
Szakdolgozat témák 2011/12 tanév  

Állattudományi Alapok Intézet, Takarmányozástani Tanszék  

 

Témavezető: Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens 

1. A DDGS hasznosításának lehetőségei a baromfi takarmányozásában (irodalmi feldolgozás). 

2. A DDGS hatása a brojlercsirke húsminőségi paramétereire (irodalmi feldolgozás és kísérletes 

munka is lehetséges). 

3. Egyes alternatív hozamfokozókkal elért kutatási eredmények a baromfi takarmányozásában 

(irodalmi feldolgozás).  

4. Egyes fitobiotikumok hatása a brojlercsirke egyes húsminőségi paramétereire (Kísérletes munka).  

5. Egyes fitobiotikumok hatása a tojás egyes minőségi paramétereire (Kísérletes munka) 

Témavezető: Dr. Balogh Krisztián tudományos munkatárs) 

6. Vérminták különböző hőmérsékleten és eltérő ideig történő tárolásának hatása a lipidperoxidáció és 

a glutation redox rendszer néhány paraméterére  

Témavezető: Dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs 

7. Különböző takarmány-adalékanyagok hatásának vizsgálata sertésekkel.  

8. Sertések takarmányozásának vizsgálata x sertéstelepen.  

9. Különböző takarmányok táplálóértékének és/vagy kiegészítő-takarmányok hatásának vizsgálata 

lovakkal.  

10. Lovak takarmányozásának vizsgálata x ménesben v. lovardában.  

Témavezető: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 

11. Sertések tartástechnológiai és takarmányozási rendszerének áttekintése különös tekintettel a 

szaporodásbiológiai mutatókra x sertéstelepen.  

Témavezető: Dr. Orosz Szilvia egyetemi docens 

12. Melléktermékek (nedves sörtörköly, CGF, paradicsomtörköly) erjedésének és aerob stabilitásának 

vizsgálata modellsiló-rendszerben. 

13. Silózási adalékanyagok (biológiai és szervessav-adalékok) hatásának vizsgálata 

szálastakarmányokban és melléktermékekben (modellsiló-rendszerben).  

14. Szálastakarmányok (silókukorica, olaszperje és lucerna) erjesztésekor alkalmazott új nagyüzemi 

bálaképzési és csomagolásai technológia vizsgálata.  

15. Új olaszperje fajták és hibridek termesztéstechnológiájának, silózásának, táplálóhatásának 

vizsgálata és a szilázsok tejelő tehenek takarmányozásába történő beillesztése.  

16. Szénakészítési technológiák és az alkalmazott adalékanyagok hatásának vizsgálata. 

17. A takarmányozás (elsősorban adalékanyagok) hatása a tejtermelésre és a tej összetételére tejelő 

tehenészetekben 

18. A takarmányozás és az állategészségi problémák összefüggéseinek elemzése tejelő 

tehenészetekben.  



Állattenyésztés-tudományi Intézet 

Dr. Tőzsér János: 

- Limousin tehenek borjúnevelő képességének elemzése. 

- A stressz kimutatása a szívritmus-variancia mérésével tejelő tehenek esetében, 2 fő 

- A csülökszaru-keménység mérése tejelő tehenek esetében, 2 fő 

- A fejőrobot értékelése a tehenek viselkedésére és a tejtermelésére 

- A kondíció hatása charolais anyatehenek szaporodásbiológiai mutatóira 

- A kSTV értékelése charolais fajtában 

- A vérmérséklet hatása a tej beltartalmára holstein-fríz és magyar tarka fajták esetében 

- A fejési sorrend vizsgálata holstein-fríz tehenek esetében 

- Egyéb témák tejelő és húshasznú szarvasmarhákban, egyéni megbeszélés alapján 

Dr. Kovács Alfréd: 

- A bivalytenyésztés lehetőségei hazánkban 

- A bivalyhús néhány minőségi tulajdonságának értékelése. 

Dr. Póti Péter és Dr. Pajor Ferenc 

• Ultrahangtechnika alkalmazásának lehetőségei a juhtenyésztésben  

• Néhány tőgy és tőgybimbó méret hatása a kecsketej/juhtej minőségére 

• A tőgy és tőgybimbó tulajdonságok értékelése videokép analízissel  

• Kecske tejtermelését befolyásoló egyes tényezők vizsgálata  

• Juhok és kecskék hústermelő képességének vizsgálata  

• Vérmérséklet hatása a juhok különböző tulajdonságaira 

• Vérmérséklet hatása a juhok anyai tulajdonságaira 

• Legeltetési vizsgálatok kiskérődző fajok esetében  

• Egy adott gazdaság termelésének értékelése 

• Különböző gidanevelési technológiák értékelése 

• Juhok anyai tulajdonságainak javítása keresztezéssel 

• Egyéb, egyéni megbeszélés alapján juh és kecske témakörben 

Az Emutenyésztők Egyesülete által támogatott kutatási témakörök 

Dr. Szalontai Éva 

- A testméretek felvétele digitális videotechnikai segítségével 

- A keltetés 



- Az emu hústermelését befolyásoló tartástechnológiai és takarmányozási tényezők 

vizsgálata 

- Az emu zsírtermelését befolyásoló tartástechnológiai és takarmányozási tényezők 

analízise 

- A kinyerhető emutoll minősítésének módjai és szempontjai 

- A tartástechnológia fejlesztésének szempontjai 

- Viselkedésformák, állatetológia 

- Az emucsibék 

- Állományhigiénia és az állategészségügy 

- Élelmiszerbiztonság 

- A kevésbé értékes mezőgazdasági területek hasznosítása 

- Emu és a környezetvédelem 

- Idegenforgalom és az emu 

- Gasztronómia emuhús felhasználásával 

- Emutartás, mint alternatív állattenyésztési ágazat 

- Emutartás, mint jövedelemforrás 

 

 

Dr. Kovács-Weber Mária 

 Baromfitartó és -tenyésztő telepek minőségbiztosítási, illetve irányítási rendszerének 

működése 

 Baromfitermék-előállítás minőségbiztosítása 

 Baromfitermékek (hús, tojás) minőségvizsgálata 

 Baromfitermékek minőségét befolyásoló takarmányozás- és tartástechnológiai 

tényezők vizsgálata 

 Baromfitermékek minőségét befolyásoló vágóhídi és feldolgozás-technológiai 

tényezők vizsgálata 

 A termelés (baromfi) üzemgazdaságtani vizsgálata (külső konzulens, illetve szakértő 

bevonásával) 

 Tápláléklánc biztonságával kapcsolatos tényezők vizsgálata (baromfihús, 

hústermékek, tojás) 

 Egyéb élelmiszerbiztonsági tényezők vizsgálata baromfihús tekintetében 

(mikrobiológia, maradékanyag, toxin stb.) 

 Baromfi fajokat érintő állatjóléti szabályozásokkal kapcsolatos tématerületek. 



 Élelmiszerbiztonsági vizsgálatok. 

 Őshonos baromfi fajok sperma-mélyhűtés  

Dr. Horvainé dr. Szabó Mária 

 King galamb hobby és tenyésztési hasznosítási vizsgálatok 

 Holstein fríz reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata. 

Szarvasmarha ENAR rendszer összehasonlítása önálló és megyei körzetbe sorolt 

tenyészetekben. 

 Angol telivér versenyteljesítményének vizsgáltat. 

Szarvasmarha sperma mélyhűtési technológiai lépéseinek elemzése fénymikroszkópos 

festési eljárással. 

 Sportlovak eredményeinek vizsgálata. 

 Lovak igás hasznosításának vizsgálata. 

 Képességek mérése kutya fajban. 

Kótiné Seenger Julianna 

 Különböző fajtájú lovak élettani paramétereinek vizsgálata pályateszt alkalmazásával. 

 Magyarországi lipicai lófajta testalakulásának vizsgálta. 

 Pedigré elemzés drótszőrű vizsla fajtában. 

 Angol agár teljesítményének és küllemének összefüggés-vizsgálata. 

 

 Növénytermesztéstani Intézet , Földműveléstani Tanszék 

 (MKK hallgatóknak (BSc, MSc) 

Témavezető: Dr. Birkás Márta  

1. Művelési rendszerek hatása a talaj állapotára, védelmére, és a növényekre. 

2. A talajállapot és a talajtakarás (mulcs) hatása a talajra (biológiai tevékenység, nedvesség, 

klímahatás). 

3. Valamely növény hagyományos és talajminőség kímélő művelési rendszereinek értékelése.  

4. A talajhasználat (pl. integrált, extenzív, intenzív), a művelés és a talajállapot összefüggései. 

5. A tömörödés kialakulása és következményei (kísérlet, szántóföld). 

6. Talajhasználat és művelés kedvezőtlen termőhelyen (homok, kötött réti és szikes talaj, száraz és/ 

vagy vízállásos, belvizes viszonyok). 

7. Új művelési és vetési módszerek (magágykészítés és vetés, direktvetés) alkalmazása. 

8. Takarékos- és talajvédő művelési megoldások családi gazdaságokban, különböző termő-

helyeken. 

9. A fenntartható / értékőrző / alkalmazkodó növénytermesztés művelési stratégiája és gyakorlati 

feladatai. A környezetközpontú növénytermesztés/talajművelés. 



10. Minőségbiztosítás a talajművelésben. 

11. A talajhasználat, a művelés, a trágyázás és a gyomosodás összefüggései (kísérlet, családi / 

közép / nagygazdaság). 

Témavezető Dr.  Percze Attila 

1. Eltérő termnesztéstechnológiák összehasonlító vizsgálata repcében 

2. Eltérő termnesztéstechnológiák összehasonlító vizsgálata őszi búzában 

3. Eltérő termnesztéstechnológiák összehasonlító vizsgálata kukoricában 

4. A kukorica és fontosabb gyomnövényei kompetíciójának vizsgálata szántóföldi additív 

kísérletekben. 

5. A napraforgó és fontosabb gyomnövényei kompetíciójának vizsgálata szántóföldi additív 

kísérletekben. 

6. A cukorrépa és fontosabb gyomnövényei kompetíciójának vizsgálata szántóföldi additív 

kísérletekben. 

Témavezető: Dr. Gyuricza Csaba 

Megújuló energiaforrások biomasszából 

1.Biomassza növények termesztésének lehetőségei Magyarországon 

2.A cukorcirok (Sorghum bicolor) termesztése és felhasználása energetikai célokra 

3.Fás szárú energianövények (fűz, nyár, akác) termesztése és a felhasználás lehetőségei 

Magyarországon 

4. Fás- és lágyszárú energianövények összehasonlítása (termesztés, logisztika, felhasználás, stb.) 

5. Vadvédelem és vadkárproblémák kezelése fás szárú energiaültetvényekben (Dr. Szemethy 

Lászlóval közösen) 

6. Fás szárú energianövények felhasználása a gyökérzónás szennyvíztisztításban. 

7. Energianövények termesztésének ökológiai szempontú értékelése 

8. Energianövények termesztésének és felhasználásának (hőenergia előállítás) bemutatása 

modellgazdaság alapján 

9.Szennyvíziszap komposztok felhasználása a szántóföldi növénytermesztésben 

10. Bioüzemanyagok előállítására alkalmas növények termesztése 

11.Szántóföldi melléktermékek (szalma, kukoricaszár) felhasználása energetikai célokra 

12.A fahamu növénytáplálási célú felhasználása az energianövények termesztésénél 

 

Talajhasználat, növénytermesztési rendszerek 

1.Kedvezőtlen termőhelyek művelési problémái 

2.Környezetkímélő talajművelési rendszerek alkalmazásának lehetőségei különböző méretű 

gazdaságokban 

3.Tápanyag-visszatartó köztes védőnövények (catch-crop) a talaj- és környezetvédelemben 



4.Zöldtrágyanövények termesztése, hatása az utóveteményre, a talajállapotra és a környezetre fő- és 

másodvetésben 

5.A vetésváltás nélküli termesztés ökológiai és ökonómiai hatásai 

6.Vetésváltás – vetésforgó alkalmazása a növénytermesztési gyakorlatban napjainkban 

7. Növénytermesztési melléktermékek felhasználása a talajállapot javítására, a tápanyag tartalom 

fokozására. 

8.Különböző növényfajok (őszi búza, őszi árpa, kukorica, repce) és -fajták összehasonlítása 

szántóföldi kísérletekben kedvezőtlen adottságú termőhelyen  

9.Különböző talajművelési és termesztési rendszerek értékelése klímaérzékenység szempontjából 

10. Különböző tápanyag-utánpótlási módszerek alkalmazása a szántóföldi növénytermesztésben 

 

NTTI Növénytermesztéstani Tanszék 

Témavezető: Dr. Jolánkai Márton 

1. A búza malom- és sütőipari minősége 

2. A klímavédelem agronómiája 

Témavezető: Dr. Máté András 

1. Az őszi káposztarepce áttelelését meghatározó tényezők vizsgálata 

2. A káposztarepce termesztés technológiájának fejlesztési lehetőségei 

3. A magas olajsavtartalmú napraforgó hibridek termesztéstechnológiája 

4. A lucerna (vörös here) termesztéstechnológiájának értékelése adott gazdaságban 

Témavezető: Dr. Nyárai-Horváth Ferenc 

1. Fenntartható növénytermesztési rendszerek, a gabona termesztés ökológiai fenntarthatósága 

2. A növénytermesztés energetikai produktivitása, növényi termékek szerepe az energiatermelésben 

3. Precíziós növénytermesztés alkalmazhatóságának feltételrendszere, hatékonyságának vizsgálata 

4. A klímaváltozás növénytermesztési vonatkozásai 

5. A génmódosított növények szerepe (kockázatai és lehetőségei) a növénytermesztésben 

6. Ökológiai gazdálkodás a növénytermesztésben 

7. Növénytermesztési ágazatok versenyképessége a mennyiség, a minőség és a támogatások 

függvényében 

Témavezető: Dr. Kassai Mária Katalin 

1. Búza termesztéstechnológiájának vizsgálata, értékelése egy gazdaságban 

2. Kukorica termesztéstechnológiájának vizsgálata, értékelése egy adott gazdaságban 

3. Választott gyógynövény termesztéstechnológiájának vizsgálata 

4. Választott hüvelyes növény termesztéstechnológiájának vizsgálata, értékelése gazdaságban 

5. Napraforgó termesztéstechnológiájának vizsgálata, értékelése gazdaságban 

Témavezető: Tarnawa Ákos 

1. A talaj-klíma-növény rendszer agroökológiája 



2. Kukorica termesztéstechnológiája bioetanol nyerés céljából 

3. Termesztett növények agroökológiai igényei 

4. A termesztett növények és a mezei élőhelyet használó vadpopulációk agroökológiai összefüggései 

5. Modellezés a növénytermesztésben 

6. Napraforgó termesztéstechnológiája 

7. Repce termesztéstechnológiája 

8. Pillangós szálasok (lucerna, vörös here, stb.) termesztéstechnológiája 

Témavezető: Dr. Ujj Apolka 

1. Egy szabadon választott talajvédőnövény (mustár, olajretek, facélia stb.) termesztéstechnológiája, 

talajra és utóveteményre gyakorolt hatásának vizsgálata 

2.Fenntarthatóság a növénytermesztésben, környezetkímélő növénytermesztési módok vizsgálata a 

gyakorlatban 

3.Egy szabadon választott élelmezési célú szántóföldi növény termesztésének kiváltása alternatív 

növényfajokkal 

4. Egy szabadon választott takarmányozási célú szántóföldi növény kiváltása alternatív növény 

növényfajokkal 

5. A modern állati vonóerő hasznosítási lehetőségei 

 


