanotechnológiás kezelések elvégzése és a próbatestek elkészítése),
BARTALKOVICS Bogdán nem készítette el a projektbeszámolóját, de a mérési eredményei
rendelkezésre állnak.
Egyelőre csak részeredmények állnak rendelkezésre, ezek alapján azonban a nanotechnológiás mérések segítségével jelentősen sikerült javítani a fa és a cement kapcsolatát.
A mérések a későbbiekben várhatóan publikálásra kerülnek a hazai (és potenciálisan a
nemzetközi) folyóiratokban.
Az előzetes eredmények bíztatóak, azonban teljes körű feldolgozásuk egyelőre elmaradt, emiatt az eredményekkel nem vagyok teljes mértékben elégedett.
Amennyiben az eredmények a végső értékelés után is pozitívak, a vizsgálatokat cementkötésű kompozit gerendák elkészítésével kívánjuk folytatni, annak kiderítésére,
hogy mennyivel lehet a cementkötésű faalapú termékek szilárdságát javítani nanotechnológiás bevonatok alkalmazásával. A kutatómunka végső célja nagy szilárdságú és jelentősen javított tűzállóságú, alacsony önsúlyú cementkötésű faalapú gerendák kifejlesztése
az építőipar számára.
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Csanády Etele
Végzettség:
2007: habilitált doktor, Nyugat-Magyarországi Egyetem
1994: műszaki tudományok kandidátusa, MTA
1974-1979: okleveles faipari mérnök, erdészeti és Faipari Egyetem
Munkahelyek:
1983-tól: Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
2010-től: egyetemi tanár
1979-1983: GySEV logisztikai bázis vezető
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Tevékenységek:
Kari és intézeti szintű közösségekben részvétel, hazai és nemzetközi szintű kapcsolatok ápolása, gyakori külföldi egyetemi, főiskolai vendégelőadó, rendszeres szakmai nemzetközi konferencia előadó, külföldi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tag, szakmai
egyesületekben való aktív részvétel, ipari és intézményközi együttműködések kezdeményezése és irányítása
3 éve intézetigazgató helyettes, pályázatok vezetése, koordinálása, K+F+I munkák vezetése, hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres szervezése, szakfelelősként tantervek kidolgozása (műszaki mérnök asszisztens FSZ.)
Oktatási tevékenység:
Fagazdasági és műszaki technológiák tervezése, innovatív átalakítása és fejlesztése,
forgácsoláselmélet, faipari szerszámok, faipari gépek, CAD-CAM-CNC technika, mechanizmusok és ipari méréstechnika rendszerek kutatása és fejlesztése, egyéb műszaki
innovációs tevékenységek
Képességek:
• Office és graﬁkai programok felhasználói ismerete.
• AutoCAD Mechanical Desktop felhasználói ismerete
• Ansys, Alphacam, Mastercam, National Instruments Labview
Fagazdasági és műszaki technológiák tervezése, innovatív átalakítása és fejlesztése,
forgácsoláselmélet, faipari szerszámok, faipari gépek, CAD-CAM-CNC technika, légtechnika, mechanizmusok és ipari méréstechnika rendszerek kutatása és fejlesztése,
egyéb műszaki innovációs tevékenységek.
Forgácsoláselmélet, szerszámok, CAD-CAM-CNC technika és méréstechnika területén volt már eddig is bekapcsolódási pont a nemzetközi projektekbe. Ennek egyik fő bizonyítéka a számtalan külföldön megtartott előadás és a külföldön Forgácsoláselmélet c.
tárgyból tartott szemeszter.
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A jövőben ezen területek művelésének folytatásával, a területen közös kutatások végzésével és a kutatási témák kibővítésével lehet számolni.
Beszerzésre került a nagyértékű PIV (Particle Image Velocimetry System), amely alkalmas kis- és nagy sebességgel áramló levegőben mozgó részecskék sebességmezőjének
meghatározására. A mérőrendszer alkalmas a légsebesség nagyságának és irányának
meghatározására. A beszerzett műszer fő felhasználási területe a faipari gépek por-forgácselszívásának alapos elemző vizsgálata. Ezen rendszerrel lehetővé válik, hogy matematikai módszer segítségével pontos képet kapjunk a legkülönbözőbb elszívófejek üzem
közbeni áramlásképéről. A cél, energiatakarékosság és hatékonyabb elszívás. A PIV rendszer segítségével lehetőség nyílik a jövőben a szerszámkonstrukció és az elszívó fejek
elszívásbaráttá tételére.
Regionális logisztikai ellátási, valamint beszállítói rendszerek kialakítása részprojektekben alkalmaztunk ﬁatal oktatókat, PhD hallgatókat, kutatókat és indirekt diplomatervezőket is.
Eredményeink:
Mechanikai megmunkálások hatékonyságjavítási lehetőségeinek feltárása
A szerkezeti megmunkálások (csap- és csaprés kialakítás) folyamatképességi mutatóit
a megmunkáló berendezések szélesebb körére gépsorok, egyedi gépek) határoztuk meg.
Vizsgáltuk a nem-megfelelőségi hányad további csökkentésének lehetőségeit. A javítás
két lehetséges területét állapítottuk meg. Egyik azoknak a hatásoknak a ﬁgyelembevétele,
amelyeket az alkatrész megmunkálási folyamat egyes műveleteinek minőségképességére
az előzetes megmunkálási szakaszok fejtenek ki. A javítás másik lehetséges területe a
szerkezeti kötések kifogástalan minőségét eredményező tűrések meghatározása a csapés csaprés kialakítás műveleteire. Jelenleg ugyanis nincs érvényes szabvány a fa alkatrészek megmunkálási tűréseire.
Kísérletsorozatokat hajtottunk végre a saját csapos sarokkötések optimális illesztési
szorosságának megállapítására különböző fafajok (kemény lombos, lágy lombos fák, erdei fenyő). Kritériumként a túlzott illesztési átfedés miatt fellépő alkatrész károsodást és
a kötések törőerejét vizsgáltuk. Az illesztési szorosság hatását végeselemes szimulációval is vizsgáltuk, kimutattuk az illesztési átfedés funkcionálisan optimális határait.
Az optimális illesztés megfelelő statisztikai biztonságú előállításához meghatároztuk a
csapok és csaprések megmunkálásakor betartandó tűrések nagyságát.
Összevetve a betartandó tűréseket a szerkezeti megmunkálások tapasztalt minőségképességi mutatóival, a megállapított tűrések közvetlenül nem írhatók elő, teljesítésük az
üzemek jelenlegi gyakorlatában nehézségekbe ütközne. Ugyanakkor a vizsgált szerkezeti
megmunkálások képességelemzései azt mutatják, hogy ezek a folyamatok rendelkeznek
még javítási tartalékokkal, elsősorban az előzetes folyamatok jobb szabályozása révén,
amiknek kihasználásával elérhető válik a funkcionálisan indokolt tűrések betartása.
Fatermékek gyártás- és szereléshelyes tervezése
A kutatási résztémán belül eredmények két alterületen születtek:
Tipikus alkatrész kialakítások feltérképezése, alkatrész gyártási módozatok termelékenységi felülvizsgálata.
Tömörfa bútorvázak és fából készült nyílászárók tekintetében elvégeztük a feltérképezést és az alkatrész gyártási módozatok termelékenységi összehasonlítását, a választási
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szempontok meghatározásával. Lapszerkezetű bútorok tekintetében a natúr és felületnemesített forgácslap illetve MDF anyagú tipikus lapalkatrészek meghatározását és alkatrész gyártási módozatok termelékenységi összehasonlítását, választási szempontok
meghatározását végeztük el.
Tömörfa alkatrészek tekintetében az azonos megmunkálási folyamatot igénylő elemek
hét típus csoportját, lemeztermék alapanyagú alkatrészeknek pedig két típus csoportját
határoztuk meg. Mindegyik esetben elemeztük a lehetséges gyártási módozatokat, a termékelemmé való összeépítésükre való kialakítás változataival. Megállapítottuk az egyes
megmunkálási módok (univerzális megmunkálógép, célgép, gépsor, CNC, illetve forgácsolásos és hajlításos alakítás) valamint alkatrész kialakítás hatékonysági mutatóit.
Szerelési egységek vizsgálata, DFMA kritériumok kidolgozása fatermékekre
Meghatároztuk a tömörfa és falemez termék alapanyagú bútorok tipikus szerelési egységeit. Összesen 13 szerelési egység típust állapítottunk meg, mindegyikre megvizsgáltuk a különböző szerelési módok (kézi szerelés, gépesített szerelés, automatizált
szerelés és szerelő robot) alkalmasságát és hatékonyságát. Szempontokként a szerelés
pontossági követelményeinek teljesíthetőségét és a szerelési munkafolyamat hatékonyságát meghatározó tényezőket vizsgáltuk, meghatároztuk mutatószámaikat. Elemeztük
a 13 szerelési egység típusra a gyártó illetve a vevő szempontjai szerinti alkalmasságot,
kidolgoztuk mutatóit. Az elemzések alapján az ismert DFMA kritériumok alapanyag -és
termékspeciﬁkus adaptálását illetve sajátos kritériumok megállapítását végeztük el.
Megmunkálandó és szerszámanyagok kölcsönhatásának vizsgálata, fellépő erők hatása
a felületi érdességre
Kutatási munkánk alapvetően két részből állt: Első részében bemutattuk a marás során
fellépő erő- és rezgésviszonyok mérésére is alkalmas LabVIEW mérőrendszert. Foglalkoztunk a piezoelektromos hatáson alapuló jelátalakítókkal, ismertettük a konkrét érzékelőket, az adatgyűjtő- és feldolgozórendszer elemeit. Ezek után lépésről lépésre bemutattuk az
erő- és rezgésmérő program elkészítését a LabVIEW fejlesztői környezetben. Részleteztük
a „virtuális műszer” alapú erő- és rezgésmérő mérőrendszer összeállítását: az érzékelők,
adatgyűjtők és foglalataik egymáshoz és számítógéphez történő csatlakoztatását.
Az összeállított mérőkör segítségével próbamérés alapján megállapítottuk, hogy az eszköz alkalmas rezgések és dinamikus erőhatások mérésére és az adatok tárolására.
Munkánk második részében az összeállított mérőrendszer segítségével megmértük különböző lefogásokkal, eltérő forgácsolási paraméterek esetén a munkadarab CNC felsőmarógéppel történő megmunkálásakor fellépő rezgéseket és erőhatásokat.
Az erőhatásokat az idő, a szerszám fordulatszáma, fogásmélység valamint az alkalmazott lefogás függvényében diagramokon ábrázoltuk. Ezek alapján a következő megállapításokat tettük:
1. Kijelenthető, hogy a fogásmélység növelésével növekednek a munkadarabot érő
erőhatások. Az erőhatások mértékét tekintve (abszolút értéken) minden esetben X >
Y > Z a mért erőkomponensek nagysága.
2. Azonos fogásmélységnél a fordulatszám növelésével a fellépő erőhatások és rezgések csökkennek. 6000 1/perc fordulatszámnál ez a tendencia megtörik, majd az
erőhatások újra csökkennek.
3. A merev és vákuumos lefogást összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a merev
lefogás adta a legkisebb erő és rezgésértékeket. A vákuumos lefogások esetén a mért
erőértékek mindig nagyobbak voltak. A két vákuumos lefogást összehasonlítva, a D
alakú gumik esetén mértünk kisebb erőket, a körguminál a legnagyobbakat.
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4. A szerszám forgácsolás során az alátámasztott munkadarabot lengésbe hozza, mely
viszonylag gyorsan csillapodik. Ezen önlengés frekvenciája (esetünkben 400 Hz)
független, amplitúdója azonban erősen függ a lefogás módjától. A kitérés körgumis
vákuumos lefogásnál a legnagyobb, merev lefogásnál a legkisebb.
5. Az önlengés fellépésének egyik következménye az, hogy a szerszám azon fordulatszámai esetén, ahol az élek ütési frekvenciájának egész számú többszöröse az önlengés frekvenciája, fellép az a jelenség, hogy az egyik lapka alig mar bele az anyagba.
Emiatt a megmunkált felület rosszabb minőségű lesz.
Ez utóbbi megﬁgyelést külön érdesség méréssel támasztottam alá.
Összegzésképpen javaslatokat fogalmaztunk meg technológiai paraméterek és lefogási
módok alkalmazására.
Egyirányú és ellenirányú forgácsolás vizsgálata CNC megmunkáló központokon
Az első kutatási eredmények sok érdekességgel szolgáltak, kirajzolódtak belőlük a fő
törvényszerűségek. Általában elmondhatjuk, hogy vákuumos lefogásnál többnyire nagyobb erőösszetevők jelennek meg egyen és ellenirányú forgácsolás esetén a szerszámsebesség függvényében.
Az előtolási sebességet növelve elmondhatjuk, hogy vákuumos és merev lefogásnál radiális erőket vizsgálva egyen és ellenirányú forgácsolás esetén közel azonosak az érőértékek. Ezzel szemben tangenciális erők esetén vákuumos lefogásnál az ellenirányú forgácsolás értékei az előtolási sebesség növelésével lényegesen alacsonyabb, mint az egyen
irányúé, míg merev lefogásnál ez fordított.
A lényegre kitérve tehát a felületi érdességet vizsgálva egyértelműen jellemző az, hogy
összehasonlítva a merev és vákuumos lefogást a merev lefogás jobb felületet generál akár
a szerszámsebesség vagy az előtolási sebesség függvényében
Vákuum lefogás általános vizsgálata CNC megmunkáló központokon
Jelen téma új feladat az ipar területén, nagyon fontos, mivel a munkadarab lefogása a
megmunkálási pontosságra nagy hatással van. A mérések jól mutatják, hogy meglehetősen nehéz általános törvényszerűséget kimondani. Köszönhető mindez annak, hogy nem
egy egyszerű felületérintkezésről van szó, hanem egy kombinált, részben rugalmas lefogó
rendszerről.
A mérési sorozatok jól mutatják a tömítőgumi tapadási súrlódási, és csúszási súrlódási
együtthatók viszonyának megfordulását, nem klasszikus értelmű (Newtoni) súrlódásról
van szó. A leszakító vizsgálatok helyesen mutattak rá, hogy a teljes lefogási terület nem
tekinthető vákuumterületnek, hanem érdesség, fafaj függvényében eltérő.
Az ipar számára néhány egyértelmű javaslat a kutatómunka eredményeiből tehető:
A CNC gépek üzemeltetésénél a vákuumrendszert tisztán kell tartani a vákuum
előírt értéke érdekében
2. Tömítő gumiként mindig csak a megfelelő proﬁlú alkalmazható
3. Az NC ﬁle-ok írásánál ügyelni kell arra, hogy az anyag forgácsolási megkezdése ne jelentsen túl nagy lökésszerű igénybevételt, különben növeljük az elmozdulás veszélyét
4. Legkiemelkedőbb javaslatunk, hogy a lefogó felületeket célszerű csiszolóvászonnal
bevonni, ha lehetséges, a jelentékeny tapadás növelés érdekében
A lehető legtöbb vákuumszigetet kell kialakítani bonyolult, tagolt alkatrészeknél.
1.

Korszerű nagy tudású CAD-CAM szoftverek alkalmazása a faiparban
Nagy utat járt be a technika, míg elérte azt a fejlettségi szintet, hogy lehetővé váljék egy
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olyan CÍM rendszer kialakulása, ami lehetővé teszi a CNC technológiával karöltve egy faipari cég integrált irányítását. Ez annyit jelent, hogy az egyes cégfunkciók (ügyfélkezelés,
gyártás, stb.) egy egységes programrendszeren belül valósulnak meg.
A vállaltirányítási rendszereket ma már a gazdaság számos területén alkalmazzák, nem
véletlenül, hiszen számos olyan előnnyel rendelkeznek, amik összességében javítják az
adott cég versenyképességét. A pénzügyi alkalmazások után egyre nagyobb teret nyernek
az iparban is. Ez a változás leginkább még csak tőlünk nyugatabbra érzékelhető, ott igen
erősen, de nálunk is már indulóban van
Gépi kiszolgálások, rugalmas gyártórendszerek robotokkal a faiparban
A faipari technológiák mai állása, és azok drasztikus fejlődése alapján biztosra vehető,
hogy a termelékenység fokozása érdekében a jövőben szükség lesz ipari robotok alkalmazására a faipari üzemekben. Már most számos helyen lehet találkozni ipari robotokkal
a faiparban, melyek főként anyagmozgatási feladatokat látnak el. Változó sikerrel, hisz
a megnövekedett anyagmozgatási kapacitást a gyártósor gépei olykor nem tudják kellő
sebességgel követni.
A másik a faiparban jellemző robotalkalmazás a felületkezelés. Pontos és hatékony
megoldása felületkezelés kivitelezésének. Kellő programozási szakértelemmel nagy termelékenység érhető el a technológiával.
A jövő rengeteg lehetőséget rejt még a robotok számára, feladatunk ezeknek a lehetőségeknek a felismerése és kiaknázása. A robotok adaptív irányításának fejlődésével el lehet
érni, hogy a robotok az összeszerelésben és megmunkálásban is megfelelő minőségű és
pontosságú munkára legyenek képesek. Csupán egy alkalmazható rendszert kell kifejleszteni, mely segítségével a robot gyorsan és hatékonyan tudja megállapítani a munkadarabok helyzetét. A fejlődési folyamat végén pedig olyan szerszámok és megfogó szerkezetek szükségesek, amikkel a robot képes végrehajtani a feladatát
Fém- és faipari intelligens szerszámrendszerek, szerszámkezelés, üzemeltetés
A projekt végrehajtási munkaterve alapján részletes nemzetközi és hazai iparfejlesztési és irodalmi kutatómunkával áttekintettük és összefoglaltuk a „gondolkodó szerszámok” alkalmazásával és kutatásával összefüggő ismereteket.
Összehasonlító elemzéseket végeztünk a fémipari és faipari „intelligens” (CNC) gépek
szerszámrendszerei, szerszámgazdálkodási, szerszámkezelési és üzemeltetési sajátosságaira fókuszálva. Különös tekintettel voltunk a faipari megmunkáló központokra jellemző
rendszerekre és szerszámokra, azok rögzítési módjaira, a szerszámcserékkel összefüggő
műveletekre és az azokat kísérő jelenségekre. A szerszámok és aggregátok kölcsönhatásait is vizsgáltuk, tekintettel a szerszámokkal összefüggő „intelligencia” növelési lehetőségekre a termelékenység növelésével összhangban.
A kutató-fejlesztő munka szempontjából fontos és lényeges volt összefoglalni a szerszámokkal kapcsolatos adatáramlási folyamatokat, a karbantartó műhely és a megmunkáló központ között. Szerszámmodelleket, szerszámellátási körfolyamatokat és újszerű
szerszámbemérési és beállítási lehetőségeket és módszereket is megfogalmaztunk, különös tekintettel a fafeldolgozási alkalmazásokra.
Ismertettük a chip memóriák alkalmazásának lehetőségeit, jelentőségét a fafeldolgozási szerszámtechnikák vonatkozásában, valamint a korszerű szerszámfelismerési lehetőségeket és alkalmazásokat.
Foglalkoztunk az RFID (Radio Frequency Identiﬁcation Device) legkorszerűbb
szerszámfelismerési és adatfelismerési technikákkal, azok alkalmazásával konkrét példákon keresztül.
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Végezetül – a kutató-fejlesztő munkák első fázisának lezárásául – összefoglaltuk az
elektronikus szerszámadathordozók bevezetésének előnyeit és hatásait a faipar szerszámgazdálkodásának korszerűsítésében és egy új típusú szerszámbefogó testet is kifejlesztettünk az adattároló memóriák befogadásához.
A tanulmányban megfogalmazott eddigi kutatásaink nagymértékben hozzájárulhatnak
a magyar fafeldolgozó ipar versenyképességének növeléséhez.
Elektronikus fém- és faipari szerszámgazdálkodás
Korábbi kutatómunkánk során megvizsgáltuk és feltártuk a korszerű szerszáméletpálya követés faipari alkalmazhatóságának műszaki-gazdasági összefüggéseit.
Ez alapján nem kétséges, hogy a fafeldolgozás versenyképessége javításának egyik fő
pillére ezzel a területtel függ össze. A termék árában jelentős hányadot képviselnek a
szerszámokkal és a szerszámgazdálkodással összefüggő költségek. Az ilyen korszerű és új
rendszerek elsősorban ennek a költséghányadnak a csökkentését célozzák meg. Ez a fémés faiparban teljesen új eljárás fenti közvetlen költséghatása mellett azonban jelentősen
hozzájárul a termék minőségének javításához is. Elsősorban a napjainkban mind jobban
növekvő felületi minőségi követelmények magasabb színvonalú megvalósításával, illetve
a hasonlóan fontos minőség és méretpontosság biztosításával. Tehát ezen új műszaki és
informatikai eljárás az új „termék” (szerszám) életpálya követésében rejlő előnyökön keresztül nagyban hozzájárul a termelés gazdaságosságának növeléséhez.
Kutatómunkák végrehajtásának ebben a fázisában a fém- és faipari megmunkálási,
technológiai és egyéb speciális szakmai sajátosságok ﬁgyelembe vételével meghatároztuk az adathordozó elhelyezhetőségének ideális helyét és az azzal összefüggő műszaki
paramétereket. Ez alapján elkészítettük az új típusú szerszámbefogó testeket, amelyek
eltérnek a fémipartól, illeszkednek a faipar sajátosságaihoz, majd ezek további kutatómunkánk alapjául szolgáltak.
A 2009-es és a 2010-es kutatási munkánkra felépítve kiválasztottuk a szerszámkövetési folyamatokra a faiparban alkalmas RFID chipbe író rendszert. A fenti szerszáméletpálya követő eljárást két CNC megmunkáló központon, ipari körülmények között teszteltük
és jelenleg is üzemeltetjük az általunk kialakított adathordozós szerszámtesteket.
Az így összeállított, a faipari technológiákban teljesen újszerű író-olvasó rendszer, illesztő egység, író-olvasó fej számítógépes adattárolás hibátlanul biztosítja az adatok korlátlan eltárolását. Az eddigi validálási eredmények már jól mutatják azt, hogy a fenti gazdasági elvárások a jövőben megvalósíthatóvá válnak.
A kutatómunka egyrészt intézeti laboratóriumi, másrészt valós ipari környezetben történt. Így tehát biztosítható a rendszer hibátlan tesztelése a kutatási célokkal összefüggésben. Az eddigi kutatási munkánk eredményeként összeállított és alkalmazott korszerű és
a faipari alkalmazásban teljesen új szerszáméletpálya követő rendszer az eddigi laboratóriumi és ipari alkalmazásában bebizonyította, hogy a fafeldolgozásban meghonosítható.
További kutató munkáink a fémipar és faipar területén az elmondott korábbi eredményekre épülve teljesen új eredményeket hozott:
1. Elkészítettük a faipar számára az egyedi igényekkel bíró „gondolkodó szerszámot”,
ez eltér a fémiparban alkalmazottaktól. Itt a feladat innovatív jellegét a faipari CNC
megmunkáló központokon használatos szerszámbefogó testek módosítása jelentette, valamint az újszerű chip beépítés.
2. A szerszámok élettartam követése nagyon fontos eredményeket hozott, a fémiparban
kiszűrte a tervezési hibás szerszámokat. A faiparban úgyszintén, és bizonyos területeken a pontos életpálya követéssel bizonyította a gyémánt lapkás szerszámok vitatha-
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tatlan fölényét a keményfém szerszámokkal szemben gazdaságossági szempontból.
3. Kísérleteink alapján kis és nagy faipari üzemek számára jól alkalmazható szerszám
életpálya követő hardware és software rendszert építettünk ki a hosszú tartamú
kísérletek idejére, amely még nem létezett a VAZSO Bt.-nél.
4. A szerszám életpálya követések segítségével a cégek méretétől független folyamatábrát dolgoztunk ki a szükséges tevékenység rendszer felépítésre.
Kisebb faipari vállalkozások számára úgyszintén kidolgoztunk és alkalmazunk egy egyszerűbb kivitelű, de szintén újszerű szerszám életpálya követő rendszert, itt azonban külső cégeket célszerű bevonni a folyamatba
Regionális logisztikai, ellátási, valamint beszállítói rendszerek kialakítása
A Gépészeti és Mechatronikai intézet által kifejlesztett és megvalósult újszerű innovatív rendszámfelismerő és beléptető rendszer nagymértékben hozzájárult a Huncargo
Kft. komissiózási és disztribúciós teljesítményének növeléséhez. Ez a korszerű és nagy
újdonságtartalommal bíró rendszer elősegíti a Kft. logisztikai folyamatainak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási színvonal nagymértékű növekedését, mely hozzájárul
a Kft. proﬁtnövekedéséhez is. A Gépészeti és Mechatronikai Intézet által kifejlesztett
rendszer kiépítése és beüzemelése megvalósult, valamint megtörtént a rendszer tesztelése is. Megállapíthatjuk, hogy a rendszer megfelelően működik és továbbfejleszthető a
Huncargo Spedition Kft. jövőbeli célkitűzéseihez
Modern üzemfenntartási rendszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Az INTERSPAN Faipari Kft. por-forgács transzport rendszerének állapotfelmérése
A transzpor rendszerbe egyidejűleg több szövetelemes szűrőből történhet adagolás. Kedvezőtlen esetben ez egyidejűleg valósul meg, és ezt a mennyiséget a transzport
rendszer már nem tudja elszállítani. A bekövetkező dugulás nem csak azért káros, mert
a transzport rendszert szét kell szedni, illetve kitisztítani, hanem erre az időre le kell
állítani a gyártósort, vagy sorokat. Az elszállított anyagmennyiség feltehetően nem koncentráltan lezúduló anyagmennyiséggel lett tervezve, így a szűrők aljában felgyűlt anyag
kiadagolása csak tervezetten történhet. Jelenleg nem így történik, ami nagy mennyiségű por-forgács felhalmozódását jelenti a szövetelemes szűrök alján, ami a mechanikus
anyagmozgató berendezésekben deformációt, végső esetben törést okozhat.
Adatgyűjtő rendszerterv kidolgozása, adatgyűjtő rendszer kiépítése:
• Az állapotﬁgyelő rendszer megvalósítási lépései a következők voltak:
• A transzport rendszeren kívül a szövetelemes szűrők, és a hozzájuk tartozó
anyagmozgató berendezések (kihordó, csigák, forgócellás adagolók) telítettségi
állapotának nyomon követhetőségének biztosítása.
• A szövetelemes szűrök alatt elhelyezett csőrendszer egyenes vonalban történő
elhelyezése, ezáltal a csővezeték ellenállásának csökkentése.
• A szövetelemes szűrők alatt elhelyezett csővezeték áramlási irányának megfordítása,
ezáltal a csővezeték hosszának csökkentése.
• Adott típusú érzékelők beépítése.
Mechanikai megmunkálások hatékonyságjavítási lehetőségeinek feltárása
Swedwood Sopron Bútor Kft-nél teljes mértékben elfogadták a kutatásban elért előremutató eredmények javasolt megmunkálási paramétereit
Megmunkálandó és szerszámanyagok kölcsönhatásának vizsgálata, fellépő erők
hatása a felületi érdességre
Előremutató kutatásaink eredményeit az AKE Hungária Kft. elfogadta és alkalmazza is.
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Egyirányú és ellenirányú forgácsolás vizsgálata CNC megmunkáló központokon
Előremutató kutatásaink eredményeit az AKE Hungária Kft. elfogadta és alkalmazza is.
Vákuum lefogás általános vizsgálata CNC megmunkáló központokon
A kutatási témakör cégtől független, azonban hosszabb időtartamára való tekintettel
számos nemzetközi fórumon publikáltatott, már korábban is.
Korszerű nagy tudású CAD-CAM szoftverek alkalmazása a faiparban
A Lamello Kft-nél sikeresen bevezették a CÍM rendszert.
Fém- és faipari intelligens szerszámrendszerek, szerszámkezelés, üzemeltetés
Kísérleti jelleggel bevezették a Roto Elzett Kft-nél. és a Vazsó Kft-nél.
Elektronikus fém- és faipari szerszámgazdálkodás
Kísérleti jelleggel bevezették a Roto Elzett Kft-nél. és a Vazsó Kft-nél.
Regionális logisztikai, ellátási, valamint beszállítói rendszerek kialakítása
A Huncargo Kft-nél sikeresen bevezették.
Modern üzemfenntartási rendszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Sajnálatos tény, hogy az állapotﬁgyelő rendszer kiépítése után közvetlenül az InterSpan
Kft. tulajdonosa a Vásárosnaményi gyáregység bezárása mellett döntött, így a rendszer
tesztelésére már nem nyílik lehetőségünk

Publikációk:
BAKKI-NAGY Imre – CSANÁDY Etele – KOVÁCS Zalán – NÉMETH Szabolcs (2012): Electronic
Tools Management for Metal and Wood Industries. International Scientiﬁc Conference
on Sustainable Development & Ecological Footprint, March 26-27, Sopron, Hungary
ISBN: 978-963-334-047-9
CSANÁDY Etele – BAKKI-NAGY Imre – MAGOSS Endre – NÉMETH Szabolcs (2012):
Partikelgeschwindigkheitmessung in der Holzindustrie mit einem neuen Messsystem.
Tagungsband des 15. Holztechnologischen Kolloqiums Dresden pp. 201-216, 29-30.
Marz. ISBN: 978-3-86780-266-6
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2011): Determination of reasonable ﬁt interferences for solid
wood joints using ﬁnite elemet method. (FEM) angol nyelvű előadás és konferenciakiadvány; 2ND INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL
AND LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGIES; November 21-22; Budapest
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2011): Korszerű tűrésezési elvek használata a faiparban = Modern tolerance principles in wood industry. magyar nyelvű előadás és konferencia-kiadvány; Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia; július 19, ISBN:
978-963-9883-79-6
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2010): Enhancement of the machining of solid wood parts
for upholstered furniture. angol nyelvű előadás és konferencia-kiadvány, INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL AND LIGHT INDUSTRY
TECHNOLOGIES; November 18-19
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2010): A faipariban előirányozható elméleti tűrések meghatározása gépképességi mutatók vizsgálatával keresztmetszeti megmunkálás esetén.
magyar nyelvű előadás és konferencia-kiadvány, XI. RODOSZ KONFERENCIA; november 12-15. Kolozsvár ISBN: 978-973-88394-2-7
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2010): Performance increase in wood processing using the
machine capability indices. angol nyelvű előadás és konferencia-kiadvány, THIRD
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE INNOVATIONS IN FOREST
INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN; november 5-8. Szóﬁa
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2010): A faanyagok fafaji tulajdonságainak befolyásoló hatása
a keresztmetszeti megmunkálás tervezhetőségére a gépképességi mutatók tükrében.
magyar nyelvű előadás, innoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat; szeptember 10. NymE FMK, Sopron
Tibor PAPP – Zsolt KOVÁCS (2010): Teljesítménynövelési javaslat a gépképességi mutatók
vizsgálatával. magyar nyelvű poszter, innoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és
Rendezvénysorozat; szeptember 10. NymE FMK, Sopron
PAPP Tibor – SZÉP István – GERENCSÉR Kinga, (2010): Vízszintes rönkvágó szalagfűrész
teljesítménynövelési vizsgálata a TAEG soproni fafeldolgozó es a Holz-Fa Kft. Iváni
üzemében magyar nyelvű poszter. innoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, szeptember 10. NymE FMK, Sopron
PAPP Tibor (2009): Teljesítménynövelés lehetőségei keresztmetszeti megmunkálás esetén képességi mutatók vizsgálatával. Előadás, IV. Faipari Tudományos konferencia, Faipari szellemi műhelyek bemutatása, április 24. NymE FMK
A pályázatban előírtaknak megfelelően végrehajtottuk a kutatásokat és publikáltuk
azokat. Az eredmények jó szintűek, mivel az iparban is alkalmazzák őket.
Kivétel nélkül valamennyi témakör folytatható, szándékosan választottuk így is őket,
várunk egy új pályázati lehetőséget, ahol ezeket folytathatjuk.
A pályázat folytatásához most döntő részben eszközpályázatokra lenne szükségünk,
mivel a fennálló mérő-, modellrendszereket fejleszteni kell.

Csiha Csilla Mária
Végzettség:
2003: PhD – Fa és Fatechnológiai tudományában
1994: okleveles faipari mérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem
Munkahely:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Terméktervezési
és Gyártástechnológiai Intézet
2006-tól: egyetemi docens
2001-2006: egyetemi adjunktus
1997-2001: egyetemi tanársegéd
Családi állapot: férjezett, 2 gyermek
Tanulmányaim és kutatásaim során hazai és külföldi tapasztalatot szereztem a felületek érdessége illetve fa és ipari anyagok ragasztása-, felületkezelése-, valamint felületanalitika, felülettechnológiák és polimertechnikai ismeretek terén. Két lezárult és
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egy aktuális EU COST akció MC tagja, az „Enhancing bondline performance” nemzetközi konferencia szervezője, a neves szerző Mick Allen “The Complete Guide to Wood
Finishes” szakkönyvének egyik fordítója voltam. A Faipari Mérnöki karon folyó angol
nyelvű képzés koordinátoraként tevékenykedem. Sikeres élőnedves faanyag ragasztási
kísérleteket folytattam Hollandiában. A faanyagok érdességének kérdéskörétől a fafelületi energia/nedvesítés és adhézió problémakörén át, a felületi nanokezelések témaköréig terjedő kísérleteim eredményeiből több mint 9 európai országban tartottam tudományos előadást. Külföldi nemzetközi konferenciák tudományos bizottságának és az
EJPAU tudományos folyóirat kiadói bizottságának tagja vagyok. A XXX. jubileumi Tudományos Diákköri Konferencián elismerő oklevéllel jutalmazták a hallgatók körében témavezetőként végzett tudományos tevékenységemet. A felsőfokú oktatásban töltött több
mint 18 év alatt többek között a „Bútor-, ajtó-, ablakgyártástan II”, „Ragasztás és felületkezelés a faiparban”, „Ipari anyagok ragasztása és felületkezelése”, „Polimertechnika”,
„Ragasztástechnológia”, „Különféle faipari technológiák” illetve „Polimer anyagtudomány” tantárgyak oktatója voltam illetve vagyok.
Fő kutatási területem a faanyagok felületi struktúrájának leírása és mérése, érdességének vizsgálata P és R proﬁlon, különös tekintettel a nagyedényes fajokra, faanyag növelt teljesítőképességű ragasztása, ragasztási-, felületkezelési technológiák fejlesztése,
faanyagok színkorrigáló kezelése, környezetbarát felületkezelések teljesítőképességének
növelése, ragasztott faszerkezetek ragasztási szilárdságának fokozása nanokezeléssel.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretén belül publikált tudományos eredményeim kiterjednek
a ragasztási szilárdság és felületi érdesség között fennálló reláció tisztázására, néhány fafaj
mesterséges Xenon sugárzás hatására bekövetkező színváltozásának elemzésére, bükk és
nyír fafajok mesterségesen öregített felületén a nedvesítési szög változásának leírására, illetve fafelületek ragasztási szilárdságát növelő nano polielektrolit előkezelés kikísérletezésére.
A fent nevezett kísérletek során szoros együttműködés alakult ki a Brassói „Erdély Egyetemen”- dolgozó és kutató Dr. Prof. Lidia GURAU kutató asszonnyal, akivel közös publikációt
jelentettek meg „Study on the inﬂuence of surface roughness on the adhesion of water based
PVAC” címmel a Proceedings of International Conference „Wood Science and Engineering
” – ICWSE 2011 pp. 411-419.-ben. A jövőben további együttműködést terveznek.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretén belül:
• négy Önálló labor került kidolgozásra a következő BSc hallgatók bevonásával: BICZÓ
Balázs, LITRESITS Gábor, ZÖLD Péter és PÓCZA Szabolcs
• három TDK dolgozat született:
BUSZNYÁK Árpád: Az LBL kezelés hatása a ragasztási szilárdságára
PAPP Éva II. MSC.: Öko halványítószerrel végzett kezelés hatása az érdességre. Tudós Társaság Különdíj
VALENT Jozef II. MSC.: Sellakk réteg tulajdonságai a Nitro-Cellulóz lakk tükrében. 3. helyezés
• PhD hallgatók bevonásával a következő publikációk születtek:
PAPP É. A. – CSIHA CS. – VALENT J. (2012): Colour change of some wood species during artiﬁcial xenon radiation, 5th Color Specialist International Conference in Hungary: International Interdisciplinary Conference on Color and Pattern Harmony. pp. 1-5.
CSIHA CS. – CSÓKA L. – LITRESITS G. (2011): Effect of nanotreatment on bond strength, In-
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ternational Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint,
The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural
Environment, Sopron, NyME, pp. 1-5. ISBN:978-963-334-047-9
CSIHA CS. – PAPP É. A. – VALENT J. (2012): Feature of contact angle of ageing Beech and
Birch surfaces. „Hardwood Science and Technology — The 5th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe 2012” Sopron, pp. 41-49
A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretén belül egy szisztematikus vizsgálat sorozattal sikerült
leírni a ragasztási szilárdság három szakaszos függését a felületi érdességtől, egy régóta
nyitott kérdésre adva meg ezáltal a választ. Ipari partnerek érdeklődését is felkeltette az az
eredménysorozat, amely a magyar bútoripar két kedvelt fa alapanyagának, a bükknek és a
nyírnek a napsugárzás hatására bekövetkező színváltozását írta le és igazolta, hogy hosszú
időtartamú sugárzás hatására mindkét fafaj színe a barna azonos árnyalata felé konvergál,
elmosva ezáltal a fafajok között közvetlen a feldolgozás után még meglévő jelentős színbeli
különbségeket. Bükk és nyír felületeken vizsgálva az öregedés hatását, leírta a nedvesítési
szögnek a változását megalapozva ezáltal a ragasztási szilárdság növelése érdekében folytatott további kísérleteit. Nano polielektrolitok felhasználásával olyan technológiát kísérletezett ki, amely egyes fafajok esetében 30-50%-kal növelte meg a ragasztási szilárdságot.
Az eredmények tükrében a jövőben további kísérleteket tervezek, annak érdekében,
hogy a hosszú időtartamú, időjárásnak is kitett, teherviselő fa réteg ragasztott tartók ragasztási szilárdsága és ezzel összefüggésben élettartama hasonló nanokezeléssel megnövelhető legyen.
A kutatási feltételek és eszközkészlet további korszerűsítése érdekében minden lehetséges pályázati forrást igénybe kíván venni.

Csóka Levente
Végzettség:
2007: PhD, Anyagtudományok és Technológiák
2005: Okleveles Papíripari mérnök
2002: Okleveles Faipari Mérnök
Munkahelyek:
2010. január-április: Raleigh, USA, North Carolina State University,
posztdoktrori ösztöndíj
2007-től: Nyugat-magyarországi Egyetem, Fa és Papíripari
Technológiák Intézet, beosztás: egyetemi docens
2006-2007: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Fa és Papíripari
Technológiák Intézet, beosztás: egyetemi adjunktus
2003-2006: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Fa és Papíripari
Technológiák Intézet, beosztás: tanszéki mérnök
2003-2004: JET program, Japán Állami Ösztöndíj – Noshiro, Isntitute
of Wood Technology, Japán, beosztás: kutató
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2002. november-december: Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Központi Könyvtár, segéd-könyvtáros
2002. szeptember-október: Petőﬁ Sándor Színház Sopron, díszletfestő
A 9 éve tartó tudományos tevékenységem alapvetően szálas, cellulóz rostos anyagok alaptudományi és alkalmazott tudományos megközelítésével, matematikai transzformációk fa
növekedési jellegzetességeinek vizsgálatával, kavitációra épülő feltárási folyamatok, ultrahangos rendszerek véges elem szimulálásával és nanotechnológia papíripari alkalmazásával foglalkozik. Tudományos munkásságom kiterjed az energiahatékonyság növelés és
modellezéssel való előrejelzés összefüggésrendszerének feltárására is. A TÁMOP 4.2.1/B
projekthez a nanotechnológián keresztül kapcsolódom. Célunk volt a papíripari rostos
alapanyagok felületi jellegeinek molekuláris szintű megváltoztatása, többcélú, irányított
tulajdonságú felületek kialakítása, illetve nanokristályos cellulózból ﬁlmképzési eljárással vékony réteget létrehozni, piezoelektromos tulajdonságait vizsgálni.
A nanokristályos cellulózkutatások és a molekuláris felületmódosítási eljárások nemzetközi szinten is nagy jelentőséggel bíró témák, aktualitása nemzetközi együttműködések révén és közös publikációk formájában valósultak meg.
A TÁMOP 4.2.1/B pályázati forrásból eszköz jellegű beruházást nem végeztünk, csak
vegyszereket vásároltunk a kísérletek elvégzéséhez. Doktoranduszok, MSc-s diákok aktívan kapcsolódtak a kutatáshoz, amelyből létrejövő eredményeket több közös publikáció
formájában és szakdolgozat, diplomamunka témájában dolgoztunk fel.
A projekt során a North Carolina State University, Department of Forest Biomaterials
USA (HOEGER L. C., PERALTA P., PESZLEN I., ROJAS O. J.), a Vinca, Institute of Nuclear Sciences
(BOZANIC D. K., DIMITRIJEVIC-BRANKOVIC S., DJOKOVIC V.) Szerbia, az Aalto University, School
of Science and Technology (ROJAS O. J.) Finnország, a Louisiana Tech University, School
of Forestry (GROZDITS G., GIBSON M.) USA, a Friedrich Schiller University, Institute of
Anatomy II (MAKOVITZKY J., JIRIKOWSKI G., EITNER A., APPEL T. R.) Németország, a University
of Heidelberg, Department of Neuropathology (MAKOVITZKY J.) Németország intézményekkel és kutatóival dolgoztunk együtt.
A projekt során elért eredményeket ipari szinten is teszteltük, de tartós bevezetése még
nem került alkalmazásra.

Publikációk:
CSÓKA L. – HOEGER L.C. – PERALTA P. – PESZLEN I. – ROJAS O. J. (2011): Dielectrophoresis of
cellulose nanocrystals and alignment in ultrathin ﬁlms by electric ﬁeld-assisted shear
assembly. J COLLOID INTERF SCI 363: (1)206-212 (2011)
Abstract – Ultrathin ﬁlms of cellulose nanocrystals (CNCs) are obtained by using a convective assembly setup coupled with a low-strength external AC electric ﬁeld. The orientation and degree of alignment of the rodlike nanoparticles are controlled by the applied
ﬁeld strength and frequency used during ﬁlm formation. Calculated dipole moments and
Clausius–Mossotti factors allowed the determination of the critical frequencies, the peak
dielectrophoresis as well as the principal orientation of the CNCs in the ultrathin ﬁlms. As
a result of the combination of shear forces and low electric ﬁeld highly ultrathin ﬁlms with
controlled, unprecedented CNC alignment are achieved.
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L. CSOKA – T. R. APPEL – A. EITNER – G. JIRIKOWSKI – J. MAKOVITZKY (2012): Polarization
optical-histochemical characterization and supramolecular structure of carbohydrate
ﬁbrils. ACTA HISTOCHEM -: (-)doi10.1016/j.acthis
Abstract – Topo-optical staining reactions were used to investigate the structures of bacterial cellulose, insect chitosan and alginic acid from brown algae. Polysaccharide complexes,
glycosaminoglycans and sulfate groups were presented and demonstrated selectively. Chitosan and alginic acid are structurally similar to glycosaminoglycans (GAGs), which are
constituents of human amyloid ﬁbrils. The staining sequences shown can be used as reliable methods for histochemistry with light and polarization microscopy. They will help to
clarify the complex protein–polysaccharide structure of amyloid ﬁbrils.

CSOKA L. – HOEGER I. – ROJAS O.J. – PESZLEN I. – PAWLAK J. J. – PERALTA P. N. (2012): Piezoelectric Effect of Cellulose Nanocrystals Thin Films. ACS MACRO LETTERS 1: pp.
867-870.
Abstract – Ultrathin ﬁlms of aligned cellulose nanocrystals (CNCs) were assembled on
mica supports by using electric ﬁeld-assisted shear. The relationship between polarization
gradients and strain mechanics of the obtained ﬁlms was examined by monitoring their
deﬂection with an atomic force microscope operated in contact mode. The piezoelectric
response of the ﬁlms was ascribed to the collective contribution of the asymmetric crystalline structure of the cellulose crystals. The magnitude of the effective shear piezoelectric
constant (d25) of highly ordered CNC ﬁlms was determined to be 2.1 Å/V, which is comparable to that of a reference ﬁlm of a piezoelectric metal oxide.

L. CSOKA – D. K. BOZANIC – V. NAGY – S. DIMITRIJEVIC-BRANKOVIC – A. S. LUYT – G. GROZDITS –
V. DJOKOVIC (2012): Viscoelastic properties and antimicrobial activity of cellulose ﬁber
sheets impregnated with Ag nanoparticles. CARBOHYDRATE POLYMERS 90:(2) pp.
1139-1146.
Abstract – A silver nanoparticle colloid was prepared by a modiﬁed Tollens method using dglucose as the reduction agent. The obtained nanoparticles were used for the modiﬁcation
of pine, linter and recycled cellulose ﬁbers. Although the silver contents were relatively low
(0.05–0.13 wt.%), the cellulose-sheets prepared from the modiﬁed ﬁbers show improved
mechanical and viscoelastic properties. The tensile index (strength) increased with up to
30% in comparison to the index of the sheets obtained from the untreated ﬁbers. The inﬂuence of the nanoparticles on the viscoelastic properties of the cellulose sheets was investigated by dynamic mechanical analysis (DMA) in the temperature range from -120 to 20 °C
and with a force frequency of 100 Hz. A broad relaxation transition positioned at -80 °C was
observed in the loss modulus spectrum of all the cellulose sheets, while the Ag-modiﬁed
sheets exhibited higher storage moduli values in the whole temperature range. The antimicrobial activity tests show that the pine, silver and recycled cellulose ﬁber sheets with silver
nanoparticles can be successfully employed to prevent the viability and growth of the common pathogens Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans.

A projekt során létrejött eredmények mind alapkutatási szinten, mind pedig alkalmazott anyagtudomány szinten jelentősek és előre mutatóak, a kapcsolódó iparág fejlesztési
irányainak alapjait tartalmazhatják. Célunk, hogy az eredményeket ipari szinten, termékek formájában mielőbb alkalmazhassuk. A további kutatásokat pályázati forrásokból, az
iparági szereplőkkel közösen, a fejlesztési érdekeiknek megfelelően szeretnénk folytatni.
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Dénes Levente
Végzettség:
2006: PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
1997: Okleveles faipari mérnök, technológus, Transilvania Egyetem,
Brassó
1994: Faipari mérnök, Transilvania Egyetem, Brassó
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
2011. február 1-jétől: megbízott gazdasági dékán helyettes
2008. augusztus 16.-2009. augusztus 15.: meghívott előadó (Visiting
Associate Professor), West Virginia Egyetem
2009. július 17-től: egyetemi docens, intézetigazgató
2008. július 1-jétől: egyetemi docens
1999. október 1.-2008. július 1.: intézeti mérnök, tanársegéd,
egyetemi adjunktus
2007. augusztus 15. – 2008. február 15.: posztdoktor
(Post Doctoral Fellow), West Virginia Egyetem
2005. január 1-jétől: igazgatóhelyettes, FAIMEI Anyag- és
Termékvizsgáló Laboratórium
1997. augusztus 1.-1999. szeptember 30.: tervező mérnök, S.C. FAMOS
S.A. Bútorgyár, Székelyudvarhely
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatási terület:
Nyílászárók épületﬁzikai tulajdonságainak fejlesztése, tulajdonságtervezése, ülő és
irodabútorok ergonómiai vizsgálata/fejlesztése a testtömeg eloszlás alapján, statisztikai
alapú termékfejlesztés, a statisztikai folyamatszabályozás és kísérlettervezés módszereinek alkalmazása a faiparban, a minőségirányítási és tervezési módszerek, rendszerek
bútoripari alkalmazhatóságának és adaptálásának vizsgálata, színfurnér eselék hasznosítása új fajta lemez és gerenda típusú kompozitokban, furnér-hab kompozitok fejlesztése bútoripari és szerkezeti termékekhez, hullámgerincű tartók kutatása fejlesztése,
innovatív hibrid kompozitok kifejlesztése, alacsony minőségű lombos fűrészáru hasznosításának vizsgálata, rétegelt termékek roncsolásmentes vizsgálata, kompozittermékek
anizotróp mechanikai tulajdonságait befolyásoló gyártási paraméterek vizsgálata, elemzése, szálerősítésű tartók elemzése, fejlesztése.
A fenti kutatási témák és az elért eredmények kellő alapot biztosítottak a TÁMOP
4.2.1/B projekt keretében megvalósuló komplex termékfejlesztési kutatásokban való aktív részvételre, a kutatások szervezésére és irányítására, a részprojekt vezetésére.
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Az előbb felsorolt kutatási területek jól illeszkednek a faiparban tapasztalható nemzetközi tendenciákhoz. A fa alapanyag minél szélesebb körű és gazdaságosabb hasznosítása a
cellulóz alapú erőforrások megőrzését és hatékony feldolgozását célozzák. E célok elérését új típusú termékek fejlesztésével, a termékek tulajdonságtervezésével biztosíthatjuk.
A XXI. század egyik legnagyobb kihívását jelentő energiaszükséglet biztosítása megköveteli, hogy az energia előállítása, de még inkább felhasználása a lehető legoptimálisabb
módon történjen. Tekintve, hogy az energiaszükséglet legnagyobb része lakossági igényként jelentkezik, különös gondot kell fordítani az épületek, lakóházak energiagazdálkodására. Ennek eredményeként jelentek meg a passzív és újabban az úgynevezett aktív házak
is, ahol az energiamérleg pozitív, és amelyben jelentős szerephez jutnak a nyílászárók is.
A faipar versenyképességének megőrzése érdekében az intelligencia, az intelligens
termék/rendszer koncepciójának bevezetése olyan faipari területekre, mint például bútoripar, fűrészipar, faalapú kompozitok, faépületek gyártása új kihívások elé állítja világszerte a kutatókat, fejlesztő mérnököket. Ehhez az irányhoz illeszkedik a projektekben
kidolgozásra került intelligens megoldások, termékkoncepciók.
Beszerzett műszerek: ülőbútoroknál alkalmazható testtömeg eloszlást mérő rendszer,
bútorok statikus, dinamikus és tartóssági vizsgálataira alkalmas próbapad, xenon öregítő
kamra, életciklus elemző szoftver (Gabi).
A kutatásba bevont ﬁatal kutatók, oktatók: Dr. HORVÁTH Péter György, BENCSIK Balázs,
PAPP Tibor, ELEK László, LAKATOS Ágnes; PhD. hallgatók: TAKÁCS Noémi, UTASSY Viktor;
hallgatók: SZÖVÉRFI Tibor, OLASZ Orsolya
A projekt során Dr. Goroh FUJIMAKI úron keresztül felvettük a kapcsolatot a Humán
Technológiák Kutató Intézettel (Gifu Prefektúra, Japán), ahol az ülés ergonómiájával
kapcsolatos széleskörű vizsgálatok folynak és elkezdtük kidolgozni egy jövőbeni együttműködés alapjait. A bútortervezés területén kapcsolatba léptünk a Nanjing-i Erdészeti
Egyetem Bútor és Ipari terméktervező Intézettel és kínai látogatásunk során közös oktatási és kutatási tevékenységekre vonatkozó együttműködési megállapodást kötöttünk.

Publikációk:
BENCSIK B. – KOVÁCS ZS. – DÉNES L. (2012): A ﬁltrációs és transzmissziós hőáramok vizsgálata nyílászárókon. FAIPAR 60 (publikálásra elfogadva, megjelenés alatt).
BENCSIK B. – KOVÁCS ZS. – DÉNES L. (2012): Az ablakok légzárási teljesítményének változása a környezeti hőmérséklet függvényében. FAIPAR 60 (1): 10-17). ISSN: 0014-6897
BENCSIK B. – SZÖVÉRFI T. – DÉNES L. (2012): Gap Independent Window Sealing With High
Air Thightness Performance. Proceedings of the International Scientiﬁc Conference
on Sustainable Development & Ecological Footprint, March 26-27, Sopron, Hungary
DÉNES L. – TAKÁCS N. (2012): Evaluation Of Postural Changes Using Body Pressure Distribution System. Proceedings of the International Scientiﬁc Conference on Sustainable
Development & Ecological Footprint, March 26-27, Sopron, Hungary
BENCSIK B. – KOVÁCS ZS. – DÉNES L. (2011): Nyílászárók szerkezeti elemeinek hatása a
teljesítmény-jellemzőkre I. rész. A rugalmas ütközések hatása az ablak légzárására,
FAIPAR 59(2-3): 27-35. ISSN: 0014-6897
BENCSIK B. – KOVÁCS ZS. – DÉNES L. (2011): Performance characteristics of windows in the
course of their service life. 2nd International Joint Conference on Environmental and
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Light Industry Technologies, 21-22 November, Budapest, Hungary Óbuda University
BENCSIK B. – KOVÁCS ZS. – DÉNES L. (2011): The effect of structural elements on windows performance characteristics. Part 1. The inﬂuence of sealing’s on air thightness, Proceedings
of the 8th International Conference,“Wood Science And Engineering In The Third Millenium”, ICWSE November 3-5, “TRANSILVANIA” University, Brasov, Romania
DÉNES L. – LÁNG M. E. (2011): Mechanical Behavior of Heat-Treated Northern Red Oak
Wood. Proceedings of the 3rd International Scientiﬁc Conference on Hardwood Processing (ISCHP32011), October 16 – 18, Blacksburg, Virginia, USA.
BENCSIK B. – DÉNES L. – KOVÁCS ZS. (2011): A környezeti hőmérséklet hatása a nyílászárók
légzárási teljesítményére. Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia, Sopron, július 19., ISBN 978-963-9883-79-6.
VAS ZS. A. – CISMARU I. – DÉNES L. – KOVÁCS ZS. (2011): Több szempontú elemzés alkalmazása erősített rétegelt ragasztott gerendáknál. Brassó-Sopron Faipari Tudományos és
Diákköri Konferencia, Sopron, július 19., ISBN 978-963-9883-79-6.
DÉNES L. – KOVÁCS ZS. – LÁNG M. E. (2010): Új fakompozitok furnérhulladékból. GÉP
LXI(1-2): 34-36. ISSN 0016-8572.
HORVÁTH P. GY. – DÉNES L. (2010): The role of dimensioning in furniture and indoor design.
Proceedings of the 3rd Scientiﬁc and Technical Conference, Innovations In Forest Industry And Engineering Design, 05-07.11, Soﬁa, Bulgaria
DÉNES L. – LÁNG M. E. – DAVALOS J. F. – KOVÁCS ZS. (2010): Recycling the Sliced Veneer Clippings into Value-Added Products – An International Research Effort. Proceedings of
the 53rd International Convention of Society of Wood Science and Technology Geneva,
Switzerland, October 11-15
TAKÁCS N. – DÉNES L. (2012): Ülni vagy nem ülni? III. Magyar Asztalos, augusztus, 70-72.
old.; X-Meditor Lapkiadó, Győr, ISSN 1417-0949
BENCSIK B. – SZÖVÉRFI T. – DÉNES L. (2012): Az épület nyílászáróin keresztül távozó hőenergia-veszteségek. Magyar Asztalos, május, 52-54. old.; X-Meditor Lapkiadó, Győr,
ISSN 1417-0949
BENCSIK B. – SZÖVÉRFI T. – DÉNES L. (2012): Innováció: mágneses ablaktömítés. Magyar
Asztalos, május 64-65. old.; X-Meditor Lapkiadó, Győr, ISSN 1417-0949
TAKÁCS N. – DÉNES L. (2012): Ülni vagy nem ülni? II. Magyar Asztalos, április, 86-89. old.;
X-Meditor Lapkiadó, Győr, ISSN 1417-0949
TAKÁCS N. – DÉNES L. (2012): Ülni vagy nem ülni? I. Magyar Asztalos, február, 73-75. old.;
X-Meditor Lapkiadó, Győr, ISSN 1417-0949
Kísérletsorozatokkal vizsgáltuk a testalkat és testtartás befolyását a testtömeg-eloszlásra. A vizsgálatokhoz több típusú munkaszéket, változó testalkatú személyeket és
három jellegzetes irodai testtartást jelöltünk ki. A vizsgálatok eredményeiből több publikáció is született. Két intelligens termékkoncepció is kidolgozásra került: egy irodai
munkaasztal és egy, a külső fényerősség függvényében változó fényerősségű lámpa. Az
utóbbi koncepció alapján egy prototípus is készült. A projekt keretén belül kifejlesztett
PHS SPINE szék (tervező TARI Attila, ipari termék és formatervező hallgató) benevezésre került a Magyar Formatervezési Díjra. A terméket beválasztották a legjobb 30 mű közé
és 2011. szeptember 21-november 14 között kiállították az Iparművészeti Múzeumban. A
termékre formatervezési mintaoltalmat jegyeztettünk be.
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Intelligens ablak témában eddig még nem alkalmazott mágneses tömítés alkalmazhatóságát vizsgáltuk. Az épületﬁzikai tulajdonságokat vizsgáló kísérletek eredményei alapján
kijelenthető, hogy egy rendkívül megbízható, a szárny-tok közötti változó réseket tökéletesen elzáró rendszert fejlesztettünk ki, melynek szabadalmazhatóságát jelenleg vizsgáljuk.
A projekt során született koncepciók, modellek hasznosítását ipari partnerek segítségével kívánjuk elérni, ugyanakkor az irodai munkakörnyezet komplex vizsgálatát további
paraméterekre (fény, zaj, levegőminőség, szociális tényezők, stb.) is kiterjesztjük. Az ablakok légzárását szabályozó rendszert további intelligens megoldásokkal kívánjuk kiegészíteni, olyan független rendszer kidolgozását tervezzük, amely a külső és belső klimatikus viszonyok függvényében a szellőzést vagy hőszigetelést automatikusan szabályozza.
A bútoroknál alkalmazott intelligens megoldások intelligencia szintjét tovább kívánjuk
növelni, illetve az intelligens megoldásokat újabb bútortípusokra is kiterjeszteni.
A TÁMOP 4.2.1/B és a TIOP projektek segítségével a jövőbeni kutatásokhoz szükséges műszerek egy része, illetve a beszerzett eszközök alapkonﬁgurációja rendelkezésre
áll, azonban ez a kutatási infrastruktúra jelentős kiegészítésre szorul. Például a testtömeg
eloszlást mérő rendszert indokolt további szenzorokkal és szoftvermodulokkal ellátni
ahhoz, hogy teljes körű vizsgálatokat végezhessünk nem csak székeken, de más ülő-, fekvőbútorokon is. A számítástechnikai háttér teljesen elavult és a projekt keretében beszerzett szoftverek működtetésére egyre kevésbé alkalmas. Ezért a jövőbeni problémamentes
működtetéshez elengedhetetlen a számítógéppark teljes felújítása. A további kutatásokhoz szükséges eszközöket és műszereket hazai és nemzetközi pályázatok útján kívánjuk
biztosítani. A beszerzett és a jövőben beszerezni kívánt kutatási eszközállomány lehetőséget teremt a tehetséges hallgatók és ﬁatal oktatók kutatási tevékenységének kibővítésére, a tehetséggondozásra, újabb érdeklődő hallgatók, doktoranduszok bevonására, a
kutatások humán feltételeinek biztosítására is.

Gerencsér Kinga
Végzettség:
2003: Habilitált doktor
1993: Mezőgazdasági Tudomány Kandidátusa
1986: Egyetemi doktor
1983: Mérnök-tanár
1975: Okleveles Faipari Mérnök
Munkahelyek:
Erdészeti és Faipari Egyetem és jogutódjai
1995-től: egyetemi docens
1990-1995: egyetemi adjunktus
1981-1990: tudományos munkatárs
1976-1981: Ipolyvidéki Erdő- és Fagazdaság Verőcei Fűrészüzemében
üzemvezetőhelyettes
Családi állapot: férjezett, 3 gyermekek
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Kutatási területek:
• Mobiltelefonos fűrészáru felvevő és nyilvántartó rendszer 2010
• Fűrészüzemek hatékonyságának vizsgálata 2007-2010
• Új minőségmegóvó módszer kidolgozása fülledékeny faanyagokhoz. INNOREG
2006-2007
• Az Innovációs és technológiai Központ biomassza fűtőművéhez kötődő faipari melléktermék hasznosítás logisztikai rendszere. Zala Megyei Innovációs Központ 2004
• Anyagtakarékos és környezetbarát vágási technológiák kidolgozása természetes fa és
falemezek vágására c. OTKA 2001-2004
• Természetes fa vágásterméket gyártó gép és technológia szabadalom 1995-2000
• Fenyő és lombos faanyagok felfűrészelésének optimalizálása 1985-1995
• Fűrészüzemi készlet-nyilvántartási rendszer tervezése 1981-1985
Kutatásaimat három területen végeztem: vizsgáltam a fűrészüzemek értékkihozatal
növelésének lehetőségeit, új technológiai eljárások bevezetését, és a fűrészüzemi munka
hatékonyságának növelését.
A fűrészüzemi értékkihozatal növelésére irányuló kutatások
Kidolgoztam az értékkihozatal növelésére, a „Szerzői Jogvédő Hivatal”-nál 463388
kódszámon bejegyzett, fenyő és lombos faanyagok felfűrészelésének optimalizálására
olyan modellt, amely a Magyarországon alkalmazott technológiák mellett is biztosítja az
optimalizációs számítások elvégzését, az adatok feldolgozását. A modellt fenyő fafaj mellett lombos fafajra is elkészítettem, amely azért jelentős, mert eddig még lombos fafajra
nem készültek hasonló eljárások, mivel a lombos faanyagok feldolgozása sokkal szerteágazóbb. A modellt a gyakorlatban öt erdőgazdaság vette át fűrészüzemi hasznosításra,
a bevezetés irányítója voltam. A modell segítségével vizsgáltam a beszáradási túlmértváltozás, a fűrészelési résbőség csökkenés és a rönkosztályozás értékkihozatalt növelő
hatását. Kutatásaimat doktori dolgozatomban foglaltam össze.
Gazdaságmatematikai eljárásokat dolgoztam ki 50 magyarországi fűrészüzem adatai
alapján. A fenyő fafajon kívül a legelterjedtebb lombos fafajok nyár, tölgy, bükk, akác és
cser fafajok fűrészipari feldolgozásának költségtényezőit mutattam be, és azoknak, valamint a termékösszetételnek a költség volumenre gyakorolt hatását vizsgáltam. Feltártam
a fűrészüzemi eredményt befolyásoló tényezők fontosságuk szerinti sorrendjét, meghatároztam az egyes fafajra jellemző optimális termékösszetételt. Elemzéseimhez korszerű
matematikai módszereket többszörös regresszió-, faktor-, és klaszteranalizist használtam. A kutatás eredményeit a kandidátusi dolgozatom téziseiben foglaltam össze, amely
több diplomaterv és TDK dolgozat témájául is szolgált.
Új gépek és technológiai eljárások kidolgozására irányuló kutatásomnak az adott aktualitást, hogy az IARC nemzetközi szervezet megállapításai alapján a fűrészporok a fenol
tartalmú anyagokhoz hasonló besorolást kaptak. Ezért vált fontossá, olyan vágóeszközt
alkalmazása a fűrészszerszámok helyett, amelynél nem keletkezik fűrészpor. Erre irányuló kutatásaim a fának folyadéksugárral vagy fénysugárral való vágása, vagy különleges
vágóél kialakítású eszközök kifejlesztése. A folyadéksugaras vágás témára elnyertem egy
OTKA-T 35052 pályázatot, amely 2004-ig tartott és kiváló minősítést kapott. A faanyag folyadéksugárral való vágásnál elért eredményeim alapján felvettek a Hannoverben működő
„Arbeitskreis der Wassertechnologie” szervezetbe és meghívtak az évente kétszer tartan-
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dó konferenciákra. A fénysugárral, ezen belül, lézerrel való vágással kapcsolatos vizsgálatainkat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar,
Járműgyártás és Javítás Tanszékén SKLÁNITZ Antal közreműködésével végeztük. Vizsgálataink jelenleg is folytatjuk LASRAM Laser Kft. KREISZ István igazgató segítségével.
A fűrészipari feldolgozás során keletkező fűrészpor csökkentésére egy új elven működő
rönkvágási technológiát dolgoztunk ki, Dr. BÁRÁNY Andrással együtt, a találmányt szabadalmaztattuk.
Összeállítottam a Fafeldolgozás mobil fűrészekkel című szakkönyvet, amely a piacon
kapható összes mobil fűrész adatait tartalmazza, és amelyek közül részletesen is bemutatom a Magyarországon kapható típusokat, ez a kiadvány a kisvállalkozóknak nyújt nagy
segítséget. Megjelent az interneten is a következő címen:
http://www.fagosz.hu/fureszipar/mobilfuresz/index.phtml
A fűrészüzemi tevékenység hatékonyság-növelésének lehetőségei témakörben vizsgáltam a beruházás nélküli nyereségnövelő intézkedéseket, és a kisebb beruházással megvalósítható korszerűsítéseket. A beruházás nélküli nyereségnövelő intézkedéseknél vizsgáltuk több tényező együttes hatását, valamint külön-külön az egyes tényezőket. A munka
egy részét Fűrészüzemi tevékenység hatékonyságának elemzése című könyvben foglaltuk
össze BARISKA Mihály és HARGIATI László professzorokkal. A kisebb beruházással, vagyis a
fűrészüzemi technológiák korszerűsítésével megvalósított hatékonyságnövelés, végigkísérte 25 éves kutatási munkánkat. Kiemelkedő volt közülük a Svéd Göranson céggel közösen végzett fejlesztés az Érsekcsanádi Fűrészüzemben, ahol akác faanyag felfűrészelésére dolgoztunk ki korszerű technológiát.
Az ügyvitel korszerűsítésére a készáru nyilvántartás és számlázás számítógépes feldolgozását készítettük el Dr. HÉJJ Botonddal együtt, amely munkát a Tanulmányi Erdőgazdaság megrendelésére végeztük el. Segítségével az ügyvitel munkaideje és létszámszükséglete egyharmadára csökkent. Továbbfejlesztése rönktéri nyilvántartásra hallgatók
bevonásával történt
Számos egyéb kutatással foglalkoztam még a három nagy területen kívül, amelyek közül kiemelek párat.
A TAEG Soproni fűrészüzemében megvalósított táblásító üzem bemérésére és tesztelésére az FVM-hez beadott és elnyert pályázat témavezetője voltam, amely munka
keretében kidolgoztuk az egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálati módszerét. Baross Gábor pályázat „Új minőség megóvó tárolási módszer kidolgozása
fülledékeny faanyagok tárolására” témavezetője voltam, a pályázatban nagysorozatú
méréseket végeztünk doktorandusokkal és TDK dolgozatot készítő hallgatókkal, doktori
munka készül belőle.
Részt vettem közreműködőként a Faipari Mérnöki Kar által elnyert Nemzeti Kutatási
és Fejlesztési Pályázat „Erdő fa program”
„Vizsgálati modell kidolgozása a hazai lombos faanyagot feldolgozó fűrészüzemek műszaki-gazdasági tevékenységének elemzésére és hatékonyságának javítására, különös ﬁgyelemmel a versenyképes termékgyártásra és a hulladékok hasznosítására”
„Fűrészipari alapanyagok feldolgozásának új, korszerű módszerei, ﬁgyelemmel a kisméretű hengeresfák hasznosítására, valamint a vonatkozó EU szabványok bevezetésének várható következményeire”
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„Fűrészüzemi kérgezés megoldásának hatása a fűrészáru és a melléktermékek minőségére, a kihozatalra, a gépek, szerszámok élettartamára, valamint a keletkező kéreg hasznosítására” témáinak kidolgozásában.
A Jedlik Ányos pályázat 2.4 Minőségi hengeresfa elsődleges feldolgozásra modell technológiák kidolgozása, amelyről könyv jelent meg.

Publikációk:
K., GERENCSÉR – L., BEJÓ (2007): Investigations into the waterjet cutting of solid wood.
Wood Research. 52 /2. 57-64.p.
GERENCSER K. (2001): Some possibilities of increasing value recovery during
the sawmill processing of broad-leaved hardwood raw materials. WAYS FOR
IMPROVING WOODWORKING INDUSTRY FOR TRANSITIONAL ECONOMICS
PROCEEDINGS. p. 29-35.
GERENCSER K. (1998): Possibie increases in technical and economic efficiency of sawmills.
CURRENT ECONOMIC QUESTIONS IN FRORESTRY AND WOOD INDUSTRY. p.
97-99.
K., GERENCSÉR (2005): Die Anwendungsmöglichkeiten des Schneidens mit Wasserstrahlen in der Holzindistrie. Holztechnologie, 46/ 4, p. 43-45
K., GERENCSÉR (2006): Untersuchung des Trennes von Holz mittels Laser. Holztechnologie, 47/ 6, p. 13-17
K., GERENCSÉR – A., MOLNÁR (2008): Die Möglichkeiten der Rundholzlagerung unter Folie
Teil I.: Die Entwicklung einer optimalen Methode zur Rundholzlagerung Holztechnologie, 49/ 4, p.12-16
K., GERENCSÉR – A., MOLNÁR (2008): Die Möglichkeiten der Rundholzlagerung unter Folie
Teil II.: Vergleichende ökonomische Untersuchung verschiedener Lagerungs-methoden Holztechnologie,49/5, p. 5-10
K., GERENCSÉR – K., FRONIUS – I., ZOMBORI (1994): Die Bedeutung der Pappel in der ungarischen Forst- und Holwirtschaft. Holz-Zentralblatt, Szeptember 2. p. 1624
K., GERENCHER (2000): Angespante Gewinnlage bei Ungarns Mittelbetrieben. Ein Überblick über die Situation in der ungarischen Sägeindustrie. Holz-Zentralblatt, Szeptember. 1, p. 1360-1361
K., GERENCSER (2002): Schnittholzerzeugung mit Wasserstrahl. Forst und Holz, , április,
Nr.7-10, p. 215-216
K., GERENCSÉR – A., MOLNÁR (2006): Development of an economical and ecological method
to long time protection of decaying wood species. Hungarian Agricultural Engineering,
19/, p. 66-68
K., GERENCSÉR – E., VARGA (2008): Development of economically productive band saw
blade. Hungarian Agricultural Engineering, 19/, p. 52-54.
K., GERENCSER (1992): Mathematische Modellirung der direkten Produktions-lenkung in
der Sägeindistrie Ungarns. Acta Facultatis Ligniensis 1. sz. p. 71-75.
K., GERENCHER (1999): Struktur der ungarischen Sägeindustrie im Spiegel der Europäischen Union. Development Trends in Production Management for Forestry and Wood
Processing, Zagreb, Szeptember, p. 7-13.
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K., GERENCHER (2000): Einﬂussfaktoren auf die Wertschöpfung bei der Hartlaubschnittholz-erzeugung. International association for technology management-wood. Zvolenaugusztus, p. 153-158.
K., GERENCSER (2001): Some possiblities of increasing value recovery during the sawmillprocessing of board-leaved hardwood raw materials. International Symposium Preddvor, Slovenia, Junie 6-9, p. 29-35.
K., GERENCHER (2001): Eine Möglichkeit zur Verringerung der Abfälle Möglichkeit zur
Verringerung der Abfälle in der Sägeindustrie. Europaforum Forstverwaltung Suleczyno, szeptember, p. 75-78.
K., GERENCHER – L., GERGELY (2002): Quality study of solid wood panels. Caste study at
the department of solid wood panel produktion of Sopron. Zbornik z medzinárodnej
vedeckej conference, Tranava, április, p. 281-286l
K., GERENCSER – S., FEHER (2002): Einﬂuss der Wildschäden auf den Wert des Holzes. Europaforum Forstverwaltung Drevnik, Szeptember, p. 113-118
K., GERENCHER (2002): Die Möglichkeiten der Steigerung der Wert-Ausbeute durch Einschnittoptimierung. Ekonomika a manazmen podnikov, Zvolen, november, p. 23-29
K., GERENCSÉR (1998): Steigerungsmöglichkeiten der technisch-ökonomnischen Effektivität der Sägewerke. Current Economic Questions in Forestry and Wood Industry Sopron, Augusztus, p. 97-99
K., GERENCSÉR (2002): Growing the sawing yield quality using computer planed cutting
IUFRO Management and Modelling Multifunctional Forest Enterprises and Propertis,
Sopron, május, p. 86-87.
K., GERENCSÉR (2003): Einschnittoptimierung der direkten Produktionslenkung in der
Sägeindustrie Ungars. Management and Modelling Multifunctional Forest Enterprises and Propertis, Sopron, p. 151-157
Kinga GERENCSER (1990): Ein Optimierungsmodell für Sageindustrie. Pannonian Applied
Mathematical and Mechanical Mectings BBm. II. p. 33-38
K., GERENCSER (1998): Possible increasesin technical and economic efficiency of sawmills.
9 th Interchair Meeting of Economists and Organisers in Wood Industry aug. 26-28,
Univ Sopron Hungary, p. 97-99
K., GERENCSÉR – A., MOLNÁR – L., BEJÓ – Z., HANTOS (2009): Comparative economic analysis
of various log storage methods. Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development, Prága, p. 385-392
K., GERENCSER (1987): Effektivitätserhöhung der Produktion in Sägewerken mit Hilfe von
Mikrocomputer „30 éves a faipari mérnökképzés” Tudományos ülésszak. Sopron. május 21-23.
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Jereb László Tibor
Végzettség:
2009: MTA doktora cím, informatika tudományterület
2003: Dr. habil.: BME
1995: PhD - BME
1987: kandidátusi alapján: egyetemi doktor - BME
1986: műszaki tudomány kandidátusa: MTA
1966-1971. Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar,
Híradás- és műszeripari technológiai szak; okleveles villamosmérnök
1968-1971: Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar,
Mérnök-tanári szak, okleveles mérnöktanár
Munkahely:
Budapesti Műszaki Egyetem (majd Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem) Vezetékes Híradástechnikai Tanszék
(később Híradástechnikai Elektronikai Intézet, majd
Híradástechnikai Tanszék)
2004-től: egyetemi tanár
1987-2004: docens
1986-1987: adjunktus
1971-1986: tanársegéd
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Információ Technológiai Tanszék
(majd Informatikai Intézet, majd Informatikai és Gazdasági Intézet)
2005-től: egyetemi tanár
2002 – 2005: docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Informatikai
és Gazdasági Intézet egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Szakmai-vezetői megbízatások:
2008-tól: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, dékán
2003-tól NYME, Informatikai Intézet (majd Informatikai és
Gazdasági Intézet), intézetigazgató
2002-2003: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Információ Technológiai
Tanszék, tanszékvezető
1994-2007: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Híradástechnikai Tanszék, tanszékvezető-helyettes,
majd laborcsoportvezető
1988-1991: Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki és
Informatikai Kar, dékánhelyettes
Családi állapot: nős, 3 gyermek
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1971-től 2008-ig a BME-n fő oktatási és kutatási területem a hálózatok tervezése, az
információs rendszerek teljesítmény és megbízhatósági elemzése. E területeken számos
hazai és nemzetközi tudományos és fejlesztési projekt vezetője voltam. BME Villamosmérnöki Kar dékánhelyettesként (1988-91) megszerveztem a PhD képzés bevezetését.
Tanszékvezető helyettesként (1992-98) a Híradástechnikai Tanszék oktatási munkáját
szerveztem. 1982 és 1988 között részt vettem, 1988 és 2006 között irányítottam a tanszéki csoport megbízhatóság elemzési és hálózattervezési K+F tevékenységét. 2002-ben
Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetemen beindítottam, és azóta is irányítom a
gazdaságinformatikus képzést, vezetem a Gazdasági és Informatikai Intézetet. 2008 óta
vagyok a Faipari Mérnöki Kar dékánja.
2001-ben Dallasban két MSc, 2002-ben Trentoban 1 PhD kurzust tartottam. 1988-ban
és 94-ben a Politecnico di Torino vendégeként 3, illetve 6 hónap, 1998-ban a Bradford
University vendégeként 3 hónapot dolgoztam vendégkutatóként.
1999-2004 között a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság, majd az Informatikai és
Hírközlési Szakértői Bizottság elnöke voltam. Az MTA Távközlési Rendszerek Bizottság
és Informatikai Bizottság, a Magyar Akkreditációs Bizottság informatikai és villamosmérnöki tudományok szakbizottság, 2008-ig a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja voltam. 2005-2007 között az OTKA Elektrotechnika-Elektronika Zsűri elnöke, 2008-tól a Természettudományi és Műszaki Kollégium tagja vagyok.
Tevékenységem eredményeit a Híradástechnikai Tudományos Egyesület 1987-ben
ezüst-, 1992-ben és 2000-ben aranyjelvénnyel, 1995-ben és 2007-ben Puskás Tivadar
Díjjal, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2005-ben Kozma László díjjal, az IBM
2007-ben és 2009-ben IBM Faculty Award-dal, az OTKA 2008-ban Ipolyi Arnold Díjjal ismerte el. 1997-2001 között Széchenyi Ösztöndíjat, 2002-ben a Networks 2002 konferencián – szerzőcsoport tagjaként – Best Paper Award-ot, 2011-ben Gábor Dénes-díjat kaptam.
Kutatási területem a Budapesti Műszaki Egyetemen meghatározóan az elektronikai
rendszerek és infokommunikációs hálózatok megbízhatósági elemzéséhez, valamint a hálózatok tervezéséhez kötődtek. A nagyszámú ipari partner közül kiemelhetők a Videoton
Elektronikai Vállalat (1975-1990), illetve a Magyar Telekom és jogelődjei (1980-2008). E
területeken születtek kandidátusi fokozatát és MTA doktori címét meghatározó munkáim,
és ezen eredményeit ismerte el 2011-ben a Gábor Dénes-díj.
A TÁMOP 4.2.1/B és a korábban indult TÁMOP 4.2.2. projektek keretében új, a soproni egyetemi környezethez kapcsolódó kutatási irányokat indítottam, amelyek keretében
elsősorban a döntéstámogató rendszerekkel, erdészeti és faiparhoz köthető adatbányászattal foglalkozom.
Hagyományos villamosmérnöki-informatikai kutatási tevékenységem sokirányú nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírt, amelyben a Politecnico di Torino, az Universita di
Trento, a Bradford University és a University of Texas at Dallas játszották a legnagyobb
szerepet.
Az új kutatási irányokban a nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása folyamatban van. A kutatócsoport 2009 óta részt vesz a FORSYS (Forest Management Decision
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Support Systems), amelynek 24 EU tagállama mellett még kb. 10 további országból (pl.
Ausztrália, Oroszország, Dél-Afrikai Köztársaság, USA) vannak résztvevői.
A projekt keretében számos ﬁatal kutató és hallgató kapcsolódott be a kutatásokba.
Munkájuk eredményeként szoftverfejlesztések, tudományos elemzések és publikációk
születtek. A projektben BACSÁRDI László, BENCSIK Gergely ﬁatal kutatóként, EDELÉNYI Márton, GLUDOVÁTZ Attila, HORVÁTH Ádám doktoranduszként, majd ﬁatal kutatóként, míg KŐVÁRI Zoltán és VARGA Tamás BSc, majd MSc hallgatóként vettek részt. A TÁMOP 4.2.1/B
projekt közvetlen előzményeként BENCSIK Gergely a COST FORSYS program keretében 2010-ben két hónapot a Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) Department of
Earth & Environmental Sciences egységében töltött, ahol az Analyzing the Adaptability
Condition of Decision Support Systems and Data Mining in Forestry közös publikációnak is résztvevője volt. BACSÁRDI László ﬁatal kutatóként vezette az informatikai részprojektet, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy kari vezetési tapasztalatokat is szerezzen.
A projekt keretében a meghatározó nemzetközi együttműködést a COST FORSYS partnerekkel való kapcsolattartás jelentette.
A projekt keretében elkészült a döntéstámogató keretrendszer kísérleti változata,
amely módot ad arra, hogy különböző adatforrásokból származó adatok egységes adatbázis-szerkezetben kerüljenek tárolásra, majd a tisztítást, szűrést és transzformálást követően általános megközelítéssel legyen mód különfélő szabadon elérhető vagy célfejlesztések eredményeként létrejött eszközök felhasználásával az adatok probléma-speciﬁkus
elemzésére.
A kialakított elemzési módszerek és a keretrendszer felhasználásával faipari gyártási
adatok bányászatára (Swedwood Hungary), valamint fanövekmény és klímakapcsolatok
elemzésére (Erdészeti Tudományos Intézet - ERTI) került sor. 2012-ben a kutatócsoport
projekt megbízást kapott az ERTI-től illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) Erdészeti Igazgatóságától, hogy vegyen részt az Erdészeti Mérő-és Megﬁgyelő
Rendszer 2012. évi „Klimamonitoring” feladatai keretében folytatott értékelésekben.

Publikációk:
BENCSIK Gergely – GLUDOVÁTZ Attila (2011): Univerzális elemző keretrendszer gazdasági
alkalmazása. 8. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia Győr, november 11-12.
BENCSIK Gergely – GLUDOVÁTZ Attila – JEREB László (2011): Integrált informatikai elemző
keretrendszer alkalmazása a magyar felsőoktatásban. In: CSER László, HERDON Miklós
(szerk.) Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. Debrecen, Magyarország, augusztus 24-26. Debrecen: Debreceni Egyetem, pp. 1040-1047. ISBN: 978-963-461-1
BENCSIK, Gergely – GLUDOVÁTZ, Attila – JEREB, László – BACSÁRDI, László (2012): Adaptation
of analysis framework to industry related economic problems. In: Electronic
proceedings of the “International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development
& Ecological Footprint”. Sopron, Hungary. March 26. pp. 1-6.
BENCSIK, Gergely – GLUDOVÁTZ, Attila (2012): Adaptation of a Universal Decision Support
System in Forestry. Scientiﬁc Conference on the „Implementation of DSS into the
Forestry Practice”, May 10-12, Zvolen, Slovakia
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A TÁMOP 4.2.1/B projekt eredményeként jelentős előrelépést sikerült tenni a soproni
informatikai kutatások soproni szakterület-speciﬁkus fejlesztése irányában. Számos ﬁatal kutató és PhD hallgató talált előremutató kutatási területet, ért el mára már nemcsak
hazai konferenciákon, de hazai folyóiratokban és nemzetközi konferenciákon is publikálható eredményeket. Elérhető távolságba került a minőségi nemzetközi folyóiratokban
való megjelenés lehetősége is.
Az eredmények továbbfejlesztése elsősorban két irányban látszik lehetségesnek. Egyrészt széles, nemzetközi értelemben is versenyképes irányt jelent az adatbányászati
módszerek általános Föld-rendszer elemzési, erdészeti és geoﬁzikai alkalmazása. Másrészt az adatbányászati eszköztár fontos gyakorlati alkalmazási lehetőségét adja az ipari
adatbányászati terület.
A kutatás feltételeit a jövőben részben ipari projektek, részben pedig pályázatok képesek biztosítani. Jelenleg két nagyobb pályázatunk áll a témakörben elbírálás alatt. A
TÁMOP 4.2.2/C „Előremutató infokommunikációs technológiák kutatása, valamint a
kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” pályázaton többek között az Erdészeti Tudományos Intézettel és az MTA Csillagászati és Földtudományi Intézettel geoﬁzikai és erdészeti adatok tudományos feldolgozásának informatikai megalapozására, míg
a TÁMOP 4.2.2/A „Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alapkutatási és célzott
alapkutatási projektek támogatása” projekt keretében ipari adatbányászati módszerek
fejlesztésére pályáztunk. Mindkét projekt jelentősen hozzájárulhat a kutatócsoport nemzetközi beágyazódásának növeléséhez.

Kovács Zsolt
Végzettség:
1994: habilitált doktor
1986: műszaki tudomány kandidátusa
1976: Dr. univ. (Erdészeti és Faipari Egyetem)
1968: okleveles faipari mérnök
Munkahelyek:
1996: Egyetemi professzor
1995-2009: Egyetemi professzor, Faipari Terméktervezési és
Gyártástechnológiai Intézet igazgatója.
1990-1995: Faipari Mérnöki Kar dékánja
1986-1995: egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem Bútor- és
épületasztalosipari tanszék
1976-1986: egyetemi adjunktus Erdészeti és Faipari Egyetem Bútor- és
épületasztalosipari tanszék
1968-1976: egyetemi tanársegéd, Erdészeti és Faipari Egyetem Bútor- és
épületasztalosipari tanszék
Családi állapot: nős, 3 gyermek
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Kutatási területeim:
Bútor- és épületasztalosipari technológiák, bútorok szilárdsági tervezése, ajtók, ablakok épületﬁzikai tervezése. Minőségszabályozás, a minőség tervezése. A technológiai
kutatások a megmunkálási folyamatok optimális paramétereinek meghatározására irányulnak. A minőségszabályozás és a minőség tervezése területén a korszerű technikák
faipari adaptálhatóságát, alkalmazásának feltételeit és eredményességét vizsgáljuk. Ezek
a kutatási területek közvetlenül kapcsolódnak a TÁMOP 4.2.1/B projekten belül a mechanikai megmunkálások hatékonyságjavítási lehetőségeinek feltárásához.
A TÁMOP 4.2.1/B projekt részterülete olyan európai tendenciákhoz kapcsolódik, amelyekre a COST jelenleg is tematikus kutatói hálózatokat szervez. Nemzetközi projektekbe
való bekapcsolódás lehetőségére ezen tematikus hálózatokon keresztül látszik lehetőség.
További kapcsolódási lehetőséget a hasonló területen kutatásokat folytató Zólyomi Műszaki Egyetemmel fennálló CEEPUS együttműködés jelent.
A kutatásokba több, utánpótlást jelentő ﬁatal kutatót sikerült bevonni. Egyikük a PhD
fokozatszerzés keretében olyan kutatási témán dolgozik, mely szorosan kapcsolódik a
TÁMOP részprojektünkhöz. A részprojekten belül végzett vizsgálatait és eredményeit
be tudja építeni doktori dolgozatába. Emellett több hallgatót TDK munka keretében vontunk be, akik kutatásukat diplomamunka szintjéig vitték végig.
A projekt keretében elért eredmények a mechanikai megmunkálás hatékonyságának
fokozási lehetőségeire vonatkoznak a másodlagos faiparban:
1. Megállapítható, hogy a megmunkálási pontosság kritériumát tekintve a korszerű
megmunkálógépeken történő keresztmetszeti megmunkálás hatékonysága a vizsgált előtolási tartományban az előtolási sebesség kétszeresére növelésével megduplázható, mivel a megmunkálási pontosságra vonatkozó minőségképességi mutatók
nem romlanak.
2. A tömörfa mechanikai megmunkálási folyamatainkban vannak még pontossági, így
hatékonysági tartalékok. A megmunkálási folyamatok még jónak tűnő hatékonyság
esetén is gyakran mutatnak szabályozatlanságot, nincsenek statisztikai kontrol
alatt. A pontossági és hatékonysági tartalékokat valamennyi folyamatrész egybehangolt szabályozásával lehet és kell kihasználni.
3. Egyes megmunkáló berendezések esetében az előzetes folyamatlépcsők kézbentartásával használható ki a berendezés minőségképessége. Így a szerkezeti megmunkálás pontosságát és hatékonyságát az oda érkező alkatrészek minőségének egyenletessége nagyban meghatározza. Ez a megmunkált alkatrészek szükség szerinti
válogatásával, tárolásának körülményeivel, idejével is összefügg, amit szintén be kell
vonni a szabályozás körébe.
4. Az elvégzett vizsgálatokból nyert információk alapján kijelenthető, hogy a korszerű,
statisztikai alapú folyamatszabályozási módszereket célszerű bevezetni és alkalmazni a faipari megmunkálások területén is.
5. A matematikai statisztikai folyamatszabályozás kiterjedtebb alkalmazása elegendő
információt nyújt az egyes megmunkálások esetében a funkcionálisan helyes és a
folyamatképességi mutatókkal összhangban előírható tűrések meghatározására.
6. Szerkezeti illesztésekhez való tűréselőírásnál a funkcionálisan helyes átfedés-tartomány megállapításából kell kiindulni. Ez vizsgálataink szerint fenyő faanyagnál
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8 - 16 mm-es csapméretnél 0,00 és 0,035 mm határok között lehet, optimálisan 0,1
mm. Ennek betartása a csap illetve csaprés tűrésére az illesztés pontosságának
megfelelő folyamatképessége érdekében ±0,09 ~ 0,10 mm-t kellene előírni, ami az
alkatrész-megmunkálási folyamatok szigorú szabályozásával is nehezen biztosítható. Alternatív megoldásként az alkatrésztűrés, a közepes átfedés és a megengedhető maximális átfedés illetve hézag kompromisszumát lehet keresni. Megállapításaink szerint a kompromisszum érték ± 0,10 és ± 0,20 mm között lehet. A kérdés
külön megvizsgálandó kemény lombosok és más mérettartományok esetén.
Kutatási eredményeink hasznosulása folyamatban van. Hasznosítási területek: bútoripari és fa ablak- ajtógyártó vállalkozások.

Publikációk:
PAPP, T. – KOVÁCS, ZS. (2012): Development of process capability based ﬁts and tolerances
for the enhancement of productibility in the secondary wood processing. International
Scientiﬁc Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint. March
27-27. Sopron, Hungary.
Abstract – Performance of assemblies of solid wood parts is determined by tightness of ﬁt
between them. Producing acceptable ﬁt depends on the precision of machining the parts.
Process capability for typical machines of secondary woodworking has been determined and
analyzed with consideration to wood moisture changes. The authors studied the functionally allowable limits of ﬁt tightness and the derived tolerances for work pieces. Possibilities
for improving process capabilities when needed and for ﬁnding compromise between functional and processes requirements have been investigated.

PAPP, T. – KOVACS, ZS. (2011): Determination of reasonable ﬁt interferences for solid wood
joints using ﬁnite elemet method (FEM). 2ND INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL AND LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGIES; November 21-22; Budapest
Abstract – Performance of joints of solid wood parts such as different types of mortise and
tenon joints depends much on the tightness of ﬁt between tenon and mortise. Generally interference between tenon and mortise thickness is needed for a good load bearing capacity
of the joint, the extent of which depends on wood species. A limiting factor for ﬁt tightness
is the development of tensile stresses across grain direction around the corners. These
stresses can be modelled by ﬁnite element technique using orthotropical material models.
The objective of this paper is to deﬁne reasonably applicable interferences in the case of
joints of different wood species on the basis of across-the-grain tensile stresses introduced
in the solid wood parts when assembling joints. Finite element models elaborated for the
joints studied are veriﬁed by physical testing. Tests extend to assessing the performance of
the joints.

PAPP, T. – KOVACS, ZS. (2010): Enhancement of the machining of solid wood parts for upholstered furniture. INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL AND LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGIES; november 18-19; Budapest
Abstract – The primary objective of our study was to determine to what extent the productivity of proﬁle machining of the solid wood furniture parts can be increased without
compromising the precision of machining. The method of investigation was studying the
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changes in machine and process capability as a result of changing speed of feed and speed
of cut when machining series of parts made of selected wood species. Machining was
performed on a multiple-shaft moulder. The species o wood were selected on the basis
of their anatomical features. The species of wood has an effect on the precision of machining; the central tendency varies with species; softer species (spruce, poplar) generally allow higher capability indexes; machining of hardwoods may exhibit signiﬁcantly
changing central tendencies with different feeding and cutting parameters; doubling of
the custom feeding speed with proper cutting speed in most cases results in negligible
drop of capability indices

PAPP Tibor – KOVÁCS Zsolt (2010): A faipariban előirányozható elméleti tűrések meghatározása gépképességi mutatók vizsgálatával keresztmetszeti megmunkálás esetén. XI.
RODOSZ KONFERENCIA; november 12-15, Kolozsvár ISBN: 978-973-88394-2-7
Absztrakt – A tömörfa megmunkálás esetén az előtolási sebesség növelés felső határának
meghatározása az alkatrészek méretpontosságára gyakorolt hatás alapján. A módszeres
mérések és statisztikai értékelés célja az előírható elméleti tűréstartomány, valamint a
termelési folyamat minőségtartalékainak meghatározása, különböző előtolási sebességek
mellett. Végső cél a megmunkálás hatékonyságának növelését eredményezi, a technológiai
paraméterek meghatározása a jobb minőség és pontosság biztosítása mellett.

PAPP T. – KOVACS ZS. (2010): Performance increase in wood processing using the machine
capability indices. THIRD SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE INNOVATIONS IN FOREST INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN; november 5-8; Szóﬁa
Abstract – In the machining process of solid wood we tried to determine the upper practical limit of feed speed on the basis of its effect on the precision of work pieces. Production
runs with varying feed speed were conducted and measurements of work piece dimensions
in sufficiently large samples were performed for statistical evaluation in order to evaluat
indices of machine capability and to determine the theoretically applicable tolerances. Determination of technological parameters is aiming at quality and productivity.

Az eredmények továbbfejlesztésére ipari és laboratóriumi kutatással van lehetőség,
együttműködő ipari partnerek bevonásával. Ebben az ipari partnereket is ösztönző pályázati támogatási formák nyújthatnak segítséget.

Magoss Endre
Végzettség:
2012: munkavédelmi szakmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem
2000: PhD
1992: okleveles faipari mérnök – Erdészeti és Faipari Egyetem
Munkahelyek:
2002-től: egyetemi docens Gépészeti és Mechatronikai Intézet, Nyugat
Magyarországi Egyetem, Sopron
1998-2001: egyetemi adjunktus Faipari Gépészeti Intézet, Soproni
Egyetem, Sopron
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1995-1998: tanársegéd Faipari Géptani Tanszék, Erdészeti és Faipari
Egyetem, Sopron
1992-1995: tudományos munkatárs Falemezipari Tanszék, Erdészeti és
Faipari Egyetem, Sopron
Családi állapota: nős, 1 gyermek
Oktatási tapasztalat: Faipari megmunkáló gépek, légtechnika, gépdiagnosztika, CAD,
felületi érdesség, gépek biztonságtechnikája, műszaki rajz, gépelemek, üzemfenntartás.
Munkatapasztalat: Anyagmozgató gépek tervezése, tanácsadás meglevő berendezések
átalakítására munkabiztonsági szempontok szerint. Komplett por-forgács elszívó hálózatok tervezése, bevizsgálása. Gépek rezgés analízise, biztonságtechnikája. Felületi érdesség mérése, fa felületek minősítése. Gépek üzemeltetési kérdései.
Kutatási területeim két fő területet ölelnek fel, egyrészt a faanyag felületi érdességének
analízise (forgácsolás elméleti kérdések, felületi stabilitás), másrészt a fapor-forgács halmazok vizsgálata és szállítási kérdései.
A Modern üzemfenntartási rendszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata című
részprojekthez faipari transzport rendszerek állapotﬁgyelő rendszerének kidolgozásával
foglalkozott.
A kutatás keretében készült TAKÁCS Zoltán faipari mérnök Por-forgács transzportrendszer állapotﬁgyelő rendszer modelljének kialakítása a vásárosnaményi Interspan Kft-nél
című szakdolgozata.
A projekt keretében egy konkrét ipari probléma megoldásán keresztül dolgoztunk ki
por-forgács elszívó rendszerekre általánosan felépíthető állapotﬁgyelő rendszert. A porforgács elszívó rendszerek üzemeltetésének megbízhatósága on-line üzemek esetében
kulcsfontosságú, ugyanakkor az energia felhasználás racionalizálása nagyon fontos, aktuális feladat.
A munka az adott ipari probléma felmérésével kezdődött, melynek megállapításai a következők voltak:
A légszállítású transzportrendszerbe egyidejűleg több szövetelemes szűrőből történhet
adagolás. Kedvezőtlen esetben ez egyidejűleg valósul meg, és ezt a mennyiséget a transzport rendszer már nem tudja elszállítani. A bekövetkező dugulás nem csak azért káros,
mert a transzport rendszert szét kell szedni, illetve kitisztítani, hanem erre az időre le kell
állítani a gyártósort, vagy sorokat. Az elszállított anyagmennyiség feltehetően nem koncentráltan lezúduló anyagmennyiséggel lett tervezve, így a szűrők aljában felgyűlt anyag
kiadagolása csak tervezetten történhet. Jelenleg nem így történik, ami nagy mennyiségű por-forgács felhalmozódását jelenti a szövetelemes szűrök alján, ami a mechanikus
anyagmozgató berendezésekben deformációt, végső esetben törést okozhat.
A következő lépésben az állapotﬁgyelő rendszer elemeket kellett megterveznünk,
amely munka tartalmazta:
• az érzékelendő ﬁzikai jellemzők meghatározását, illetve a mérésükre alkalmas, poros
környezetben is működő érzékelők kiválasztását;
• az érzékelők jeleinek összegyűjtésének és továbbításának módjának kidolgozását, a
távfelügyelet kidolgozását;
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•
•

ipari környezetben az állapotﬁgyelő rendszer kiépítését;
a vizualizáció megtervezését, a konkrét rendszer modelljének elkészítését.
A tervek elkészítése után a rendszerkiépítése és installálására került sor.

Sajnálatos módon ipari partnerünk a rendszer megépítése után, tesztelése idején megszüntette Vásárosnaményi Gyáregységét, így a konkrét rendszer üzemelési tapasztalatairól nem tudtunk beszámolni.
A rendszer elemek azonban légszállítású transzport rendszerekre általánosan, ipari
környezetben alkalmazhatóak, távfelügyeleti állapotﬁgyelő rendszert létrehozására alkalmasak. Jelenleg a kidolgozott rendszer mintarendszerének kiépítése folyamatban van.

Publikációk:
Sándor TATAI – Szilárd KÁZMÉR – Endre MAGOSS: Condition monitoring and fault diagnostic of the pneumatic conveying systems
Abstract – Condition monitoring is used for increasing machinery availability and machinery performance, reducing consequential damage, increasing machine life, reducing spare
parts inventories, and reducing breakdown maintenance. An efficient condition monitoring scheme is capable of providing warning and predicting the faults at early stages. The
monitoring system obtains information about the machine in the form of primary data and
through the use of modern signal processing techniques; it is possible to give vital information to equipment operator before it catastrophically fails. The pneumatic transport systems’ most dangerous fail is the pipe choking.
The suitability of a signal processing technique to be used depends upon the nature of the
signal and the required accuracy of the obtained information. In this study, on-line analysis
of the acquired signals has been performed using PLC and PC + OMRON CX-Supervisor
software.

A kutatást egy mintarendszer megépítésével folytatjuk. A kidolgozott rendszer segíti a
technológia rugalmas, energia hatékony por-forgács elszívó hálózat kutatását is.

Németh Gábor
Végzettség:
PhD
Faipari mérnök
Munkahelyek:
2010-től: egyetemi docens: Faipari Mérnöki kar Gépészet és
Mechatronikai Intézet
2006-2010: egyetemi adjunktus: Faipari Mérnöki kar Gépészet Intézet
2005-2006: egyetemi tanársegéd: Faipari Mérnöki kar Gépészet Intézet
2002-2005: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
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Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Phd.
hallgató képzés
1997-2002: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Okleveles Faipari Mérnöki Szak nappali képzés: Faipari mérnöki
diploma Technológia és üzemfenntartás szakirányon.
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Főbb kutatási területek:
• Megújuló energiák (biomassza/faenergetika, szolár rendszerek),
• Fafeldolgozás energiahatékonysága,
• Faipari hulladékgazdálkodás és környezeti hatások.
Tantárgyak:
• Faenergetika,
• Gépelemek,
• Anyagmozgatás-logisztika,
• Pneumatikus szállítás-légtechnika,
• Faipari hulladékgazdálkodás,
• Ipari folyamatok környezeti hatásai.
Első kutatási területeim elsősorban a faipari hulladékgazdálkodásra irányultak. Az ehhez szorosan kapcsolódó megújuló energetika területével mintegy 2006-óta foglalkozom.
A projekt keretein belül a faalapú melléktermékek brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározásával összefüggő kutatásokat koordináltam, de részt vettem a
koncentrált napenergia hasznosító berendezés fejlesztésében is.
A kimerülőben lévő és egyre drágább fosszilis energiahordozók miatt napjainkban a
megújuló energiaforrásokból kinyert energia egyre jobban felértékelődik. Manapság nem
kell részletezni, hogy a megújuló energiákkal összefüggő kutatási területek mennyire
aktuálisak. Hazánk sajátosságai miatt öt fő megújuló energiaforrás kisebb, nagyobb térnyerésével számolhatunk hosszabb, rövidebb távon: biomassza, földhő, nap, szél és a víz.
Többek közt ezért is szükséges, hogy a hazai faipari üzemeknél nagy mennyiségben rendelkezésre álló faalapú melléktermékből - amennyiben abból más értékes terméket nem,
vagy csak nagy energia és gazdasági befektetés árán tudnánk kinyerni - a lehetőségekhez
mérten a lehető legtöbb energiát nyerjük ki megfelelő időben és hatásfokkal, és az így kinyert energiát megfelelő hatékonysággal használjuk fel.
Nemzetközi projektekhez történő kapcsolódás természetesen lehetséges pályázatokon
keresztül, hiszen számos helyen foglalkoznak a fenti területekkel.
A brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározását elősegítendő beszereztünk egy pelletáló berendezést (kutatólaboratóriumi modell). A 10,5 kW-os kutatási méretű
pelletáló berendezés alkalmas faalapú mellett mezőgazdasági és papíripari melléktermékek pelletálására. A pelletáló végleges telepítése azonban az infrastruktúrázási hiányok
miatt némiképp csúszott, így a berendezés a későbbi kutatások megalapozását hivatott elősegíteni. A pelletáló hiányában ipari cégeknél végeztünk energetikai vizsgálatokat, és ezek
segítségével adtuk meg általánosan a birkettálás és pelletálás energiafelhasználását.
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A kutatásokba számos „ﬁatal kutatót”, PhD hallgatót és BSc-s hallgatókat sikerült bevonni.
A faalapú hulladékok brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározásával összefüggő kutatás esetén felmérésekben, teljesítménymérésekben,
• valamint a koncentrált napenergia hasznosító berendezés esetén tervezésben, rajzolási feladatokban és műszaki paraméterek meghatározásában vett részt az utánpótlás.
Mindezen felül a kutatások során szerzett tapasztalatokat, a kutatások eredményeit az
oktatásba is sikerült beintegrálni a „Faenergetika” és az „Ipari folyamatok környezeti hatásai” című tárgyak segítségével, így közvetlenül számos hallgató is hasznos információkat kapott jelen kutatásokról.
•

A faalapú hulladékok brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározásánál sikerült meghatározni azt, hogy az alapanyaghoz viszonyítva milyen mértékű energiát kell
hozzáadnunk, hogy termékként brikett, pellet álljon rendelkezésre. A vizsgálatok során
ipari vállalatoknál végeztünk méréseket, elemzéseket. Az így kapott eredmények általános érvényűek, nem vizsgálatuk az alapanyag paramétereiben (fafaj, szemcseösszetétel
stb.) bekövetkező változások hatását az energiafelhasználásra vonatkozóan, hiszen ipari
termelés folyamán ezeket a volumenre való tekintettel nem lehetett megtenni. Ezen vizsgálatokat a pályázat keretein belül beszerzett pelletáló esetén lesz módunk folytatni, ahol
az összes alapparamétert ﬁgyelembe kívánjuk venni.
Eredményeink azonban az ipar számra már most is értékes információkat rejtenek.
A koncentrált napenergia hasznosító berendezés esetén egy prototípus is elkészült, mely
tesztüzeme során bizonyította létjogosultságát, és előnyeit (magasabb előremenő vízhőmérséklet, egységnyi felületre estén elérhető nagyobb hőmennyiség, és így nagyobb hatásfok) a hagyományos napkollektorokkal szemben.

Publikációk:
G. NEMETH – M. VARGA – Z. KOCSIS (2012): Energy demand of briquetting and pelleting of
wood based by-product. International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint; University of West Hungary, Sopron, Hungary 26-27.
March (poszter és digitális konferencia kiadvány)
Abstract – In Hungary, several major “industry” of the production of briquettes and pellets
has evolved, so we split the basic manufacturing facilities in three groups:
• First wood processing plants, the resulting product in situ,
• Second after the acquisition of by-products of wood-product plants and the collection of
agricultural by-products (eg straw, corn stover) (dedicated specialist companies)
• Third energy plantations can be obtained „raw materials” breeding power.
Through the production of briquettes and pellets referred to in the list with completely
different energy investment we can obtain a fuel which has higher energy density, smaller
footprint and comfort like natural gas compared to the starting materials. In all three cases we can talk about non-drying and after drying energy breeding. Of course, we can ﬁnd
a number of individual enterprises, where raw material drying is not possible, therefore
these enterprises need dry raw material, which restricts the possibilities (for example they
cannot receive wet raw material from sawmills, thus have to purchase raw material from
distant places, which will increase their raw material input costs). We can see that through
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the briquetting and pelleting process we have to count with heat and also with electricity
use, the ratio of which is determined by the applied technology and the properties of raw
material.
Our aim was – within the cases in the ﬁrst and second point – to investigate the energy use
of briquette formulation and pelleting of wood-based by-products generated through wood
machining.

G. NEMETH – M. VARGA – Z. KOCSIS (2012): Energy balance of pelleting of wood based byproduct. The 4th International Science Conference Chip and Chipless Woodworking
Processes 2012; Trieskové A Beztrieskové Obrábanie Dreva 2012 Technical University
in Zvolen, Szlovákia 7-8. Sept. ISBN 978-80-228-2385-2 (poszter és lektorált konferencia kiadvány pp. 247-253.)
Abstract – Because of the depleting and increasingly expensive fossil fuels, today the energy derived from renewable energy sources is getting increasingly important. Because of
the speciﬁcity of our country we can count on smaller or larger expansion of ﬁve main renewable energy sources on longer and shorter term: biomass, geothermal, solar, wind and
water. Out of these biomass which currently has the largest share will continue to have the
largest share, however it should be emphasized that it should be classiﬁed as ﬁnite renewable energy source in contrast with the wind or the sun. Among other things, that is why it
is necessary that we extract at the right time and with the right efficiency as much energy
as possible from wood-based by-products- if we cannot extract any other valuable product, or only at a price of great energy and economic investments - available in the domestic
wood industry plants in large quantities and we use the thus obtained energy with the corresponding efficiency.

Projektjeink esetében esetében a - projekt tervezési fázisában - kitűzött célokat sikeresen megvalósítottuk.
A faalapú hulladékok brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározásra
irányuló kutatások esetén az energiafelhasználás és az alapanyag, valamint néhány a
gyártó berendezésekre jellemző paramétereinek összefüggésében a kutatások folytatása
indokolt.
A koncentrált napkollektoros kutatás esetén a jelenleg is használt tükörfelületek más
felületekkel történő kiváltásának lehetőségének és a tükröződő felület jellemzőinek (pl:
reﬂexió) a vizsgálatát, valamint a napkövető mozgató berendezés racionalizálását tervezzük a közeljövőben megvalósítani.
A napjainkban induló energetikai irányokat követő TÁMOP pályázatunk segítségével,
folytatni kívánjuk az elkezdett kutatómunkát. Sok estben az elkezdett kutatáshoz kapcsolódó alapkutatásokkal kiegészítve.
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Németh Róbert
Végzettség:
2010: Dr. habil., Anyagtudományok és Technológiák
2003: PhD, Anyagtudományok és Technológiák
1994: Okleveles Faipari Mérnök
Munkahelyek:
2011-től: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari mérnöki Kar,
Faanyagtudományi Intézetében, intézetigazgató
2003-tól: Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari mérnöki Kar,
Faanyagtudományi Intézetében, egyetemi docens
2001-2003: Soproni Egyetem, Faipari mérnöki Kar, Faanyagtudományi
Intézetében, egyetemi adjunktus
1999-2001: Soproni Egyetem, Faipari mérnöki Kar, Faanyagismerettani
Tanszékén, egyetemi tanársegéd,
1996-1999: Soproni Egyetem, Faipari mérnöki Kar, Faanyagismerettani
Tanszékén, tanszéki mérnök,
Családi állapot: nőtlen, 1 gyermek
Kutatásaim középpontjában a faanyagtudományok állnak, ezen belül a fa-víz kapcsolatok, a faanyag szárításának elméleti alapjai, faanatómiai vizsgálatok, faanyagok ﬁzikai és
mechanikai tulajdonságai, famodiﬁkáció és a faanyagok minőségügyi kérdései. Kutatásaim a TÁMOP 4.2.1/B projekthez az anyagtudomány területén keresztül kapcsolódnak,
melynek része a faanyagok tulajdonságainak javítása különböző módosító eljárások és
nanovegyületek által.
A faanyagok nemesítésének témája nemzetközi szinten is nagy jelentőségű az elmúlt
évtizedekben és napjainkban egyaránt, amit a jó minőségű, adott esetben speciális igényeket kielégítő faanyagok iránti fokozott igény indokol. Ennek megfelelően nemzetközi
projektek jelenleg is foglalkoznak a témával, amelyekben aktívan részt vettünk az elmúlt
években folyamatosan, és jelenleg is. Ezek a tevékenységek a COST nevű európai szervezet FP0904, FP0802 és FP1006 nevű alprojektjein keresztül történnek, melynek során
ﬁatal kutatóink továbbképzéseken, konferenciákon vehetnek részt. Lehetőség van továbbá kisebb kutatási projektek külföldi helyszíneken történő lebonyolítására is, melynek
során külföldi kutatóközpontok, egyetemek biztosítják a tudományos hátteret.
A kutatómunkába több területen sikerült bevonni ﬁatal kutatókat, PhD hallgatókat és
hallgatókat egyaránt. A kutatómunka minden területén részt vettek valamilyen formában, az irodalomkutatásban, a vizsgálatok tervezésében és kivitelezésében, valamint a
vizsgálati eredmények feldolgozásában, kiértékelésében egyaránt. Hallgatóinkat több
esetben sikerült bevonni a munkába, az „Önálló labor” nevű tantárgy keretein belül. A
közös munka eredményeképpen több publikáció, valamint MSc. szintű diplomamunka is
született, utóbbi értékét növeli, hogy angol nyelven íródott.
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A helyi kutatók, hallgatók mellett az alábbi külföldi szakmai műhelyekkel is sikerült
együttműködni a projekt során:
• Szlovákia: Technical University in Zvolen (Zólyomi Műszaki Egyetem); partner: Marian BABIAK
• Németország: Göttingeni Georg-August Universität; partner: Frantisek HAPLA,
Holger MILITZ
• Ausztria: Univ. für Bodenkultur, Bécs; partner: Alfred TEISCHINGER
• Belgium: Ghent University, Ghent; partner: Joris van ACKER
A projekt keretében többféle faanyag nemesítő eljárást sikerült továbbfejleszteni, illetve kidolgozni, melyek a faanyagok egyes tulajdonságainak, minőségének célzott javulását eredményezték. A vizsgált eljárások közé tartozik a faanyag hőkezelése növényi
olajokban, termo-mechanikai kezelés, infravörös sugárzással történő szárítás, valamint
nanoméretű cink részecskék faanyagvédelmi célú felhasználása. A faanyagok hőkezelése által sikerült néhány alacsonyabb értékű faanyag (pl. nemesnyár, csertölgy, gyertyán)
egyes tulajdonságait javítani, ezáltal a felhasználhatóságukat bővíteni oly módon, hogy
alkalmasak legyenek értékesebb faanyagok kiváltására. A fontosabb eredményekhez tartozik, hogy nagymértékben sikerült csökkenteni a vízfelvételt, ami által jelentősen javult
a hőkezelt faanyagok méretstabilitása. Szintén fontos eredmény, hogy a gombaállóság és
a kültéri kitettséggel szembeni ellenállóképesség is javult. A termo-mechanikai kezelés
lehetővé teszi a vékony sejtfalú, alacsony testsűrűségű nyárak keménységének, szilárdságának és esztétikai megjelenésének együttes javítását. A faanyagok infravörös sugárzás
általi szárításával kapcsolatos kutatások kapcsán sikerült jobban megérteni a faanyagban lejátszódó folyamatokat az eljárás során, amelyek a szárítási paraméterek meghatározásánál és a menetrendek optimalizálásánál fontosak. A faanyagok nanoméretű cink
részecskékkel történő telítése rendkívül eredményesnek bizonyult a különböző farontó
gombákkal szembeni védekezésben. Alacsony nanocink koncentrációkat alkalmazva is
nagymértékben javult a faanyag gombaállósága. A vizsgált eljárások ipari alkalmazása jelenlég még nem valósult meg, azonban a hőkezelő eljárás és a nanocinkkel végzett telítés
egyaránt felhasználható vegyszermentes faanyagvédelmi eljárásként, a különböző környezeti hatások vizsgálata azonban ebben az esetben még szükséges. Elöljáróban megemlíthető, hogy a felhasznált nanocink részecskék előállítása az ún. „green chemistry”
eljárással lehetséges, ami környezetvédelmi szempontból előnyös jellemző. A faanyagok
infravörös sugárzással történő szárítását, mint kíméletes és gyors eljárást lehetne alkalmazni, ehhez azonban az egyes faanyagokra alkalmazható menetrendek kidolgozása, valamit gazdaságossági számítások elvégzése szükséges.
Az elért eredmények a várakozásainknak minden tekintetben megfeleltek, bizonyos
tekintetben felül is múlták azt. Ennek ellenére a faanyagok nemesítésének különböző
eljárásait tovább kell fejlesztenünk, hogy az értékesebb faanyagok minél nagyobb mértékben kiválthatók legyenek gyors növekedésű, kevésbé értékes faanyagokkal. Érdekes
terület lehet például a nanoméretű cink részecskék ipari méretű előállításának kidolgozása, vagy a módosított faanyagokban lejátszódó kémiai átalakulások pontosabb feltárása
FT-IR vizsgálatok segítségével.
A további kutatásokhoz szükséges háttér előteremtése elsősorban különböző pályázatok útján lehetséges, melyek közül kiemelt jelentőséggel bírnak a TÁMOP és GOP által
biztosított lehetőségek. Ilyen jellegű pályázatok előkészítése jelenleg is folyamatban van.
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Publikációk:
ÁBRAHÁM, J. – NÉMETH, R. (2012): Physical and Mechanical Properties of Thermomechanically Densiﬁed Poplar. In: NEMÉNYI, M. – HEIL, B. – KOVÁCS, J. A. – FACSKÓ, F.
(eds): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological
Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on
the Natural Environment, Abstracts. Paper 1. ISBN: 978-963-334-047-9, Sopron, Magyarország, March 26-27.
Kivonat – Az ültetvényes fagazdálkodásban a nyárak kiemelkedő szerepet játszanak. A
nyárak hasznosítása azonban számos problémával küszködik. A kiváló minőségű rönkökből rétegelt lemezeket készítenek. A fűrészipari rönkök elsősorban rakodólapként, ládaként
hasznosulnak. Az utóbbi időben az energetikai ültetvényeknél is előtérbe került a nyár fajták alkalmazása. A probléma alapja, hogy a fűrészipari alapanyag igen alacsony értékű rakodólapként kerül felhasználásra. Ez pedig sok esetben gazdaságtalanná teszi a feldolgozást.
Fontos lenne a nyárfából értékesebb bútoripari és belső építészeti termékeket is készíteni. E célból előtérbe kerültek a faanyag ﬁzikai-, mechanikai tulajdonságainak és esztétikai
megjelenésének modiﬁkálási lehetőségei. Kutatómunkánk célja olyan termo-mechanikai
nemesítő módszer tudományos megalapozása, amely lehetővé teszi a vékony sejtfalú, alacsony testsűrűségű nyárak keménységének, szilárdságának és esztétikai megjelenésének
együttes javítását.

BAK, M. – NÉMETH, R. (2012): Modiﬁcation of Wood by Oil Heat Treatment. In: NEMÉNYI,
M. – HEIL, B. – KOVÁCS, J. A. – FACSKÓ, F. (eds): International Scientiﬁc Conference on
Sustainable Development & Ecological Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment, Abstracts. Paper 11.
ISBN: 978-963-334-047-9, Sopron, Magyarország, March 26-27.
Kivonat – A pannónia nyár (Populus × euramericana cv. Pannónia) és az akác (Robinia
pseudoacacia) faanyagok hőkezelése 160 és 200ºC-os növényi olajban történt, így biztosítva
az oxigén kizárását a folyamat során. A hőkezelés napraforgóolajjal, lenolajjal, és repceolajjal történt, mindegyiknél 2, 4 és 6 óra kezelési időkkel. Szilárdság szempontjából a két fafaj
csak az ütő-törő szilárdság terén viselkedett hasonlóan, itt mindkét fafajnál csökkenés következett be. A hajlítószilárdsági értékek tekintetében az akácnál hasonló változás történt,
nyárnál pont fordítva, a két legintenzívebb menetrendnél pedig nőtt a szilárdság. A nyomószilárdsági értékek tekintetében a nyárnál egyértelmű szilárdságnövekedés következett be.
Akác esetében a hőmérséklettől függően változott a szilárdság. A dimenzióstabilitás egyértelműen javult mindkét fafajnál, a kezelési hőmérséklet és idő növekedésével arányosan
nőtt. A színváltozás a két fafajnál hasonló tendenciát mutatott, azaz a kezelési hőmérséklet
és idő növekedésével arányosan egyre sötétebb árnyalatú lett. A CIELab színkoordináták
közül az L* és az a* azonos irányba tolódott el mindkét fafajnál, a b* színkoordináta azonban ellenkező irányba. A vizsgálatok során a háromféle olaj okozta változások között nem
jelentkezett kimutatható eltérés. Összességében elmondható, hogy a nyár jobban viselte a
kezelést, akácnál gyakori probléma volt a gyors nedvességvesztés miatti belső gőznyomás
hatására kialakult repedés a próbatestek belsejében. Nyárnál ilyen probléma egyáltalán
nem jelentkezett.

BAK, M. – NÉMETH, R. (2012): Changes in swelling properties and moisture uptake rate
of oil-heat-treated poplar (Populus × euramericana cv. pannónia) wood. Bioresources
7(7) pp. 5128-5137
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Kivonat – Ez a munka a nyár (Populus × euramericana Pannónia) faanyag zsugorodási jellemzőinek és a vízfelvétel sebességének változását mutatja be növényi olajokban végzett
hőkezelés hatására. A kezelést 18 különböző menetrendet alkalmazva végeztük el (3 különböző növényi olaj, 2 kezelési hőmérséklet és 3 kezelési idő). Vizsgálataink kimutatták,
hogy az alkalmazott hőkezelés az egyensúlyi nedvességet és a zsugorodás mértékét (ASE
növekedés) csökkenti. A zsugorodás és az egyensúlyi nedvesség változását a kezelési idő és
a hőmérséklet is befolyásolja. A kezelési idő, illetve a kezelési hőmérséklet növelésével, az
egyensúlyi nedvesség és ezzel összefüggésben a zsugorodás mértéke egyaránt csökkent. A
kezelés hatására kevesebb vizet vesz fel a hőkezelt faanyag, de a maximális értéket – az adott
klímaállapothoz tartozó egyensúlyi fanedvességet – minden esetben ugyanannyi idő alatt
éri el, mint a kezeletlen. A vízfelvétel sebessége a kezdeti szakaszban a legnagyobb, majd
gyorsan csökken. A vízfelvétel csökkenését az olajban végzett hőkezelés hatására, a faanyag
víztároló kapacitásának csökkenése okozza.

BAK, M. – MBOUYEM YIMMOU, B. – CSUPOR, K. – NÉMETH, R. – CSÓKA, L. (2012): Enhancing
the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink. In: NEMÉNYI, M.
– HEIL, B. – KOVÁCS, J. A. – FACSKÓ, F. (eds): International Scientiﬁc Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint, The Impact of Urbanization, Industrial
and Agricultural Technologies on the Natural Environment, Abstracts. Paper 9. ISBN:
978-963-334-047-9, Sopron, Magyarország, March 26-27.
Kivonat – A nanotechnológia által újszerű faanyagvédő szereket alkalmazhatunk a faanyagvédelem területén. A cink nanorészecskéket két különböző koncentrációjú oldat formájában (0,220 és 0,055 m/m%) juttatva a faanyagba, javítható a gombaállóság. A cinkkel szemben toleráns farontó gomba, a házi kéreggomba (Poria placenta) károsítása is csökkenthető
ilyen módon. A vizsgálatokat lucfenyő (Picea abies), erdeifenyő (Pinus sylvestris), bükk
(Fagus sylvatica) és nyár (Populus sp.) faanyagon végeztük el. Az eredmények azt mutatják,
hogy a nano-cink gátolta a gombabontást minden fafaj esetén. Az alkalmazott nano-cink
koncentrációk nagyon alacsonyak voltak, ennek ellenére rendkívül hatékony védelmet
biztosított a kezelés a lombos és fenyő faanyagok számára egyaránt a házi kéreggombával
(Poria placenta) szemben.

CSERTA, E. – HEGEDŰS, G. – NÉMETH, R. (2011): Drying process in Norway spruce wood exposed to infrared radiation. Bioresources 6(4) pp. 4181-4189
Kivonat – A vizsgálat tárgya a lucfenyő (Picea abies) infravörös sugárzással történő szárítása volt, a faanyag nedvességproﬁljainak felvétele által, szabályozott hőmérsékleten. A
vizsgálatokat egy erre a célra készített, infravörös sugárzókkal ellátott ipari méretű berendezésen végeztük. A faanyag nedvességtartalmának meghatározása az eljárás meghatározott szakaszaiban történt. A faanyag nedvességtartalmának változását 15, 25, 35 és 45 óra
infravörös sugárzás során vizsgáltuk. IR kezelés hatására a faanyagban lévő folyadék fázisú
víz, a vizes oldatokra nézve féligáteresztő szerkezetű sejtfalon keresztül, egy ozmotikus mechanizmus során gőz fázisba megy át. Amennyiben a sejtfalak csak a vízmolekulákat engedik át, és az oldott anyagokat nem, úgy a sejtfal két oldala közötti koncentráció különbség
egy ozmózisnyomást eredményez.
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Székely Csaba
1947-ben születtem Sopronban. Nős vagyok, 3 gyermek apja.
Gimnáziumi tanulmányait Sopronban végeztem, egyetemi
tanulmányaim, illetőleg későbbi megbízatásaim elsősorban
Gödöllőhöz kötötték, de hosszú időt töltöttem Németországban is.
2005-ben kerültem főállású professzorként a Nyugat-magyarországi
Egyetemre.
1969-ben szereztem mezőgazdasági mérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen. 1970-től az Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Üzemtani tanszékén helyezkedtem el tanársegédként, ahol üzemgazdaságtant, majd vállalat-gazdaságtant
oktatott. 1971-ben fél évig a bonni Friedrich Wilhelm Egyetem Üzemgazdasági Intézetében a FAO ösztöndíjasaként az operációkutatási módszerek tervezésben való felhasználásának lehetőségeit kutattam. 1975-től 1978-ig az MTA TMB aspiránsaként folytattam
kutatómunkámat, ennek keretében a Giesseni Justus Liebig Egyetemen fejlesztettem
ki a kandidátusi disszertációm alapját képező számítógépes rendszer-szimulációs modelljét. 1980-ban védtem meg kandidátusi disszertációmat. 1980-84 között mezőgazdasági attaséként dolgoztam Bonnban, ahol egyik fő feladatom a tudományos és szakmai
kapcsolatok fejlesztése volt a mezőgazdaság területén. A MAE ezért a tevékenységéért
Pro Re Rustica Promovenda díjban részesített. Hazatérésem után egyetemi docensnek,
majd 1985-ben tanszékvezetőnek neveztek ki a GATE Üzemtani Tanszékére. 1987-ben az
Egyetem létrehozta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart, amelyben először dékán
helyettesi, majd dékáni pozíciót vállaltam. 1989-ben egyetemi tanárrá neveztek ki. 1996tól 1999-ig a GATE rektoraként jelentős szerepet vállaltam a közép-magyarországi agrárirányultságú intézmények együttműködésének fejlesztésében, és a Szent István Egyetem
kialakításában. Vezetői beosztásaim mellett is továbbfolytattam oktató és kutató munkámat. A mezőgazdasági vállalatok irányításának kérdéseivel, ezen belül kiemelten a
stratégiai menedzsmenttel és menedzsment információs rendszerek kidolgozásával foglalkoztam. 1992-ben egy kísérleti- és tangazdaságot is alapítottam e területek gyakorlati
kutatására, amelyet 15 éven keresztül vezettem. E témakörben nyújtottam be MTA doktori disszertációmat 2003-ban, amelyet 2005-ben eredményesen megvédtem.
2005 márciusától a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is
egyetemi tanári állást vállaltam, ahol 2006-ban dékánnak választottak meg. 2007-től a
Széchenyi István Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője vagyok.
A stratégiai menedzsment, a gazdasági döntések, a változtatásmenedzsment, továbbá a
szervezés és vezetés tantárgyakat oktatom magyar és német nyelven.
Eddig összesen 170 publikációm jelent meg, ebből 35 angol, illetőleg német nyelven. A
Gazdálkodás folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, valamint a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője vagyok.
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Kitüntetéseim:
• Szent-Györgyi Albert díj (1992)
• Nagyváthy János díj (2002)
• Giesseni Justus Liebig Egyetem honoris causa doktora (2002)
A kutatásaim korábban az agrárökonómia, ezen belül az üzemgazdaságtan területéhez
kapcsolódtak, de érdeklődési területem fokozatosan szélesedett és 1990 óta egyre inkább
az általános vállalat-gazdaságtan, és stratégiai menedzsment kérdések foglalkoztattak,
de érdeklődési területem az alternatív energiaforrások hasznosítása, illetőleg a klímapolitikai intézkedések gazdasági hatásainak elemzésére is kiterjedt. A TÁMOP 4.2.1/B
projektben „A regionális gazdasági fejlődés műszaki-innovációs hátterének fejlesztése”
(V. Alprojekt) „Regionális műszaki innovációs stratégia kidolgozása” részprojektjének
irányítását láttam el, amelynek során elsősorban a korábbi stratégiai menedzsment kutatásainak eredményeit tudtam felhasználni. A kutatócsoportban főleg regionális gazdálkodással, marketinggel és innovációval foglalkozó munkatársakat irányítottam, illetőleg
működtem velük együtt.
A közgazdasági és gazdálkodási kutatások Magyarországon általában háttérbe szorulnak, legalábbis ami a kutatások támogatását illeti. A kiemelt kutatási programok ugyanis
az utóbbi években nem támogatnak ilyen témaköröket. Ugyanakkor a hazai vállalatok, intézmények rá vannak szorulva az egyetemek kutatásaira ezen a területen is, ezért elsősorban vállalati megrendelések szolgáltak a kutatások anyagi alapjául. Az innovációs járulék
egyetemi kutatások céljaira történő felhasználásának megszüntetése óta azonban ez a lehetőség is bezárult a közgazdasági-gazdálkodási kutatásokkal foglalkozó egyetemek előtt.
Ebben a helyzetben kiutat jelenthet a nemzetközi együttműködés. A NYME Közgazdaságtudományi Kara ezért több nemzetközi együttműködési projektet kezdeményezett,
illetőleg több ilyen projekthez csatlakozott, amelyek időközben lezárultak. Újabban a
Széchenyi István Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola keretében folyik
intenzív nemzetközi együttműködés, mivel évente 3-5 külföldi doktorandusz kerül felvételre, elsősorban Németországból, Hollandiából és Ausztriából. A doktoranduszok a Kar
szempontjából meghatározó kutatási területeken írják az értekezésüket. Ugyancsak jó
lehetőségeket biztosítanak az évente legalább egyszer megrendezésre kerülő nemzetközi
konferenciák, illetőleg a karhoz kötődő Gazdaság és Társadalom folyóirat, amely magyarul, angolul és németül fogad be cikkeket.
A nemzetközi tendenciákhoz való illeszkedést segítik a társkarokkal folytatott együttműködések. A társkarok (elsősorban a faipari és az erdőmérnöki karok) kutatásai általában nemzetközileg kiemelkedően fontos témakörökhöz kapcsolódnak (klímavédelem,
energiahatékonyság stb.), amely területek gazdaság- és társadalomtudományi kutatásait
fedi le a kar.
A TÁMOP 4.2.1./B projekt V. alprojektjének „Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos stratégia kidolgozása” részprojektje több intézet munkatársának együttműködése révén valósult meg, amelynek során több ﬁatal oktató, PhD hallgató is bevonásra került. Az alábbi
ﬁatal kollégák láttak el konkrét feladatokat a kutatási részprojektben: Dr. EGYED Krisztián adjunktus, KAUFMANN Ilona PhD hallgató, KOVÁCS Tamás, tanársegéd, PhD hallgató,
KULBERT Zsóﬁa PhD hallgató, LUKÁCS Amarilla PhD hallgató.
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Nevezettek az elvégzett kutatásaik eredményeinek egy részét beépítették az értekezésükbe, illetőleg felhasználták oktatási feladataik teljesítése során. A ﬁatal kollégák munkáját DR. FÁBIÁN Attila egyetemi docens, dékánhelyettes irányította.
A külföldi (elsősorban osztrák) partnerekkel a „Határon átnyúló kapcsolatokkal rendelkező szervezetek feltérképezése”, illetőleg a „A régióban működő vállalkozások potenciális, a határon átnyúló piacainak feltérképezése” című kutatási feladatok keretében
történt együttműködés, illetőleg kapcsolatfelvétel. A külföldi partnerek között a Burgenlandi Gazdasági Kamara, (Wirschaftskammer Burgenland), illetőleg az érintett területen
működő osztrák klaszterek kerültek bevonásra a feladatok végrehajtása során.
A kutatási eredményeket a részprojekt egy 300 oldalas jelentésben foglalta össze, amely
a következő fő fejezeteket tartalmazza:
1. Fogalmak és értelmezések,
2. A Nyugat-dunántúli Régió és kistérségeinek innovációs potenciál vizsgálata,
3. A KKV-szektor helyzete a Nyugat-dunántúli Régióban,
4. A primer kutatások a kutatás-fejlesztés és innováció helyzetéről,
5. A KKV-k innovációs szokásainak alakulása a gazdasági válság hatására a Nyugat-dunántúli és a Közép-dunántúli Régióban, 2008 és 2010 között KTK kérdőív eredményei,
6. A közvetítő és hídképző intézmények szerepe a Nyugat-Dunántúlon,
7. Határon átnyúló kapcsolatok kialakításának lehetőségei a KKV szektorban,
8. Kutatásmódszertan – kapcsolatháló elemzése,
9. Vállalkozások kapcsolati hálója a Sopron-Fertőd Kistérségben,
10. Vállalkozók versenyképessége az osztrák-magyar határ mentén,
11. A Burgenlandi Gazdasági Kamara szerepe a határ-menti gazdasági együttműködésben,
12. Egy innovációs folyamatmodell összeállítása,
13. Innovációs források térképe vállalkozások számára,
14. Polgármesterek képzési tematikája.
A kutatási eredmények, mint részprojekt eredmények, elsősorban az V. A regionális
gazdasági fejlődés műszaki-innovációs hátterének fejlesztése című alprojektet alapozzák
meg, oda épülnek be. Emellett a NYME Közgazdaságtudományi Kar képzéseiben, illetőleg a Kar Innovatív stratégiák Intézetének kutatásaiban hasznosulhatnak az eredmények.

Publikációk:
A kutatások eredményei eddig a TÁMOP 4.2.1/B projekt által lebonyolított konferenciákon hangzottak el. (A részprojekt valamennyi, a projekt által szervezett konferencián
szerepelt). A legfontosabb idevágó publikáció absztraktját az alábbiakban közöljük:
Attila FÁBIÁN – Csaba SZÉKELY: Development of Regional Innovation Potential in the
West-Transdanubian Region
Abstract – West-Transdanubia can be considered to be a well-balanced region in respect
of material, ﬁnancial and human resources (knowledge, qualiﬁcation and competencies),
but at the same time its system of social structures and relationships is insufficiently developed. That is the reason why negative effects can be also observed beside the existing
driving forces of development. The attractive environment, the industrial traditions, the
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developed infrastructure, the existence of knowledge centres and the satisfactory condition of the society can be regarded to be clearly positive, but the fragmented development
resources, the parallel participants and the lack of conﬁdence resulting from these have
negative effects.
In spite of these difficulties the innovative activity in the region has recently increased. It
was caused by the intensive relationship between the higher education institutions, research institutions and market factors on the one hand and by the compelling effects of the
crises (pre-ﬂight) on the other hand. But it is disadvantageous that SMEs do not join with
appropriate intensity to the innovation system of the region, they do not know the innovation strategy of the region. It is the fault of the innovation intermediates, too, because they
do not have regular contacts with SMEs. It is an additional problem that the development
organizations do not operate along strategic programmes and their activity is mainly based
on the prospect of EU funding and not on real market demands. The enterprises expect
more personalized services from these organizations.
During our research our aim was not only to analyse the situation, but also to work out an
innovation system model suitable for the region and to make proposals regarding the implementation of these models as well.

A projekthez kapcsolódó előadások mellett az innováció és a kreativitás elméleti kérdéseihez tartozó további kutatások is történtek, melynek egyik eredménye az alábbi tanulmányban került publikálásra:
SZÉKELY Csaba – KERESZTES Gábor: Concepts about founding innovative strategies
Abstract – Innovation is one of the most important driving forces of economic development which can lead to the renewal and transformation of products, services, technologies,
branches and systems of the economy, and the whole economy as well. It is no mere chance
that launching, organizing and controlling innovation processes are becoming more and
more the tasks of the managers and not the inventors at the designing tables or in laboratories. It has become an important managerial task to work out such strategies that make
innovation process more and more successful and effective. The international publications
comprehensively deal with the issues of innovation management. But at the same time it
can be stated that the crucial point of innovation, process of ﬁnding original solutions and
their cause and effect interdependences are investigated only by psychologists. Such analysis, experiences and methods are needed that make intuition and creativity – unavoidably
necessary for innovation – learnable and improvable. The present study seeks the answers
for these questions.

A Közgazdaságtudományi Kar a TÁMOP 4.2.1/B projektben az V. Alprojekten belül
csak egy részprojekt (Regionális műszaki innovációs stratégia kidolgozása) megvalósításában működött közre, de az elért eredmények a projektcélok elérésének elősegítése
mellett tágabb körben is hasznosulhatnak. A kutatási projekt keretében megjelenő publikáció jó alapot szolgáltat más régiók innovációs stratégiáinak kidolgozásában, illetőleg az
egyetemi oktatásban is jól hasznosítható kutatási anyagok születtek. Emellett – a kutatás
időszakában – kedvező szervezeti változások is bekövetkeztek, melynek eredményeként
létrejött a Közgazdaságtudományi Kar Innovatív stratégiák Intézete.
Az eredmények elsősorban az Innovatív stratégiák Intézet tevékenységének kiterjesztésével fejleszthetők tovább. Az Intézet egyrészt az innovációval es a kreativitással
kapcsolatos elméleti kutatásokkal, másrészt konkrét projektek lebonyolításával kíván
foglalkozni. Az Intézet innovációs versenyek lebonyolítását, nemzetközi konferenciák
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megrendezését, innovációs hálózatok kialakítását és innovatív fejlesztések támogatását
is felvállalná a jövőben.
A jövőbeli kutatások feltételeit vállalati források, hazai és külföldi szponzoráció, továbbá
a folyamatosan megjelenő pályázati lehetőségek segítségével szeretnénk megteremteni.

Takáts Péter
Végzettség:
2001: habilitált doktor, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
1994: műszaki tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia,
Budapest
1990-1993: MTA levelező tudományos továbbképzési ösztöndíj, Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest
1981: dr. uni., Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
1974: okl. faipari mérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
Munkahelyek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
2005-től: egyetemi tanár, intézetigazgató, oktatási rektorhelyettes
2001-2006: oktatási dékánhelyettes
1995-2005: egyetemi docens
1982-1995: tudományos munkatárs
1976-1982: tudományos segédmunkatárs
1975-1976: tudományos ösztöndíjas
1974-1975: tanszéki mérnök
Családi állapot: nős, 3 gyermek
Az építőiparban a szárazépítés irányába az elmúlt évtizedekben igen jelentős érdeklődés tapasztalható. Ennek az építkezési formának ugyanis számos előnyét fedezhetjük fel:
• Nincs szükség a drága építési terület megvásárlására, mely sok esetben szinte megﬁzethetetlen értéket képvisel, csak a tetőtér részterületének érték kiegyenlítésére.
• A tetőtér beépítés jog megszerzése igaz nem kis utánjárást és engedélyeztetési procedúrát igényel, sőt előfordulhat, hogy társasházak esetében egy család hozzájárulásának hiányában is meghiúsulhat annak megvalósítása, ennek ellenére még mindig az
egyik legolcsóbb megoldást ajánlja sok ﬁatal számára.
• A szárazépítés területén jelenleg a legnagyobb népszerűségnek a szervetlen kötésű
kompozitok közül a gipszkarton lapok örvendenek.
• Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy a különleges követelmények, ill. igények
úgy, mint szilárdság, víz-és tűzállóság, páraátbocsájtó képesség, stb. kielégítése céljából egy igen jó minőségű és legtöbb esetben vegyszerrel kezelt kartonborításra van
szükség, e termékeknél.
Felvetődött, tehát annak gondolata, nem csak tudományos, hanem vevői oldalról is hogy
költségcsökkentés céljából a drága kartonborítást milyen módon lehetne helyettesíteni?
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1.

A tulajdonságok megtartása mellett és egy ún. „lélegző felület” kialakítása révén szabályozott körülmények között biztosíthatóvá váljon - három hulladék anyag felhasználásával - a páraátbocsájtás, mely így egy intelligens termék előállítását teszi lehetővé.
2. A gipszkötésű kompozit termék tűzállósága közvetlen vegyszer alkalmazása nélkül
is megoldható legyen.
3. A gipszkötésű kompozit nem réteges felépítésű, hanem egy teljes keresztmetszetben
homogén, intelligens (lélegző) lapszerkezettel rendelkezzen.
Nemzetközi viszonylatban az egyszintes házak, mint egy 75-80%-ban faanyag felhasználásával készülnek, fokozott mértékben alkalmazva a legkülönbözőbb un. faalapú kompozit
lemezeket, úgy mint rétegeltlemez (Plywood), forgácslap (Particleboard), irányított elrendezésű forgácsokkal készült lapok (Oriented Strand Board = OSB), közepes sűrűségű farostlemez (Medium Density Fiberboard = MDF), rétegelt furnérfa (Laminated Veneer Lumber
= LVL), stb. Az elmúlt évtizedben azonban növekvő érdeklődés tapasztalható a szervetlen
kötésű lemezek iránt is, azaz a gipsz-, cement kötésű fa- és rost kompozitok irányában.
Ennek elsődleges oka a falemezekkel szemben kedvezőbb tűzállósági tulajdonságukban
keresendő. A Nyugat-magyarországi Egyetem, Fa- és Papíripari Technológiák Intézetében régóta behatóan foglalkozunk a szervetlen kötésű kompozitokkal, különös tekintettel
a gipszkötésű lap-és formatest rostkompozitokkal kapcsolatos kutatási feladatok megoldásán. Az utóbbi időben sokoldalú kutatómunka folyt cellulózbázisú másodnyersanyagok, elsősorban cellulóz- és papírgyári rostiszap és gipsz rostlemez és formatestek céljára történő
hasznosításával kapcsolatosan. Kutatómunkánk során lehetőség szerint közös felhasználási területet kívántunk találni három melléktermék, a rostiszap, precipitált mésziszap és
füstgág-gipsz számára. Összefoglaló munka ezen a területen nemzetközi viszonylatban sem
született, melynek eredményeképpen – a fenti három melléktermék másodnyersanyagként
történő közös hasznosítására – gipszkötésü rostlemez céljára javaslattal éltek volna.
A kutató munkába bevonásra került egy PhD hallgató, aki környezeti ökológiával és
„Környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása és a fa- és bútoripari termékek iránti
attitüd feltárása” c. PhD értekezését időközben sikerrel megvédte.
A korábbi években a téma felvetésének elő kísérletei során Maruli H. SIMATUPAN a Hamburgi Egyetem világhírű kutatója vett részt.
Projekt eredményei:
részletes szakirodalmi elemzésnek vetettük alá az eddig ismert gipszkötésű kompozit eljárásokat, új eddig még nem alkalmazott gyártás technológia kidolgozása érdekében.
• felmértük a meglévő cellulóz- ill. papírgyáraink esetében a keletkező mindenkori
hulladék bázist, különös tekintettel a felhasználás céljára kiszemelt rostiszap menynyiségére
• kísérletet végeztünk rostiszap, precipitált mésziszap és gipsz alapanyag felhasználásával egy homogén lapszerkezet kialakítása céljából, melynek alapján biztató eredmény született.
1. Rostiszap általános tulajdonságainak meghatározása
• A szárazanyagtartalom 35,3%-os határértéknek adódott, mely egyfajta előnyt jelent.
• A ligninszármazék tartalom (8,4%) egy rost-cement szuszpenzió esetén kedvező
terülési feltételek kialakulását segítheti elő, hasonlóan a ligno-szulfonátokhoz.
•
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2. Hemicellulóz tartalom meghatározásának eredményei
• A rostiszap hemicellulóz tartalmának vizsgálatánál számunkra fontos magasabb
érték (cementméreg tartalom), egyedül a xylóz mennyiségében mutatkozott (8,6%).
• A cement hidratációja szempontjából a többi alacsonyabb hemicellulóz érték a
hulladékpapírhoz képest kedvezőbb tulajdonságként értékelhető.
3. Rosﬁnomság meghatározás, frakcionálás (ISO 3310)
• az amplitúdót a ﬁlcellődő anyag miatt 1,5-ről 2,5-re kell növelni és a rázás megszakításának időintervallumát sűríteni kell, ezzel elértük, hogy a ﬁlcellődés hatását csökkentettük és a különböző frakciók a rázás időtartama alatt jól el tudtak
különülni egymástól.
• A rázás időtartamát is meg kellett növelnünk 30-ról 40 percre ezen okból kifolyólag.
4. Precipitált mésziszap jellemzői
• A precipitált mésziszap erős alkálikus tulajdonsággal rendelkezik. (pH=12,45)
• A magas kálcium tartalom jelenléte pedig a kausztiﬁkálás eredményeképpen keletkezett CaCO3mennyiségével magyarázható.
Az építési területek csökkenése és a telekárak rohamos növekedésének hatására egyre nagyobb mértékben előtérbe kerülnek a meglévő épületek, családi házak tetőtereinek
kihasználása. Különösen a nagyvárosokban, azok egyes frekventált, központi területein
vagy közvetlen szomszédságban lévő külterületeken tapasztalható jelentős érdeklődés
a tetőterek hasznosítására. Az egyre nagyobb mértékben épülő irodaházak belső térelválasztása céljára is fokozott mértékben alkalmazható lenne ezen Intelligens (lélegző)
gipszkötésű rostlemez.

Publikáció:
Peter TAKATS – Alexandra TAKATS: Utilisation of Fiber Sludge Refuse in Gypsum Fiberboards
Abstract – No waste paper is available in the required amounts in Hungary with acceptable
price and light wood species suitable for making gypsum particleboards are not readily available, experiments were accomplished to use ﬁber sludge from sulphate pulp mill using straw
as reinforcing material in gypsum ﬁberboards. Moreover, the addition of lime sludge, also
available as waste in this mill was investigated. A new process was developed characterised
by a two-stage ﬂuffing of the ﬁber sludge and addition of the lime sludge to reduce the setting
time of the binder and to avoid formation of lumps and balling in the mixing process of the
furnish. The new process and the product-ﬁberboard- is environmental friendly as material,
which until now have not been utilised industrially, but this may change in he future. The
fabricated boards utilising natural gypsum (NAT), ﬂue-gas desulfurization gypsum (FGD),
phospho gypsum (PHO) and stucco gypsum (STU) show comparable properties with those
of published data of commercial gypsum ﬁberboards. Boards made of various kinds of plaster
show different bending strength properties. The best values are show by boards made with
FGD and PHO. However, the differences with other boards are noth high, so the conclusion
can be made that ﬁber sludge is a good material as reinforcement for gypsum ﬁberboards.
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Varga Mihály
Végzettség:
okleveles faipari mérnök
Munkahely:
Egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem
35 éves felsőoktatási, oktatási gyakorlat általános gépészeti,
anyagszállítási és logisztikai területen, valamint ipari és alkalmazott
kutatási tevékenység
Családi állapot: nős, 2 gyermek
Kutatási területeim közül a faipari légtechnikai berendezések tervezésével és üzemeltetésével összefüggésben átfogó kutatásokat végeztem a faipari por-forgács halmazok
ﬁzikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározása vonatkozásában (kandidátusi értekezés). Az itt elért eredményeimet jól tudtam hasznosítani a biomassza alapra épített
energiahatékonysági további kutatásoknál. Az alternatív energiák faipari hasznosítása
vonatkozásában a fafeldolgozási hulladékok újrahasznosítása, illetve energetikai hasznosítása is részét képezte a 2. részprojektnek. Az 5. részprojektben – Innovatív technológiák fejlesztése - a logisztikai kutatásaim elsősorban regionális logisztika, termelési
logisztika ellátási és beszállítói rendszerek vonatkozásában hasznosultak.
Mind az energetika, mind az energetikai kutatások, mind a logisztikai kutatások napjainkban nemzetközi vonatkozásban is egyre jobban felértékelődtek. Az energiahatékonysági
kutatások európai és hazai vonatkozásban egyaránt vezető helyen vannak az európai energiastratégiával összefüggésben. Magyarországi vonatkozásban a biomassza, a napenergia,
a földhő és a szélenergia hasznosítási lehetőségei közül a fafeldolgozási technológiák energiahatékonyságának növelésével összefüggésben elsősorban a biomassza és a napenergia
hasznosítása kerül előtérbe. Az energetikai alapanyagok biztosítása megkívánja a korszerű
logisztikai módszerek alkalmazását hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Törekvésünk határon átnyúló projektekhez történő kapcsolódás a fenti területeken.
A brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározását elősegítendő beszereztünk egy pelletáló berendezést (kutatólaboratóriumi modell). A 10,5 kW-os kutatási
méretű pelletáló berendezés alkalmas faalapú mellett mezőgazdasági és papíripari melléktermékek pelletálására. A pelletáló végleges telepítése azonban az infrastruktúrázási
hiányok miatt némiképp csúszott, így a berendezés a későbbi kutatások megalapozását
hivatott elősegíteni. A pelletáló hiányában ipari cégeknél végeztünk energetikai vizsgálatokat, és ezek segítségével adtuk meg általánosan a brikettálás és pelletálás energiafelhasználását.
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Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen

A kutatásokba természetesen az intézet ﬁatal kutatóit, PhD hallgatóit és egyetemi hallgatókat is bevontunk, mindkét területen. Ezek a ﬁatal kutatók elsősorban az irodalmi feldolgozásokban, ipari mérési és adatgyűjtési feladatokban, azok kiértékelésében vettek részt és
szereztek értékes kutatási tapasztalatokat és ipari gyakorlatot is. A kutatási eredményeket
oktatási tevékenységeink során folyamatosan beépítettük a tananyagba, így azok közvetlenül hasznosultak (anyagmozgatás-logisztika, logisztikai rendszerek stb.).
Logisztikai kutatási területen a kutatási eredmények hasznosításaként megvalósítottunk egy innovatív kamionsoroló rendszert, amely egy szállítóvállalat esetében biztosítja
a beérkező kamionok mozgásparamétereinek felismerését és megadását, valamint a szállított áru folyamatirányítását. A kiépített rendszer azóta hatékonyan működik és hozzájárult a cég komissiózási és disztribúciós teljesítményének növeléséhez.
A faalapú hulladékok brikettálási és pelletálási energiamérlegének meghatározásánál
sikerült meghatározni azt, hogy az alapanyaghoz viszonyítva milyen mértékű energiát
kell hozzáadnunk, hogy termékként brikett, pellet álljon rendelkezésre. A vizsgálatok során ipari vállaltoknál végeztünk méréseket, elemzéseket. Az így kapott eredmények általános érvényűek, nem vizsgálatuk az alapanyag paramétereiben (fafaj, szemcseösszetétel, stb...) bekövetkező változások hatását az energiafelhasználásra vonatkozóan, hiszen
ipari termelés folyamán ezeket a volumenre való tekintettel nem lehetett megtenni. Ezen
vizsgálatokat a pályázat keretein belül beszerzett pelletáló esetén lesz módunk folytatni,
ahol az összes alapparamétert ﬁgyelembe kívánjuk venni.
Eredményeink azonban az ipar számra már most is értékes információkat rejtenek.
A koncentrált napenergia hasznosító berendezés esetén egy prototípus is elkészült,
mely tesztüzeme során bizonyította létjogosultságát, és előnyeit (magasabb előremenő
vízhőmérséklet, egységnyi felületre estén elérhető nagyobb hőmennyiség, és így nagyobb
hatásfok) a hagyományos napkollektorokkal szemben.
A kutatási eredmények részeredményei iparvállalatoknál már részben hasznosultak,
illetve további hasznosítási lehetőségeket keresünk elsősorban a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés vonatkozásában. A logisztikai kutatási eredmények hasznosulása
teljes körű volt.
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Sopron
Az alprojektek esetében a — projekt tervezési fázisában — kitűzött célokat sikeresen
megvalósítottuk.
Energetikai kutatásaink folytatása biztosított, egy a közelmúltban elnyert TÁMOP projekt keretében, amely lehetőséget ad a pelletálási technológiák további kutatására, elsősorban a gyártási minőség és a gyártás energiahatékonysága vonatkozásában.
A koncentrált napkollektoros kutatás esetén a jelenleg is használt tükörfelületek más
felületekkel történő kiváltásának lehetőségének és a tükröződő felület jellemzőinek (pl:
reﬂexió) a vizsgálatát, valamint a napkövető mozgató berendezés racionalizálását tervezzük a közeljövőben megvalósítani.
Logisztikai kutatásaink tapasztalatait a Nyugat-Pannon régió jármű- és mechatronikai
iparágára is szeretnénk kiterjeszteni és a beszállítók számára is hasznosítható eredményeket elérni.
Kutatási mozgásterünk elsősorban a hazai TÁMOP és GOP pályázati lehetőségek, illetve határon átnyúló programokhoz történő csatlakozás.
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