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Dioxin, kígyókövek és „fogász-nanovilág” 

Az SZTE Science Café 2013 novemberében és decemberében is érdekes tudomány-nép-
szerűsítő előadásokkal készül, melyek absztraktjai alább olvashatók.

2013. november 7.

Előadó: Kovács Lajos tudományos főmunkatárs, 
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
Cím: DDT, dioxin, „B17-vitamin”: veszélyek, 
tények, hiedelmek

Az előadás három botrányos anyag kultúrtörténetét is-
merteti, a velük kapcsolatos szakmai ismeretek mellett 
nagy horderejű társadalmi hatásukat is bemutatja.
A DDT betűszó egy rovarirtó szert takar, amely először a 
II. világháború idején mutatkozott be, amikor a Nápoly 
környékén tomboló tífuszjárvány megfékezésében bi-
zonyult megkerülhetetlennek. A DDT az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerint 1971-ig egymilliárd em-
bert mentett meg a maláriától. A DDT használata kap-
csán számos aggály merült fel (bizonyos madárfajok 
pusztulása, feltételezett rákkeltő, az immunrendszert 
károsan befolyásoló, szexuális fejlődési és reprodukciós 
rendellenességeket kiváltó hatása). Mindez oda veze-
tett, hogy a világ számos táján betiltották ezt a szert. A 
történet újabb fordulatát jelenti az a tény, hogy nagyon 
sok esetben, elsősorban trópusi országok rovarkártevői 
ellen mind a mai napig nélkülözhetetlen szer, aminek a 
használatát még a WHO, a Greenpeace és a Természet-
védelmi Világalap (WWF) képviselői is jóváhagyták.
A vietnami háború, a különböző ipari balesetek (példá-
ul Seveso), élelmiszerbotrányok (például guármézga-
szennyezések), Viktor Juscsenko ukrán elnök mérge-
zése az egyik legrettegettebb anyaggá tették a „dioxint” 
(ami valójában nagyon sok anyag gyűjtőneve). Az egyes 
eseteket tüzetesebben megvizsgálva kiderül, hogy egy 
nagyon összetett jelenségről van szó, amely sokkal ár-
nyaltabb megközelítést igényel: az ember a tűz haszná-
lata révén kifejezetten „dioxinálló” fajnak számít.
Egy harmadik, „legendás” anyag „B17-vitamin” néven 
vonult be az emberiség történetébe. Ahogy egy ismert 
kutató jellemezte, „a ’B17-vitamin’ a gyógyítás történe-
tének legravaszabb, legkifinomultabb és kétségtelenül 

legjövedelmezőbb hamis rákgyógyszere”. Az ebben a 
sztoriban felbukkanó jellemek, sorsok, történetek min-
den képzeletet felülmúlnak, és bármelyik író megirigyel-
hetné őket. Az előadásban ezt páratlanul szövevényes 
történetet, az emberi rászorultságot és hiszékenységet 
gátlástalanul kihasználó hamis gyógyszert mutatom be.

Előadó: Gulyás Sándor egyetemi adjunktus, 
SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
Cím: Sárkánycsontok, kígyókövek, mennykövek, 
ördögujjak, tündérkenyerek, kecskekörmök, 
kőpénzek, avagy az ősmaradványok legendái  
és a mögöttük rejlő valóság

Sokunk emlékszik még a Márkus László és Csákányi 
László hangján megszólaló két kőkorszaki szakira és 
kedves „kutyájukra”, Dinóra. Talán fel is merült bennünk 
a kérdés, hogy valóban találkoztak ősmaradványokkal 
őseink? Hogyan vélekedtek róluk? Mi köze volt a jól is-
mert ókori, középkori babonáknak a mai ember számára 
ismerős élőlények kövesedett maradványaihoz? Hogyan 
jelenik meg a nyelvkövekként ismert fosszília az egyes 
kultúrák történeteiben kezdve Szt. Pál nyelvétől az áspis-
nyelven át a japánok Tengujának fogáig? Mi is az a párta 
és a kecskeköröm, mely a magyar népi legendák vissza-
térő szereplője? Hogyan befolyásolta az egyiptomi isten, 
Ammun Ra alakja és az utána elnevezett ammoniteszek 
az ókori görögök, rómaiak, hinduk, észak-amerikai, dél-
amerikai indiánok, a középkori Anglia hitvilágát? Vagy 
a XVIII-XIX. századi angliai építészetet és napjaink 
művészetét, építészetét? Mi köze a XI. századi kínai iro-
dalomnak, vagy a XVIII., XIX. századi német és angliai 
költészetnek a legendás fosszíliákhoz? Miért lett kővé a 
magyar aranypénz? Előadásunkban ezen és sok más ha-
sonló kérdésre keresünk és találunk majd választ.

Science Café
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2013. november 21.

Előadó: Vinkó Tamás egyetemi adjunktus, 
SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Cím: Etűdök BitTorrentre

A BitTorrent illegális? A kérdés, amelyre a válasz egy-
értelműen: nem, relevanciáját részben mutatja, hogy az 
Internetes tartalommegosztás számos lehetősége közül 
a BitTorrent az egyik legelterjedtebb, több tízmillió fel-
használóval világszerte. Az előadásból kiderül többek 
között, hogy ez a többrétű rendszer miért lesz hatéko-
nyabb, ha egyre többen használják, vajon árthatnak-e 
neki a potyautasok, valamint hogy mi köze van ehhez az 
egészhez a ( játékelméletből ismert) fogoly dilemmának, 
a szemet szemért törvénynek, vagy a hitelválsághoz ha-
sonló jelenségeknek. 

Előadó: Pukánszky Judit tanársegéd, SZTE ETSZK 
Egészségmagatartás és - fejlesztés Szakcsoport
Cím: A testképre ható szociokulturális tényezők 
serdülőkorban

Az adoleszcencia időszakában megjelenő és hangsú-
lyosabbá váló másodlagos nemi jellegek megjelenése és 
a testzsír növekedése frusztrációt és elégedetlenséget 
eredményezhet a fiatal lányok körében, mivel a változá-
sok következtében egyre eltávolodnak az irreális karcsú-
ságot hangsúlyozó kulturális elvárásoktól. A serdülőkori 
identitáskeresés folyamata során a lányok pedig különö-
sen érzékenyek lehetnek a tömegmédiából érkező való-
ságtól jelentősen elrugaszkodott, légiesen sovány testi 
megjelenésre vonatkozó üzenetekre. Minél nagyobb kü-
lönbséget észlel a személy a testi megjelenése és a média 
által idealizált testek között, annál nagyobb valószínű-
séggel élhet át frusztrációt, elégedetlenséget és szoron-
gást testi megjelenésével kapcsolatban. A testi elége-
detlenség számos súlyos következményt vonhat maga 
után, okozhat például alacsony önértékelést, depresszív 
hangulatot vagy étkezési zavarokat. A média hatása mel-
lett a szülők és a kortársak szerepe sem elhanyagolható, 
mivel modellnyújtással és visszajelzések révén jelentős 
mértékben befolyásolhatják a fiatal lányok testképét.

December 5.

Előadó: Györgyey Ágnes tanársegéd, 
SZTE FOK Fogpótlástani Tanszék
Cím: Nanovilág a fogászatban

A fogászati anyagok rendkívül nagy fejlődést mutatnak 
az utóbbi évtizedben, a nanotechnológia szinte minden-
hol jelen van. Tömőanyagoktól a kerámiákon át a fogá-
szati implantátumokig, minden területen intenzív kuta-
tás folyik.
A fogászati implantátumok hiányzó fogakat pótolnak, 
úgy, hogy ahhoz másik, egészséges fogak bevonása nem 
szükséges. Sebészi úton kerülnek az állcsontba, majd 
a megfelelő gyógyulási idő után rögzülnek a csontban, 
így mesterségesen pótolják a hiányzó fogak gyökereit. 

Ezalatt az időszak alatt nagyon fontos, hogy semmilyen 
fertőzés ne lépjen fel a műtéti seb körül, mert ez az im-
plantátum nem megfelelő rögzüléséhez, vagy akár kilö-
kődéséhez vezethet.
Előadásomban egy olyan technológiát fogok bemutatni, 
mely során antibakteriális hatású ezüst nanokompozitot 
rétegzünk az implantátumok felületére. A réteg a gyógy-
ulási idő alatt védi a felületet a baktériumok megtapadá-
sától. Így olyan, nem teljesen egészséges páciensek szá-
mára is elérhetővé válhat az implantáció, akiknek eddig 
nem volt javasolt a nehezített sebgyógyulás miatt.

Előadó: Ungvári Krisztina tanársegéd, 
SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvos-
tudományi Tanszék
Cím: „Beszélő” sejtek

Új anyagok biomedikális alkalmazása előtt több lépcsős 
vizsgálati protokollt (biokompatibilitási teszteket) kell 
elvégezni, hogy minden esetleges hatást fel tudjunk tér-
képezni. Az első lépcső lehet a számítógépes végeselem-
analízis, majd az anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait 
vizsgáljuk. Azonban az anyagnak a környezetre kifejtett 
hatásait csak in vitro, majd in vivo vizsgálati módsze-
rekkel értékelhetjük. In vitro módszerek esetében sejtek 
segítségével kutatjuk az esetlegesen végbemenő hatáso-
kat, míg az in vivo kísérletek során beültetjük az új anya-
got, és a szervezet reakcióit értékeljük, legyen az más 
faj, osztály vagy törzs. A közvetlen környezet válaszának 
vizsgálatára a legkevésbé invazív módszerek az előbbi-
ek. Ebben az esetben vagy sejtvonalakat alkalmazunk, 
amelyek reakciói könnyen reprodukálhatóak, kevésbé 
érzékenyek, vagy sejteket nyerünk ki a befogadó szer-
vezetből, amely anyag- és költségigényes, viszont sokkal 
érzékenyebb, így pontosabb képet kaphatunk az anyag 
sejtekre gyakorolt hatásáról.
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Számolnak a járvánnyal! 

Bemutatkozik az EPIDELAY kutatócsoport

Az SZTE Tehetségpont által szervezett SZTE Science Café előadás-sorozatban 
2013. október 10-én az SZTE Bolyai Intézet EPIDELAY kutatócsoport fiatal mate-

matikusai tartottak tudománynépszerűsítő előadást a járványok kapcsán felmerülő 
matematikai problémákról. 

A jelenleg hét főt számláló csoport vezetője Röst 
Gergely, aki 2010-ben nyert az Európai Kutatási 
Tanács pályázatán (European Research Council 
Starting Investigator Grants), így ő lett a Szegedi 
Tudományegyetem első olyan kutatója, akit az Eu-
rópai Unió legrangosabb kutatói pályázata támogat. 
A projekt, mely lehetőséget adott a kutatócsoport 
létrehozására, 2011 és 2016 között valósul meg, 
célja új típusú járványterjedési modellek kifejlesz-
tése és analízise különböző tudományterületeket 
integrálva az epidemiológia gyakorlati problémái-
tól az absztrakt elméletig. Az eddig eltelt mintegy 
két év alatt a csoport folyamatosan bővült, kiváló 
fiatal kutatókat sikerült Szegedre csábítani Japán-
ból, Dél-Koreából, Kínából, illetve Olaszországból. 
A nemzetközi csapatban három magyar matema-
tikus is helyet kapott, Röst Gergely ugyanis nagy 
gondot fordít az utánpótlás-nevelésre is: hallgatói 
az Országos Tudományos Diákköri Konferenciá-
kon eredményesen szerepelnek. 

Járványtan és matematika

A járványos betegségek végigkísérték az emberiség 
történetét. Részletes megbetegedési statisztikákat 
először a nagy londoni pestisjárvány (1665-1666) 
idején jegyeztek fel. Szűk évszázaddal később Dani-
el Bernoulli (1700-1782) – akit a matematikai jár-
ványtan atyjának is szokás nevezni – matematikai 
eszközökkel vizsgálta, hogy himlőjárvány esetén 
érdemes-e az akkoriban elterjedt, de cseppet sem 

veszélytelen immunizálási eljárást (varioláció) al-
kalmazni annak reményében, hogy ezzel védettsé-
get szerzünk a rendkívül magas halálozási arányú 
fekete himlővel szemben. Sir Ronald Ross, aki No-
bel-díjat is kapott a malária terjedési mechaniz-
musának felfedezéséért, olyan dinamikus modellt 
alkotott, amely a fertőzött emberek és a maláriát 
terjesztő szúnyogok populációjának változását egy-
aránt követi. Bár az elmúlt évszázadok során jelen-
tős sikereket ért el az orvostudomány a járványok 
megfékezésében, a 21. század új kihívásokat tarto-
gat az epidemiológusok számára. A fekete himlőt 
sikerült világszerte felszámolni, más betegségek 
azonban ma is milliószámra szedik áldozataikat. A 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, súlyos 
akut légzőszervi szindróma) vagy a pandemikus inf-
luenza pillanatok alatt eljutott egyik kontinensről a 
másikra a modern közlekedési eszközök jóvoltából. 
A helytelenül alkalmazott antibiotikumok miatt 
sok rezisztens baktérium bukkan fel, mely megne-
hezíti például a tbc-s betegek kezelését. A modern 
matematika eszköztára – a számítógépek nyújtot-
ta lehetőségekkel kiegészülve – komoly segítséget 

SZTE Science Café

1. Reprodukciós szám 
A modellezés során az egyik legfontosabb feladat 
az ún. alap reprodukciós szám meghatározása, 
mely megadja, hogy egyetlen fertőzött ember hány 
fertőzést generál a járvány kezdeti szakaszában. 
Ha sikerül ezt a számot egy alá szorítani – ez példá-
ul vakcinálással, gyógykezeléssel vagy karanténnal 
érhető el –, akkor a járvány megfékezhető, hiszen 
a betegek egyre kevesebben lesznek. A szezonális 
influenza esetén ez a szám általában 1,3 körüli, míg 
a nagyon fertőző kanyarónál 12–18 között van ez az 
érték.
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jelent a járványügyi szakembereknek: matemati-
kai modellek kidolgozásával előrejelezhetjük egy 
járvány várható alakulását, és összehasonlíthatjuk 
különböző védekezési stratégiák hatását is. A ku-
tatócsoport elsősorban differenciálegyenletes mo-
dellekkel foglalkozik: ezek folytonosan változó fizi-
kai vagy biológiai rendszerek leírására szolgálnak. 
A járvány előrehaladását nyomon követhetjük, ha 
csoportokra bontjuk a populációt a betegség szem-
pontjából fontos tulajdonságok alapján, és e cso-
portok létszámának időbeni alakulását vizsgáljuk. 
Így kapjuk például az egyik legegyszerűbb modellt, 
mely a fogékonyak (S – susceptible), fertőzöttek 
(I – infected) és felgyógyultak (R – recovered) cso-
portját különbözteti 
meg. Bonyolultabb 
modellek számolhat-
nak a vakcinálás, a 
látens periódus, vagy 
a gyógykezelés lehető-
ségével is, figyelembe 
vehetik a vizsgált po-
puláció sajátossága-
it, illetve hogy egyes 
mechanizmusok nem 
azonnal, hanem kés-
leltetve fejtik ki hatá-
sukat. 

Örökérvényű probléma – a világjárványok

Noha az első, a malária járványtanával foglalkozó 
modell már több mint egy évszázada megszüle-
tett, ma is aktív kutatások folynak a betegség még 
pontosabb matematikai leírásával kapcsolatban, 
melyeknek a koreai Kyeongah Nah is résztvevője. 
Kyeongah 2011-ben nyert felvételt az SZTE Ma-
tematika- és Számítástudományok Doktori Isko-
lájába, Röst Gergely témavezetése alatt – jelen-
leg harmadéves hallgatóként – a P. vivax malária 

járványtanát kutatja. A témával még a dél-koreai 
Kyungpook Állami Egyetemen kezdett foglalkoz-
ni, itt szerzett matematikusi diplomát 2010-ben. 
Kutatásának célja annak megértése, hogyan befo-
lyásolja a mérsékelt övi malária rendkívül hosszú 
látens periódusa a malária terjedését emberi popu-
lációkban. Valamint hogyan függ össze a látens pe-
riódus hossza a szúnyogok szezonális aktivitásával 
különböző klimatikus viszonyok között, elősegítve 
ezzel a járvány megfékezésére irányuló védekezési 
stratégiák tökéletesebbé tételét. 
Habár az éveken át tartó védőoltási kampányoknak 
köszönhetően mára számos fertőző betegséget si-
került megfékezni, az influenzavírusok A és B típu-

sai évről évre jelentős 
számú megbetegedést 
okoznak világszerte. A 
szezonális járványok 
mellett nagy figyelem 
irányul a világmé-
retű szinten terjedő 
pandémiás influenza-
törzsekre is, példának 
okáért a spanyolnát-
ha (La Grippe) 1918–
1919-ben a Föld teljes 
lakosságának 20–40 
százalékát megbetegí-

tette. A csoporton belül 
H. Knipl Diána foglalkozik az influenza terjedésé-
nek modellezésével. A Szegedi Tudományegyetem 
alkalmazott matematikus szakán szerzett diplo-
mát, majd 2010 óta Röst Gergely témavezetése 
alatt doktoranduszi tanulmányokat folytat, jelen-
leg a PhD-fokozat megszerzése előtt áll. A 2009-es 
H1N1-pandémia által motiválva felállítottak egy 
matematikai modellt a járvánnyal párhuzamosan 
futó védőoltási kampány optimalizálására. Az Or-
szágos Epidemiológiai Központtal együttműköd-
ve valós vakcinálási adatok felhasználásával heti 
elemzéseket állítottak össze a megbetegedések 
számának alakulásáról, a modell alapján (később 
beigazolódott) előrejelzéseket készítettek, vala-
mint javaslatot tettek a védőoltási kampány haté-
konyabbá tételére is. 
Nemrégiben Diána és Gergely egy olyan projek-
ten dolgoztak a torontói York Egyetemen műkö-
dő Centre for Disease Modeling igazgatójával, 
Jianhong Wuval, melyben fertőző betegségek tá-
voli régiók közötti terjedését vizsgálták. A légi-
közlekedési hálózat magas szintű fejlettségének 
köszönhetően egy fertőzött utazó által ma akár 24 
órán belül eljuthat a betegség a világ bármely távoli 
pontjára. Az Európai Járványügyi Központ szerint 

2. Közösségi immunitás
A védőoltási kampányok rendkívül hatékonyak: 
kiszámolható, hogy hány embert kell immunizálni 
ahhoz, hogy ne tudjon elterjedni a betegség. A vé-
dettséggel rendelkezők közvetett módon azokat is 
megóvják a fertőzéstől, akik valamilyen okból nem 
kaphatnak vakcinát (például csecsemők). Ezt a je-
lenséget hívják közösségi immunitásnak. A rend-
kívül fertőző kanyaró esetében ennek eléréséhez 
a populáció több mint 94 százalékát kell beoltani, 
míg a fekete himlőnél 85 százalék is elegendő. Ez 
magyarázza, hogy ezt a betegséget sikerült világ-
szerte felszámolni.



7

a járványterjedés azonban már az utazás alatt meg-
kezdődik. A repülőjáratokon szűk helyre zsúfolódó 
több száz utas körében ugyanis jelentősen köny-
nyebb átadni a fertőzést, mint átlagos körülmények 
között, a leszállás után pedig a számos új fertőzött 
szétszóródik és a régió különböző pontjain indíthat 
el megbetegedési hullámokat, jelentősen felgyor-
sítva ezzel a járvány terjedését.

Foci-Eb 2012 – járványtani kockázatelemzés

Napjainkban is számos olyan járványos betegség-
gel találkozunk, amelyek a megfelelő preventív 
stratégiák nélkül komoly problémát okozhatnak 
még a fejlett országokban is. Ilyen betegség a ka-
nyaró, amelynek terjedésével kapcsolatban – egy 
speciális esetben – Dénes Attila és Röst Gergely a 
szegedi Kevei Péterrel és a japán epidemiológussal, 
Hiroshi Nishiurával folytatott kutatásokat. Az Eu-
rópa-bajnokságra több százezer látogatót vártak 
Ukrajnába, ahol súlyos kanyarójárvány tombolt. 
Így fennállt a veszélye annak, hogy a bajnokságról 
fertőzötten hazatérő szurkolók hazájukban jár-
ványt okoznak, ugyanis számos európai országban 
az oltottság szintje nem éri el a járványok megelő-
zéséhez szükséges szintet. A jelenség leírására a 
négy matematikus egy új matematikai modellt al-
kotott, amely alapján analitikus eszközökkel meg-
határozható a hazatérő betegek várható száma és 
egy nagyobb járvány kitörésének valószínűsége. 
A számítások szerint a focimeccsek eredménye 
nagyban befolyásolhatja a járványok kitörésének 
esélyét. Minél tovább maradnak ugyanis egy ala-
csony oltottsággal rendelkező ország szurkolói a 
fertőző területen, annál nagyobb az esélye annak, 
hogy a járvány kialakulásához elegendő számú fer-
tőzött utazik haza. Járványtani szempontból az lett 
volna a legkedvezőbb, ha magas oltottsági aránnyal 
és kisebb szurkolótáborral rendelkező országok vá-
logatottjai (például Csehország és Svédország) ju-
tottak volna a döntőbe. Eredményeiket brazil kuta-
tók is használják a 2014-es foci-vb-re és a 2016-os 
riói olimpiára való felkészülés során. 
Az emberiség történetének legtöbb áldozatát kö-
vetelő járványai közé tartozik a pestis és a tífusz, 
melyeket ektoparaziták (azaz külső élősködők) 
terjesztenek. A betegséget terjesztő élősködőket 
az emberek adják át egymásnak, ellentétben példá-
ul a maláriával vagy nyugat-nílusi vírussal, melyet 
szúnyogok terjesztenek. Attila és Gergely ilyen mo-
dellcsalád vizsgálatával is foglalkoznak, melynek 
újdonsága abban áll, hogy egyszerre követi mind a 
paraziták, mind az általuk terjesztett betegségek 
terjedését.

Védőoltások – folytonosan vagy kampánysze-
rűen?

Az időről időre felbukkanó kanyarójárványok moti-
válták azokat a 20. század végén indult kutatásokat, 
melyek rámutattak arra, hogy bizonyos esetekben 
létezhetnek a folyamatosan zajló védőoltási prog-
ramnál hatékonyabb eszközök is a járvány megféke-
zésére. Impulzív vakcinálás alatt olyan védőoltási 
stratégiát értünk, amely során bizonyos időközön-
ként (kampányszerűen) a populáció egy részét egy-
szerre, rövid idő alatt oltjuk be. Ebben a témában 
írta mesterszakos diplomamunkáját és OTDK-
dolgozatát Vizi Zsolt. A csoport legifjabb tagja idén 
szerezte mesterszakos alkalmazott matematikus 
diplomáját és kezdte meg PhD-tanulmányait. A 
dolgozat fő eredménye, hogy az irodalomban első-
ként sikerült bizonyítaniuk egy, a járvány megfele-
lő kontrollálása szempontjából kulcsfontosságú je-
lenség, az úgynevezett szubkritikus-transzkritikus 
bifurkáció jelenlétét impulzív vakcinálási model-
lekben. Zsolt doktori kutatási témájául a Lyme-kór 
magyarországi terjedésének matematikai model-
lezését tűzte ki két témavezetője, Röst Gergely és 
Karsai János irányítása mellett.

Modellezés a járványterjedésen túl

A kutatócsoport legújabb tagja, Maria Vittoria Bar-
barossa az immunrendszerrel kapcsolatban folytat 
kutatásokat. Maria a müncheni műszaki egyetem-
ről érkezett a csoportba idén májusban. Az olasz 
matematikus Perugiában kezdte meg egyetemi ta-
nulmányait, a BSc elvégzése után költözött a bajor 
fővárosba, ahol a mesterdiplomát követően doktori 
fokozatot is szerzett. Már hallgatóként lehetősége 
nyílt a matematikai modellezés számos, a mate-
matikán kívüli alkalmazási területét megismerni, 
amikor orvosok, biológusok felkérésére készített 
matematikai modelleket a különféle biológiai je-
lenségek megértéséhez. Jelenleg egy olyan modell 
megalkotásán dolgozik, mely az emberi immun-
rendszer és a populációban terjedő betegség in-
terakcióját írja le. Amikor valaki elkap egy vírus-
fertőzést, a szervezet – a betegség leküzdése után 
– ellenállóvá válik az újabb fertőzéssel szemben. 

3. Nemzetközi együttműködések
A kutatócsoport jelenleg 12 ország 18 egyetemé-
vel folytat közös kutatásokat. Többek között olyan 
neves intézményekkel állnak együttműködésben, 
mint a torontói Centre for Disease Modeling, az 
Arizona State University, a müncheni műszaki 
egyetem és az utrechti, heidelbergi, tokiói és hong-
kongi egyetemek.
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4. Európai Kutatási Tanács
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) kizárólag ki-
válósági alapon, jelentős összegekkel támogatja 
Európa legjobb kutatóit tudományos programjuk 
végrehajtásában. A legmagasabb presztízsű kuta-
tási pályázatokból eddig hat került Szegedre. 

Ugyanakkor az immunrendszer által kiépített re-
zisztencia az idő múlásával veszít hatékonyságából 
és az egykori páciens később újra elkaphatja a be-
tegséget. A védettség fenntartásának egy módja le-
het, ha a szervezet valamilyen formában újra talál-
kozik az adott patogénnel még az idő alatt, amíg az 
immunrendszer ellenálló. Ezáltal a szervezet olyan 
lökést kap, mely megerősíti a védekező mechaniz-
must, meghosszabbítva az immunitás időtartamát. 
A kutatás gyakorlati szempontból is alkalmazható 
lehet: a megfelelően időzített védőoltás, illetve em-
lékeztető oltások hosszú időre megakadályozhat-
ják az újrafertőződést.

A fiatal japán kutató, Yukihiko Nakata karrierje a 
tokiói Waseda Egyetemen kezdődött, ahol 2010-
ben fejezte be elméleti és alkalmazott matematikai 
tanulmányait a doktori fokozat megszerzésével. A 
neves Yoshiaki Muroya professzor irányítása alatt 
ismerkedett meg a késleltetett differenciálegyen-
letek és a populációdinamika matematikai elméle-
tével, majd Spanyolországba költözött és a bilbaói 
Basque Center for Applied Mathematics kutató-
intézetnél helyezkedett el, hogy európai kutatók-
kal együttműködve folytathassa munkásságát.  

A Bilbaóban töltött idő alatt matematikai epidemi-
ológiai problémák széles skálájával foglalkozott, 
ekkoriban került kapcsolatba Röst Gergellyel is, 
akivel járványterjedés témájú kutatásokba kezd-
tek. Az együttműködés olyannyira sikeresnek bi-
zonyult, hogy immáron másfél éve Yukihiko is az 
EPIDELAY csoport tagja, jelenleg főként késlelte-
tett differenciálegyenletes sejtbiológiai és járvány-
tani modellekkel foglalkozik.

 
Dénes Attila, H. Knipl Diána, Vizi Zsolt
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Kenyérszelő kések összehasonlítása 
és az üzleti intelligencia

Egy üzleti elemző feladata átfogó képet nyerni az üzleti folyamatokról. Ehhez szük-
sége van különböző összesítésekre, amelyek segítségével felismerheti a trendeket, 

illetve az egyes tényezők üzleti folyamatokra gyakorolt hatását. Az ilyen jellegű prob-
lémák megoldására szolgál az üzleti intelligencia, amely során az úgynevezett adattár-
házakból nyerjük ki elemzéssel a szükséges információkat.

De mik is azok az adattárházak? Az adattárházak 
olyan adatbázisok, amelyeket lekérdezésekre és jelen-
téskészítésre optimalizáltak. Minden vállalkozás tá-
rolja valamilyen formában az ügyfelei, termékei vagy 
szolgáltatásai, eladásai és beszerzései listáját. Az el-
adásokat és beszerzéseket nevezzük tranzakcionális 
adatoknak, mert ezekből gyakran rögzítenek egy új 
elemet, és emellett még módosítások és a korábban 
már rögzített elemek törlése is előfordulhat. Ezzel 
szemben az adattárházakban a tranzakcionális ada-
tokból készített összesítéseket tároljuk, mégpedig 
úgy, hogy meghatározott időnként, például naponta 
elvégezzük az összesítéseket az azon a napon rögzí-
tett tranzakciókról. A már egyszer rögzített napi szin-
tű összesített adatok sosem változnak, azaz nem íród-
nak felül, viszont annál sűrűbben olvassák ki őket.  
A banki, illetve telekommunikációs szektorban tevé-
kenykedő cégek adattárházai több terabájtos méretű-
ek. Egy terabájt 213 DVD-lemez kapacitásának felel 

meg. Ezt a hatalmas adatmennyiséget kell a jelentés-
készítő szoftvereknek rendszeresen végigolvasniuk, 
ezért a kiolvasás felgyorsítására irányuló módszerek 
rendkívül fontosak.

Az adattárházakból való kiolvasás felgyorsítására 
két megközelítés létezik. Az egyik az elemzést vég-
ző, illetve jelentéskészítő folyamatok optimalizálá-
sa, a másik pedig az adatoknak a lemezen optimális 
formában való eltárolása. Ez utóbbival foglalkozom 
jelenleg a Saarbrückeni Egyetem Információs Rend-
szerek Tanszékének PhD-hallgatójaként. Az adatok 
lemezen való eltárolásának módját a jellegük és a fel-
használási módjuk határozza meg. A tranzakcionális 
adatokat a legkézenfekvőbb módon, az úgynevezett 
soronkénti elrendezés szerint tároljuk. Ez azt jelen-
ti, hogy például az eladások esetén az egyes eladá-
sokhoz tartozó adatokat eladásonként egy bejegy-
zésként kezeljük, tehát a vásárló, árucikk, egységár, 
példányszám és dátum mezők mindegyike egymás 

mellett találhatóak meg az adatfájlokban, és a kü-
lönböző bejegyzéseket egymást követően  

rögzítik a fájlban. 

Az elemzések és jelentések el-
készítése során viszont álta-

lában nincs szükségünk 
egyszerre az összes 
mezőre, ehelyett 
gyakran egyszer-
re csak egy adott 
mezőt vizsgálunk 
meg. Ezt hivatott 
h a t é k o n y a b b á 
tenni az úgyneve-
zett oszloponkénti 
elrendezés, ami-
kor minden egyes 

Index
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mezőt külön adatfájlban tárolunk el. Ezáltal elkerül-
hetjük a jelentéskészítéshez szükségtelen adatok ki-
olvasását, amellyel akár tizedére is csökkenthetjük a 
kiolvasással töltött időt, végső soron pedig a jelentés 
elkészítéséhez szükséges időt. Az oszloponkénti el-
rendezés hátránya viszont, hogy az olyan jelentések 
elkészítéséhez, amelyek egyszerre egynél több mezőt 
elemeznek, a különböző fájlokból kiolvasott mezőket 
újra egyesíteni kell a feldolgozás időtartamára, amely 
annál költségesebb, minél több mezőt érint a művelet.

Habár a gyakorlatban ezt a két tradícionális adatel-
rendezést alkalmazzák a leggyakrabban, ezek csak a 
két végletét jelentik a lehetséges adatelrendezések-
nek. Egy köztes megoldást kapunk, ha a bejegyzések-
hez tartozó mezőket oszloponkénti elrendezésben 
tároljuk el, de a mezők közül néhányat ugyanabban a 
fájlban mentünk. Ezt vertikális partícionálásnak ne-
vezik, mivel a mezők szerint daraboljuk fel a bejegy-
zéseket. Egy kenyér felszeletelésével illusztrálva a 
három megközelítést: a teljesen felszeletelt kenyér az 
oszloponkénti elrendezésnek felel meg, az egész ke-
nyér a soronkénti elrendezésnek, a „szabálytalanul” 
felszeletelt kenyér pedig a vertikális partícionálásnak. 
Nem mindegy azonban, hogy milyen késre bízzuk a 
kenyerünk felszeletelését, mint ahogy az a következő 
számításokból kiderül.

A fenti példában szereplő eladás bejegyzés 5 mezőből 
áll, és ezeket 53 különböző módon tudjuk csoporto-
sítani. Nem ritka azonban a 16, vagy akár 100-nál is 
több mezőt tartalmazó bejegyzések sem az adattár-
házak esetében. 16 mezőt viszont már több mint 10 
milliárdféleképpen tudunk csoportosítani. Ebben az 
esetben az optimális csoportosítás meghatározása 
még számítógéppel sem kivitelezhető, ehelyett meg 
kell, hogy elégedjünk a megközelítőleg optimális meg-
oldásokkal is.

A kutatásaink során azonban rámutattunk, hogy a 
vertikális partícionálással kapott adatelrendezés 
csak bizonyos körülmények között hatékonyabb, mint 
az oszlopos elrendezés, és a legtöbb esetben megelé-
gedhetünk az utóbbi által nyújtott teljesítménnyel.  
Az iparban alkalmazott adattárházak hatalmas mére-
te gátat szab az alternatív adattárolási megoldásokkal 

való kísérletezésnek, ezért is olyan fontosak az ehhez 
hasonló kutatási eredmények, amelyek rávilágítanak 
az adott adatelemzési célokat legjobban elősegítő 
technikákra.

Informatikai PhD Saarbrückenben

A Szegedi Tudományegyetem programtervező 
informatikus mesterszakának elvégzése után a 
Saarbrückeni Informatikai Doktori Iskolában kezd-
tem el a PhD-képzésemet. Döntésemet az vezérelte, 
hogy az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos témában 
kutathassak, amire itt minden lehetőség adott volt.  
A Doktori Iskola egyedülálló doktori képzést kínál, 
mivel Saarbrückenben az informatika szinte minden 
területét kutatják a Saarbrückeni Egyetem kampu-
szán elhelyezkedő nyolc intézmény valamelyikében. 
Ezáltal a doktanduszoknak lehetősége nyílik több 
mint 75 témavezető közül választani, mintegy 200 
tapasztalt kutatóval együtt dolgozni, és 320 másik 
informatikai doktoranduszhallgató társaságát él-
vezni, akiknek több, mint 50 százaléka külföldi. A 
saarbrückeni informatikus professzorok közül már 
hatan is elnyerték a Leibniz-díjat, amely a legrango-
sabb, kutatásért járó díj Németországban. 

Az egyik legnagyobb különbség a magyarországi dok-
tori iskolákhoz képest, hogy a doktori képzés egy úgy-
nevezett előkészítő és egy disszertációs fázisból áll. 
Az előkészítő fázis a különböző szintű végzettséggel 
és elméleti háttérrel rendelkező, leendő doktoran-
duszhallgatók számára kínál lehetőséget a doktori 
képzésre való felkészülésre. A doktori iskola előkészí-
tő fázisába felvett hallgatók teljes anyagi támogatás-
ban részesülnek, amely fedezi a megélhetési költsége-
iket. Ide akár Bachelor diplomával is be lehet kerülni, 
de a Master diplomával rendelkező hallgatók is ide 
nyernek felvételt, ha még nem találtak maguknak 
témavezetőt. Az ebben a fázisban eltöltött legfeljebb 
négy szemeszter alatt lehetőség nyílik kurzusokon és 
szemináriumokon részt venni, egy kutatócsoportban 
gyakornoki munkát vállalni, illetve ipari vagy kutatá-
si projektekben dolgozni. Mindezek célja a szükséges 
előismeretek elsajátítása, és ami ennél is fontosabb, 
ez a leendő doktoranduszhallgatók és témavezetők 
együttműködésének „főpróbája”. A hallgatók gyakor-
nokként kipróbálhatják, milyen az adott kutatócso-
porttal való együttműködés, így még a doktori képzés 
megkezdése előtt kitapasztalhatják, hogy az adott 
csoport a megfelelő-e a számukra. Ez úgyszintén elő-
nyös a témavezetők számára is. 

Palatinus Endre
III. éves PhD-hallgató 

Universität des 
Saarlandes
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Az élelmiszertechnológusok elsődleges célja a kiváló 
minőségű és elfogadható kockázatot hordozó élelmisze-
rek előállítása, forgalomba juttatása. Egyszóval: az élel-
miszer-biztonság megteremtése. 

Európa minden tagországban kötelező az Általános Élel-
miszertörvény (General Food Law), melynek elsődleges 
céljai között szerepel az emberi élet és egészség magas 
szintű védelme, egészséges környezet biztosítása, mely 
megteremti a becsületes kereskedelmet. Ez a törvény 
új szemléletet hozott: a „szántóföldtől az asztalig”. E 
koncepció jegyében dolgozták ki a HACCP-rendszert 
(Hazard Analysis and Critical Control Points, „Veszély-
elemzés és Kritikus Szabályozási Pontok”), mely meg-
vizsgál minden lépést a gyártási folyamat során, hogy 
a hibákat kiküszöbölje. Alapjául szolgál a Jó Higiéniai 
Gyakorlat (GHP) és a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP), me-
lyek a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek gyártásá-
hoz foglalják össze a technológiai szabályokat. 

Száz százalékosan biztonságos élelmiszer nincsen, a 
cél a kockázatok elfogadható mértékűre szorítása. A 
veszélyek lehetnek fizikai (üvegszilánkok, fémdarabok, 
kavicsok, földrögök), kémiai (növényvédő szer-, állat-
gyógyszer-, takarítószer-maradványok), biológiai (kár-
tevők, mérgező növények) és mikrobiológiai eredetűek. 
Utóbbi arra vonatkozik, hogy a termékekben semmilyen 
körülmények között nem fordulhatnak elő patogén, azaz 
kórokozó mikroorganizmusok. Szükséges továbbá a töb-
bi mikroba számát a lehető legalacsonyabb szintre csök-
kenteni, hisz ezek is számtalan élelmiszerromlás okai 
lehetnek. Különböző élelmiszereknél más és más mód-
szereket használnak a kórokozók elpusztítására. Ezek 
pozitív hatása, hogy az élelmiszer tartósabbá válik. A ter-
méket kezelhetik hővel, hőelvonással. A mikrobák opti-
mális hőmérsékleti tartományán kívül előidézhetjük az 
élettevékenységük csökkenését vagy akár pusztulásukat 
is. Az ősidőkben is bevált sózást, cukrozást, füstölést, 
szárítást is alkalmazhatják. Ez utóbbi eljárások a termék 
nedvességtartalmának csökkenését eredményezik. 

Kémiai módszer a különböző tartósítószerek használa-
ta. Az előbb említett módszerekhez hasonlóan a tartósí-
tószerek funkciója is a mikroorganizmusok szaporodá-
sának és tevékenységének gátlása. 

Csak azok az anyagok engedélyezettek tartósítószer-
ként, melyek már kis koncentrációban is hatásosak. 
Nem jelentenek veszélyt a fogyasztóra nézve, a termék 
tápértékét nem rontják, használatuk technológiailag 
indokolt, nem tünteti fel jobb minőségűnek a terméket, 
mint amilyen, illetve az E-számok jegyzékében szerepel. 
Napjainkban a fogyasztó igényeinek megfelelően egyre 
több olyan terméket állítanak elő a gyártók, melyek tar-
tósításához nem adalékanyagokat használnak, hanem 
fizikai kezelésekkel biztosítják eltarthatóságukat. Egyes 
műveletek megkönnyítésére további adalékanyagokat 
adagolnak az élelmiszerekhez. Csak engedélyezett ada-
lékanyagok használhatók az EU-ban, melyek E-számot 
kapnak. Az azonos funkciót betöltő anyagokat százasá-
val csoportokba rendezték. Sokan az E-számok mögött 
megbúvó anyagokat mind egészségre károsnak tartják, 
pedig ez közel sem fedi a valóságot. Például a színező-
anyagként használt karotin (E-160) és cékla (E-162) a 
természetes színezékek közé tartozik. Ugyanígy az anti-
oxidánsként használt aszkorbinsavra (E-300) is gondol-
hatunk, mely nem más, mint C-vitamin.

Az édesítőszereknek is van E-száma – ezek fontos sze-
repet töltenek be a cukorbetegek étkezésében, kihagy-
hatatlanok a diabetikus élelmiszerekből. Napjainkban 
az egészséges életmód jegyében a répacukor használatát 
egyre többen próbálják elhagyni étkezésükből. A nyírfa-
cukor, nádcukor, stevia egészségre gyakorolt jótékony 
hatását számtalan tanulmány és a fogyasztók pozitív 
visszajelzései bizonyítják. Összességében az is elmond-
ható, az egészséges étkezéshez érdemes minél kevesebb 
tartósítószert és mesterséges adalékanyagot tartalmazó 
élelmiszert fogyasztani.

Mári Petra 

SZTE Mérnöki Kar
élelmiszermérnök 
szak, III. évfolyam

Élelmiszer – a mindennapi társ

Élelmiszer minden olyan anyag, termék, mely feldolgozott, félig feldolgozott vagy 
feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra alkalmas. Talán sokan nem is gon-

dolnák, milyen hosszú utat járnak be a termékek, míg a fogyasztókhoz kerülnek. 

Index
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Az antioxidánsok táplálkozás-élettani 
jelentősége

Már az elmúlt századok szülöttei számára is fontos volt az egészséges étkezés, nap-
jaink táplálkozási és egészségügyi szakemberei pedig még több figyelmet fordíta-

nak a táplálkozás és az egészség kapcsolatára. A környezetből bekerülő és a szerveze-
tünket károsító anyagok ellen ható, valamint a normális fejlődéshez és növekedéshez 
szükséges tápanyagokat élelmiszerekkel kell bejuttatnunk szervezetünkbe, hiszen az 
nem, vagy nem a szükséges mennyiségben képes előállítani ezeket.

Számos tudományos publikáció szól a bevitt 
táplálékok egyes vegyületeinek, valamint azok 
metabolitjainak a szervezetben kifejtett hatásá-
ról. Ezek közül is az antioxidánsok szerepét emel-
ném ki.

A szervezetben egy igen bonyolult és rend-
kívül érzékeny rendszer biztosítja a redox-
homeosztázist, vagyis a redukciós és oxidációs 
folyamatok egyensúlyát. Ezekben mind külső, 
mind belső tényezők befolyása érvényesül. Az élő 
rendszerekben lejátszódó oxidációs reakciók igen 
jelentős szerepet töltenek be, amelyek egyrészt 
energiatermelő folyamatoknál fontosak (például 
munkavégzéskor), másrészt egyes, a szervezetben 
lezajló reakciókhoz van rájuk szükség. Ezek mel-

lett káros oxidációs folyamatok is lezajlanak, ami 
által reaktív oxigénfajták (reaktiv oxygen speci-
es = ROS), magyarul szabad gyökök keletkeznek. 
Bizonyos mennyiségükre szükség van a gyulla-
dások elleni védekezéshez, a sejtek szaporodásá-
hoz, vagy akár azok programozott halálához, az 
apoptózishoz. Szabad gyökök nagy számban jut-
nak a szervezetbe a külső környezetből (radioak-
tív- vagy UV-sugárzással, hőhatással, dohányzás-
sal stb.) vagy keletkeznek a szervezetben, például 
táplálékokból (többszörösen telítetlen zsírsavak, 
gyógyszerek stb. révén), amint azt az 1. ábra szem-
lélteti.

Mik is valójában ezek a szabad gyökök? Olyan 
molekulák, amelyek szabad vegyértékekkel ren-
delkeznek a legkülső elektronhéjukon, ezért na-
gyon reakcióképesek, könnyen és gyorsan lépnek 
kémiai reakcióba más vegyületekkel. Elektron-
párképzésre hajlamosak, de ha nem megfelelő sza-
bad elektronhoz kötődnek, olyan fontos helyeket 
károsíthatnak, mint például a DNS, az RNS, vagy 
akár a sejthártya. Mivel a szabad gyökök károsít-
ják a fehérjéket, ezért az enzimaktivitás is csök-
ken, így sejtmembrán-működési zavarok jöhetnek 
létre, amit tovább ront a sejthártya lipidjeinek oxi-
dációja. Ezenfelül a lipid-oxidációkor keletkező 
másodlagos termékek a DNS mutációját okozhat-
ják, ami ugyancsak a sejtműködés zavarához ve-
zet. Előidézhetik a szervezet idő előtti öregedését 
és más káros elváltozásokat (kardiovaszkuláris 
megbetegedés, immun- és idegrendszeri problé-
mák, rák, hályog stb.). Ezek az instabil molekulák 
roncsolják a bőrszövetet és más szöveteket, és 
megnehezítik a sejtek ön-regenerálódását azáltal, 
hogy a különböző lipidek, nukleinsavak, szénhid-
rátok szerkezetét károsítják. 

„Testünk és környezete között egyik legfontosabb 
kapocs minden bizonnyal az élelem.  

Az élelem képében a környezet ténylegesen  
bekerül testünkbe és átjárja azt.” 

(Szent-Györgyi Albert)

Index

SZABADGYÖK-FORRÁSOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK
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1. ábra: Szabadgyök-források és következményeik
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Bizonyított, hogy a különböző környezeti hatások 
és a genetikai adottságok alapvetően befolyásol-
ják a biológiai rendszerekben keletkező ROS kon-
centrációját és a többszintű antioxidáns-védelem 
aktivitását. A szervezet maga is termel ellenanya-
gokat, antioxidánsokat. Az egészséges szervezet 
sejtjei egy adott szintig képesek a saját antioxi-
dánsaikkal hatástalanítani a reaktív molekulákat. 
Bizonyos helyzetekben (például stressz, betegség) 
viszont a szabad gyökök száma annyira megnő a 
szervezetben, hogy az már nem képes elegendő 
antioxidánst termelni. Sőt, idősebb korban, vagy 
betegségek esetén az antioxidánsok hatékonysága 
és mennyisége lecsökken, ennek következtében 
ezek optimális bevitelét külső tápanyagokkal kell 
biztosítani.

Az antioxidánsok különböző szerkezetű és ösz-
szetételű anyagok, de mindegyikre igaz az, hogy 
meg tudják gátolni más életfontosságú anyagok 
oxidációját, ezáltal segítve a szervezetet az általá-
nos működési mechanizmusainak fenntartatásá-
ban. 
Megkülönböztetünk természetes és mesterséges 
antioxidánsokat. A természetes antioxidánsokat 
általában növényi szervezetek termelik, de van-
nak egyes, elsősorban változó vegyértékű fémeket 
is tartalmazó enzimek, amelyek nem csak növé-
nyi, hanem állati szervezetekben is előfordulnak. 
Ipari eljárásoknál mesterséges antioxidánsokat 
is felhasználnak, például a zsiradékokhoz butil-
hiddroxi-anizolt (BHA) vagy butil-hidroxi-toluolt 
(BHT) adagolnak, az avasodás meggátlására.
Alapvetően megkülönböztethetünk endogén  
és exogén antioxidánsokat az alapján, hogy szer-
vezetünk képes-e maga előállítani, vagy kívülről, 
táplálék útján juthatunk hozzá.
A táplálékban levő antioxidánsok mennyiségét 
döntően befolyásolja számos külső tényező, pél-
dául az elkészítési módnál a hőhatás (párolás, sü-
tés, főzés stb.), illetve oxigén jelenléte (hámozás, 
darabolás) jelentősen károsíthatja ezeket az anya-
gokat. 

Az antioxidánsok sokféle hatásmechanizmus-
sal fejthetik ki jótékony hatásukat, melyeknek 
négy alaptípusát különböztetjük meg. 
 Ilyen alaptípus, amikor az antioxidáns a véden-
dő anyag helyett oxidálódik, ezáltal az reduká-
lódhat. Ezt az antioxidánsok redukáló hatásának 
nevezzük. Zárt rendszerekben redox-reakciók 
játszódhatnak le, vagyis az egyik reakciópartner 
elektronokat vesz fel, míg a másik elektronokat 
ad le. Ezekben a folyamatokban minél pozitívabb 

a partner elektródpotenciál értéke, annál reak-
cióképesebb. Ezáltal a nagyobb redoxpotenciálú 
anyag oxidálni tudja reakciópartnerét. Ilyen fo-
lyamatok zajlanak le akkor is, mikor az antioxi-
dáns a védendő anyagot redukálja, miközben 
önmaga oxidálódik. Ilyen átalakulás például az 
L-aszkorbinsav (L-AS) oxidációja L-dehidro-
aszkorbinsavvá (L-DAS), amit a 2. ábra szemlél-
tet.
 A 3. ábrán néhány jelentős szabad gyök látható, 
mivel egyes antioxidánsok gyökfogó tulajdonsá-
gúak is lehetnek. Különböző oxidációs gyököket 
kötnek meg, ezáltal meggátolva azoknak a véden-
dő anyagokkal való reakcióját. A legismertebb 
szabad gyökök például a szuperoxid-anion-gyök, a 
hidroxilgyök, az alkoxilgyök és peroxidgyök. 

 A fémionokal reagálva komplexeket képez-
nek, például az aszkorbinsavnál a rézion szerepe 
fontos, mivel ennek oxidációját a rézion tartal-
mú aszkorbinsav-oxidáz katalizálja. A fémionok 
megkötése egyes flavonoidokra jellemző, például 
kvercetin.
 Végül az utolsó, de ugyancsak lényeges mecha-
nizmus a lipid-peroxidációt gátló hatás. A tudo-
mány mai állása szerint, a szervezetben végbeme-
nő oxidációs folyamatok közül a lipidek oxidációs 
folyamatai azok, melyek vissza nem fordítható, 
tartós károsodást idézhetnek elő a szervezetben.

3. ábra: Néhány fontosabb szabad gyök

2. ábra: L-aszkorbinsav (L-AS) oxidációja  
L-dehidro-aszkorbinsavvá (L-DAS)
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Élettani hatás szempontjából a kutatások 
kimutatták, hogy az antioxidánsok együttes al-
kalmazása hatékonyabb védelmet nyújt, mint 
monoterápiájuk. Epidemiológiai vizsgálatok-
kal tumoros- és cerebrovaszkuláris (agyi ke-
ringési) betegségek esetén is igazolták a kedve-
zőbb hatást, melyet a különböző antioxidánsok 
szinergizmusának (egymás hatásának támogatá-
sa és erősítése) tudták be.

A C-vitamin és egyes A- és E-vitaminok 
például antioxidáns karakterrel rendelkeznek.  
Az A-vitamin a látásban, hámképződésben, im-
munfolyamatokban, ezenkívül sok más betegség 
(például szív- és érrendszeri-, bőrbetegség) keze-
lésében és gyógyításában is fontos képlet, emellett 
igazolták tumorgátló hatását is. A likopin, amely 
a paradicsom és a görögdinnye színét, valamint 
a β-karotin, amely egyes zöldségek, gyümölcsök 
sárga színű vegyületeit adják, a karotinoidok közé 
tartoznak és jellegzetes antioxidáns-sajátosság-
gal bírnak. A C-vitamin fő forrásai a citrusfélék, 
a bogyós gyümölcsök és a zöldleveles zöldségek. 
Antioxidáns tulajdonsága a koncentrációjának 
és a különböző fémionok jelenlétének függvé-
nyében változik. Az aszkorbinsav az E-vitamin 
koantioxidánsa, vagyis a gyökök hatására belőle 
létrejött tokoferoxilgyököt az aszkorbinsav rege-
nerálja. Jelentősége igen nagy a lipid-peroxidáció 
megakadályozásában és a szív- és érrendszeri be-
tegedések kialakulásának megelőzésében. Töb-
bek közt növényi olajokban és a búzacsírában ta-
lálható meg. Hozzá hasonlóan lipid-peroxidáció 
gátló hatással rendelkeznek a polifenolok is, 
amelyek a több fenolos hidroxilcsoportot tar-
talmazó molekulák gyűjtőneve. Jelentős cso-
portjai például a flavonoidok és izoflavonoidok. 
A flavonoidok minden felsőbbrendű növényben 
előfordulnak. A 4. ábra egyes fontosabb növényi 
antioxidánsforrásokat szemléltetnek.
A fentiekben szemléltetni kívántam az antioxi-
dánsok táplálkozás élettani jelentőségét és 
ebből kifolyólag számos, növényi eredetű élelmi-
szer fontosságát a napi étrend összeállítását il-

letően. Gyakorlati szempontból tehát fontosnak 
kell tartanunk, hogy étrendünkben rendszeresen 
forduljanak elő növényi eredetű anyagok. Az is 
lényeges, hogy ezek feldolgozása feleljen meg az 
említett alapkövetelményeknek, vagyis amit lehet 
egészben fogyasszunk, kíméletes hőkezelést al-
kalmazzunk és napi rendszerességgel minél több 
friss zöldséget és gyümölcsöt együnk. Ez különö-
sen érvényes az őszi, téli és kora tavaszi hónapok-
ra. Az ilyen táplálkozás számos megbetegedés le-
hetőségét csökkentheti megelőző jelleggel. Persze 
hozzá kell tennünk, hogy emellett igen fontos szá-
mos más életvitelt befolyásoló tényező is.

Források:
1.   Blázovics, A.: A szabad gyököktől a táplálkozás tudományig. 

Orvosi Hetilap, 2009, 150, 53-63.
2.   Biró, Gy.: Funkcionális élelmiszerek, természetes antioxi-

dánsok szerepe az egészségmegőrzésben. 2010. 
3.   Biró, Gy.: Antioxidánsok az étrendben. Fogyasztók, 2003, 3.
4.  Held Ph. D, P.: An Introduction to Reactive Oxygen Species – 

Measurement of ROS in Cells. 2010.
5.   http://vemma-etrendkiegeszito.hu/vemma-egeszseg/
6.   http://www.fogyas.info/antioxidansok_antioxidans-

meres_antioxidans-kapacitas.php
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Egy gazdasági szervezetet a belső és külső környe-
zetből nagyon sok hatás, információ és adat éri.  
A számítógépes információs rendszerek kialakulása 
megkönnyíti az adatgyűjtést, illetve azok feldolgozá-
sát és tárolását, továbbá az információk áramlását. 
Egy gazdasági szervezetnek ahhoz, hogy a gyorsan 
változó globalizált környezetben továbbra is életké-
pes tudjon maradni, szüksége van egy olyan rendszer-
re, amely előrejelzi a szervezet számára a várható vál-
tozásokat. Ezáltal biztosítja számára a gyors reagálási 
lehetőséget. 

Vállalatirányítási rendszerek

Minél nagyobb és összetettebb gazdasági szervezet-
ről beszélünk, annál nagyobb információs rendszer 
használatára van szükség, az átláthatóságot pedig az 
egész vállalatot érintő irányítási rendszer és az azt 
működtető szoftver biztosítja. Mindezen rendszerek 
folyamatos és problémamentes működéséről illetve 
működtetéséről a vállalatirányítási rendszer, más 
néven ERP (Enterprise Resource Planning) gon-
doskodik. Az ERP mint felhasználóbarát szoftver az 

1970-es években született meg. Hazánkban ez a fej-
lődés az informatika terén csupán az 1990-es évekre 
tehető. 

Az ERP-rendszer az egész vállalatra kiterjedő olyan 
vállalatirányítási rendszer, amely segítségével össze-
hangolhatjuk a szervezet osztályainak (például be-
szerzés, logisztika, értékesítés, pénzügy) különböző 
folyamatait, feladatait. Az üzleti folyamatok közötti 
integráció és automatizálás megkönnyíti a minden-
napi tevékenységet, lerövidítve az adatok korábbi 
hosszadalmas keresésével eltöltött időt. Az adatok 
gyors lekérdezésével sokkal átláthatóbbá és nyomon 
követhetőbbé teszi a munkafolyamatokat. Az ERP-
rendszer a mindennapi üzleti tranzakciókat az ada-
tok begyűjtésével és azok tárolásával dolgozza fel. Az 
összegyűjtött információk ismeretében a vállalat ve-
zetősége az adatok gyors visszakeresésével képes kü-
lönböző elemzéseket, beszámolókat készíteni, majd 
ezek birtokában stratégiai döntéseket hozni.
 

Gyakorlaton a ContiTechnél 

Jelenleg az SZTE Mérnöki Kar végzős műszaki menedzser szakos, logisztikai szakirányú hallgatója va-
gyok. A szakmám iránti érdeklődésemet és elkötelezettségemet mutatja, hogy másodéves hallgatóként 
elnyertem az Erasmus külföldi ösztöndíjat, így féléves szakmai gyakorlaton vehettem részt Németország-
ban. A hat hónap alatt Karbenben, a multinacionális Continental konszern ContiTech Techno-Chemie 
GmbH leányvállalatánál gyakorlatban láttam az egyetemen tanultakat. Gyakorlatom során először a vál-
lalat beszerzési osztályán dolgoztam, majd négy hetet a cég logisztikai osztályán töltöttem, ahol alkal-
mam nyílt az ott dolgozó kollégák napi szintű feladatainak megismerésére. A félév során nemcsak német 
szakkifejezésekkel bővítettem nyelvtudásom, hanem az informatika területén is sokat fejlődtem: meg-
ismertem a cég integrált vállalatirányítási rendszerét, az SAP-t és annak a termelésben betöltött szere-
pét. Témavezetőm, Keszthelyi-Szabó Gábor professzor közreműködésével jutottam el egy hónapos nyári 
gyakorlatra a ContiTech cégcsoport szegedi gyárához, ahol a szegedi ContiTech Rubber Industrial Kft. 
vállalatirányítási rendszerének elemzését végeztem, amely a már megírt szakdolgozatom kutatási témája 
lett. Titoktartási szerződésből adódóan az olvasónak a vállalatirányítási rendszerek általános jellemzőit 
és az üzleti életben gyakran használt SAP-rendszert mutatom be.

Informatika az üzleti életben
Integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati alkalmazása

A mai informatikai megoldások már a gazdasági szervezetek számára is egyre haté-
konyabb megoldásokat kínálnak. A gyorsan változó globalizált környezetben min-

den vállalatnak érdeke, hogy olyan rendszerrel dolgozzon, amely előrejelzi számára  
a várható változásokat.

Index
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Az SAP

A vállalatirányítási rendszerek világpiaca legna-
gyobb szállítójának számít az SAP, amely Euró-
pa legnagyobb szoftvergyártó cégeként ismert.  
A németországi SAP AG 1972-ben fejlesztette ki 
az SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte 
in Datenverarbeitung – Rendszerek, alkalmazá-
sok és termékek az adatfeldolgozásban) rendszert.  
Az SAP olyan egytermékes vállalat, amely multinaci-
onális cégek speciális igényeire fejleszt programcso-
magokat, ami az iparban, kereskedelemben és a szol-
gáltatásokban nyújt üzleti megoldásokat. 

Az informatika fejlődése a már meglévő szoftve-
rek fejlesztését, változtatását, illetve újabb szoftve-
rek létrejöttét eredményezi. Ugyanez igaz az SAP 
szoftverre is, amelynek jelentős térhódítását az SAP 
R/3 megoldás eredményezte, és ezáltal az SAP pi-
acvezetői pozícióba került. Az SAP R/3 egy ABAP 
alapú kliens/szerver* rendszer, amelynek több 
verziója is megjelent a ’90-es években az alkalma-
zások bővítésével. Az ABAP (Advanced Business 
Application Programming – Fejlett üzleti alkalma-
zás programozás) az R/3 szoftvercsomag kifejlesz-
tett programnyelve. A rendszernek a legfontosabb 
tulajdonsága a moduláris felépítés (lásd 1. ábra).  
 
Ezeket a modulokat négy nagy csoportba sorolhatjuk: 
•   Pénzügy: ez a csoport felel a vállalat pénzügyi fo-

lyamatainak kezeléséért.
•   Logisztika: a logisztikai alkalmazás kezeli az áruk 

áramlási láncának minden folyamatát. Azaz nyo-
mon követhető a termék gyártása a beszerzéstől 
egészen az ügyfelek felé történő értékesítésig. 

•   Emberi erőforrás: a vállalat emberierőforrás-gaz-
dálkodásához szükséges információkat, eljárásokat 
tartalmazza. 

•   Átfogó funkciók: ide tartoznak azok az elemek, 
amelyek az előbb említett modulok közé nem sorol-
hatóak, és mégis a vállalat és az SAP működésének 
hatékonyságát növelik. 

Ezen csoportokon belül különböző modulok találha-
tóak. Az SAP AG folyamatosan fejleszti termékeit, en-
nek eredményeként az R/3 újabb modulokkal bővült. 
A vállalat igényétől függ, hogy melyik modul telepíté-
sére kerül sor a rendszer bevezetésekor. 

A gyakorlatban

Gyakorlatom során az MM modullal találkoztam, 
amely az anyagszükséglet-tervezés, a beszerzés,  
a számlaellenőrzés, a készletgazdálkodás és a szállí-
tóértékelés szervezésének és lebonyolításának támo-
gatásáért felelős. 

A fejlődéssel, növekedéssel egy vállalatnak egy-
re több adatot kell összegyűjtenie, feldolgoznia, 
és azokból olyan információkat lehívnia, ame-
lyek a felsővezetők döntéseit megalapozzák.  
A Continental AG, a világ egyik vezető autóipari be-
szállítója esetében előfordul az is, hogy a vevők egy 
évre előre leadják megrendelésüket. Az ezen megren-
delésekből nyert adatok alapján a Continental havi, 
esetlegesen évi termelési program tervezését tudja 
elkészíteni az SAP rendszer segítségével. Ily módon 
megtudható, hogy mekkora kapacitást fog lekötni az 
adott évben vagy hónapokban a termelés. A cég ter-
jedésével nemcsak a beszállítóik, hanem a vevőik 
száma is megsokszorozódik. Az ilyen fajta nagyobb 
tranzakciók átláthatóságához, illetve naprakész in-
formációk szolgáltatásához nyújt nagy segítséget az 
SAP. A megfelelő időben elért megfelelő információ 
a jobb döntéshozatalt biztosítja. Továbbá az integrált 
vállalatirányítási rendszerek nagy újdonsága a gaz-
dasági szervezetnél várható változások előrejelzése, 
ezáltal biztosítva számukra a gyors reagálási lehe-
tőséget, növelve a vállalat hatékonyságát, és javítva  
a versenyképességét. 

Balázs Andrea Márta 

SZTE Mérnöki Kar
műszaki menedzser 
szak, IV. évfolyam

	  
Az SAP R/3 moduláris felépítése

*  Lehetővé teszi a feladatok lényegi részének szerveren 
való elvégzését, amely általában egy nagyobb  
teljesítményű számítógép.
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A nonprofit szektor és az önkéntesség 

Hazánk kutatóinak is felkeltette figyelmét egyrészt a nonprofit szektor szereplői-
nek rendkívüli ütemben történő elterjedése, másrészt pedig a társadalom moz-

gásterének nagyfokú növekedése miatt kialakuló jelenségek sora.

A téma rendkívül aktuális, hiszen a jótékonyság 
gyakorlása és az önkéntes tevékenység végzése 
lényeges eleme a civil szféra működésének. Míg a 
‚90-es évek elején sok téves vagy éppen helyes el-
gondolás tapadt az említett tevékenységekhez, ad-
dig ezen illúziók létjogosultságát empirikus módon 
nem sikerült igazolni. 

Fókuszban a nonprofit szektor

Hazánk kutatóinak is felkeltette a figyelmét a non-
profit szektor szereplőinek rendkívüli ütemben 
történő elterjedése, a társadalom mozgásterének 
nagyfokú növekedése miatt kialakuló jelenségek 
sora és az az ellentmondás is, miszerint a lakosság 
rossz anyagi helyzete, hanyatló életszínvonala és a 
gazdasági élet megtorpanása ellenére – az emberek 
nagymértékű szolidaritást mutatva – az adományok 
mértéke és az adományozók, valamint önkéntesek 
száma sokszorosára növekedett. A ‚90-es évek óta 
eltelt idő, a dinamikusan változó közeg több kutatás 
lefolytatásának lehetőségét inspirálta. Egyre elfo-
gadottabb a gondolat, miszerint az embereknek kö-
telességük és igényük is, hogy saját kezükbe vegyék 
problémáik megoldását, ezzel befolyást gyakorol-
va a társadalmi folyamatok kimenetelére. Erre a 
meglátásra alapozva elmondható, hogy egyre töb-
ben készségesen állnak a társadalomban felmerülő 
nehézségek kezelésében való részvétel elébe. A té-
mában való elmélyülés segítségével képet kapunk 
a társadalomról egy bizonyos szemszögből, hiszen 
az önkéntesség egyfajta lenyomata a közösségek 
értékrendjének és erejének, illetve fokmérője a tár-
sadalom integráltságának (Czakó et al., 1995).

A nonprofit szektor fogalma, funkciója

A modern társadalomban működő szervezeteket 
korábban két, igen tágan értelmezett kategóriába 
(állami és piaci szektor) sorolták be, annak elle-

nére, hogy a szervezetek tevékenységi köre nagy 
változatosságot mutatott. Egészen az állami sze-
repvállalással együtt újonnan megjelenő, a pol-
gárság részéről mutatkozó méltatlankodásokig 
elfogadott volt a kétszektoros elrendezés, azon-
ban az elégedetlenségek fokozódása miatt szük-
ség volt, hogy a közcélokat elsődlegesen szemük 
előtt tartó, de a magánszektorhoz tartozó szer-
vezetek kategóriáját erősítő szerveződések na-
gyobb figyelmet kapjanak. Így jött létre a harmadik 
szektor (Salamon-Anheier, 1995). Az elnevezést 
illetően fogalmi zavarok állnak fenn, illetve a „non-
profit”, a „civil”, „NGO” és a „harmadik” jelzők al-
kalmazása egyaránt népszerű (Gesztiné, 2002).  
 
A nonprofit szektorba tartozó szervezeteknek  
az alábbi kritériumokat kell kielégíteniük 
(Kuti-Marschall, 1991):

•   nem profitcélok elérésére törekszenek
•   jogilag és intézményesen sem tartoznak az állami 

szférába
•  formális szervezeti formával rendelkeznek. 

A szféra sokszínűségének jelenléte figyelhető meg, 
magának a változatosságnak a miértje magyaráz-
ható azzal, hogy a társadalom tagjainak érdekeit 
szem előtt tartva szükség van az általuk generált 
szükségletek kielégítésére és a felmerülő kérdések 
megoldására, úgymond elvárt a közösségi válasz-
adás. A szektorra ezért is érvényes a sokszínű jelző 
használata, hiszen szereplői harcolhatnak a mun-
kavállalók érdeke mellett, segíthetik a katasztrófa 
sújtotta területeken élők élethelyzetének javítását, 
kulturális vagy természeti értékeket menthetnek 
meg, a diszkriminációtól szenvedőket támogathat-
ják lelkileg és jogilag,de számtalan más motivációs 
tényező állhat létrejöttük hátterében. A demok-
rácia kulcsfontosságú aktorai, mivel az autonóm, 
szabad cselekvés jogát, a civil társadalmi törekvé-
seket szemléltetik. Sokak számára a demokratikus 

Nagyító



18

folyamatokba való bekapcsolódás szinte egyetlen 
lehetősége az önkéntes munkát folytató szerveze-
tek tevékenységének segítése. A polgárok számára 
csatornaként jelennek meg az öntevékeny szerve-
zetek, amelyek a közösségi ügyek formálásában 
való részvételt segítik elő, hozzájárulnak az em-
berek felelősségvállalásának kiépítéséhez és fej-
lesztéséhez. Fő funkciójuk, az emberek rábírása a 
környezetükkel, más emberekkel kapcsolatban tör-
ténő felelősségvállalásra (Nárai, 2004). Résztvevői 
olyan pozitív eredményeket produkálhatnak, mint 
a társadalomban fellelhető integrációs folyamatok 
sorozatos megvalósulása, a harmonikus élet létre-
hozása, a diszkriminatív megnyilvánulások szá-
mának karcsúsítása, a munkamenetek hatékony-
ságának fokozása vagy a társadalom tagjai közt 
megjelenő tolerancia és együttműködési hajlandó-
ság szintjének növelése (Czike-Bartal, 2004). Je-
lentős társadalomszabályzó, értékartikuláló tulaj-
donsággal bírnak és az önszerveződés lehetőségét 
kihasználva jönnek létre, hiszen a hasonló prob-
lémákkal küszködők, közel azonos élethelyzetben 
élők egymás megsegítése érdekében saját közössé-
geiket hozzák létre, amelyeknek keretein belül har-
colhatnak a fennálló, számukra nehézségekkel teli 
helyzet ellen vagy más társadalmi jólétet támogató 
ügy mellett (Nárai, 2004).

A szektorhoz kapcsolódó tevékenységek

Pontosan mi is tartozhat a szektorsemleges vagy 
interszektorális nonbusiness tevékenységek kö-
rébe? Az egyik elkülönítés szerint beszélhetünk 
(Dinya et al., 2004):

•   önkéntességről, adományozásról,  
szponzorálásról

•  ügymarketingről (CRM)
•  public-private partnershipről (PPP)
•   zöldmarketingről és társadalmi felelősségválla-

lásról (CSR)
•  társadalmi célú marketingről

Tanulmányaim során elsősorban az önkéntességre 
fókuszálok, amelyről akkor beszélünk, ha a tevé-
kenység végzése önkéntes alapon és szabad akarat 
alapján történik, anyagi és nem anyagi ellenszol-
gáltatás nyújtása nem történik az önkéntes tevé-
kenység honorálására, a társadalom egy tagjának 
hasznára irányul, előnyös mind az önkéntes sze-
mély, mind pedig a közösség vagy a társadalom akár 
egésze számára (Nádudvari, 2011). Célom, hogy 
részleteibe menően vizsgáljam az eddigiekben be-
mutatott, sok egyediséggel rendelkező szektorban 
előforduló tevékenységekhez kapcsolódó marke-
ting-megnyilvánulásokat, hiszen a kereskedelmi 
marketingtől részben eltérően a nonprofit mar-
keting elsődleges célkitűzése közt a társadalmi, 
közösségi szükségletek, érdekek támogatása sze-
repel. Lényegében egy-egy csoport befolyásolása 
történik, annak érdekében, hogy a tagok saját aka-
ratukból változtassanak meg, hagyjanak abba egy 
problematikus viselkedést, ezáltal a társadalom 
szereplőinek javát szolgálva (Dinya et al., 2004). 
Ezért olyan marketingmegoldások konstruálása 
szükséges, amelyek az új, népszerűsíteni kívánt 
magatartásmód nagyobb értéktartalmát sugallják. 
Ezért is tekinthető összetettebb feladatnak egy 
kereskedelmi marketinget igénylő szituáció meg-
oldásánál, hiszen komplexebb problémakezelést 
követel meg, ahol a marketing több szintjének in-
tegritása szükséges (Piskóti, 2012). 
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Gyakornoki fejlődés 

Nem akadályoz, inkább motivál a kihívás

Nem csak közhely: egy jó gyakornoki hely valóban meghatározó lehet egy hallgató 
későbbi pályáján – ezt erősíti meg Farkas Tamás, az SZTE Gazdaságtudományi 

Karának (GTK) másodéves hallgatója, a Provice Kft. ösztöndíjasa.

A Provice Kft. egy pesti székhelyű, informatiká-
val, tanácsadással és térségfejlesztéssel foglalkozó 
cég, amely egyfajta gyakornoki program keretében 
hirdetett meg ösztöndíjat az SZTE Gazdaságtudo-
mányi Karon. A pályázatok elbírálása a felvételi 
pontszám, nyelvvizsgák, informatikai ismeretek és 
vállalati feladatokra való alkalmasság alapján tör-
tént, majd második körben, a személyes felvételi 
interjún az is szempont volt, hogy „mennyire ég a 
tűz” a jelentkezők szemében – emlékezett vissza 
Farkas Tamás.

„Működőképes” tudás

Az ösztöndíj egyrészt anyagi támogatás a tankölt-
ség fedezésére, másrészt lehetőség a szakmai fejlő-
désre. „Folyamatosan tartják velem a kapcsolatot, 
bármikor, amikor szakmai anyagra, segítségre van 
szükségem, a rendelkezésemre állnak” – tudtuk 
meg a hallgatótól. Mint fogalmazott, egy ugródesz-
kaként élte meg a gyakornokságot szakmai fejlődé-
sében, ugyanis megtapasztalhatta, hogy az iskola-
padban elsajátított tudást hogyan lehet átültetni a 
gyakorlatba és valódi, kihívást igénylő feladatokat 

megoldani – akár ilyen fiatalon is. „Remélem, mi-
hamarabb eljön az az idő, amikor az általam kiadott 
munkák a vállalat kiemelkedését, versenyelőnyét 
közvetlenül is elősegítik majd” – így Farkas Tamás. 
A hallgató 2012 szeptemberében nyerte el az ösz-
töndíjat, azóta folyamatos a céggel való kapcsolata, 
nem csak mint ösztöndíjas, hanem gyakornokként 
is. Magára a szó szoros értelmében vett gyakorlatra 
2013 nyarán került sor, ekkor volt lehetősége a cég 
pesti, valamint kecskeméti irodájának munkájába 
is betekinteni.

Kötelesség, kiváltság, motiváció

„Amiért különleges számomra ez a fajta együttmű-
ködés, az a feladatok sokszínűsége. Már az első na-
pokban felvázolta a vállalat vezetősége számomra, 
hogy mik azok a területek, amelyekkel ők foglal-
koznak és kíváncsiak voltak, hogy engem melyik 
rész érdekel” – mesélt első élményeiről a hallga-
tó. Megtudtuk, már régóta foglalkoztatta az uniós 
források menedzselése, pályázati rendszereinek 
működése, így ez lett munkája legmeghatározóbb 
eleme gyakornoksága alatt. Például a jövő évtől új 

Nagyító

Farkas Tamás (balról a harmadik) a GTK ösztöndíjasai között.
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programozási periódus következik, és az ott meg-
jelölt prioritások feltérképezése, értelmezése és az 
eredmények prezentálása volt Tamás egyik felada-
ta. „Nem csak kötelezettségeim, hanem kiváltsága-
im is voltak. A Provice Kft. által meghívót kaptam 
a VI. Országos Tanácsadói Konferenciára, ahol is a 
szakma legjavába tartozó üzleti tanácsadók tartot-
tak előadást. Ezenkívül részt vehettem több gyár-
látogatáson, illetve egyéb konferenciákon is, sőt, 
az egyik, a vállalat által szervezett konferencián 
szervezőként is kipróbálhattam magam” – sorolta 
Tamás. Arra a kérdésre, hogy melyik feladat volt 
számára a legérdekesebb és legnagyobb kihívást 
jelentő, a hallgató azt említette, mikor egy felvételi 
kiválasztási folyamatban vehetett részt. „Először 
kaptam egy elméleti oktatást a HR-tevékenysé-
gekről, kiválasztási folyamatokról, majd élesben 
is bekapcsolódhattam a döntéshozatalba. Termé-
szetesen a végső döntést nem én hoztam, de ebben 
a feladatban kiváltképp szerettem volna a lehető 
legtökéletesebb gondolatokkal támogatni a válla-
latot, hisz akárhogy is nézzük, egy felvétel során 
emberekről, emberi sorsokról születik döntés. Más 
oldalról viszont az egyik leghasznosabb tapaszta-
latomat is itt szereztem, megtanulhattam, átélhet-
tem, hogy mitől jó egy CV, valamint, hogy mitől jó 
egy jelentkező, élőben, a felvételi interjún” – fejte-
gette Tamás, akinek tehát kimondottan tetszett a 
„munka világa”. „A határidők, a felelősség, valamint 
a személyes és szakmai kihívások nem akadályoz-
tak, sokkal inkább motiváltak; úgy érzem, terhelés 
alatt is jól tudok dolgozni, jó munkát tudok kiadni 
a kezeim alól. A vállalat atmoszférája, dolgozóinak 
képzettsége tovább motivál, szeretnék legalább 
olyan tudást és tapasztalatot elsajátítani, mint az 
ott dolgozó szakembereké. Továbbá köszönettel 
tartozom a vállalat vezetőségének, akik nyertes 
pályázatok, sikeres szervezések anyagát tárták fel 
előttem. Jó érzés volt úgy ’tanulni’, hogy tudja az 
ember, annál a gyakorlati anyagnál, amit ő most ol-
vas, még nem találtak ki jobbat egész Magyarorszá-
gon” – magyarázta Tamás.

„Hálás vagyok a vállalat vezetésének azért is, mert 
folyamatosan értékelték a munkámat. Volt egy 
kiemelkedően fontos momentum, amikor is egy 
prezentációt kellett tartanom az üggyel foglalkozó 
szakértők, valamint a cégvezetés előtt. Olyan építő 
jellegű kritikák is elhangzottak az előadásom után, 
amiket felhasználva ma már klasszisokkal jobb 
prezentációkat, előadásokat tudok tartani. A má-
sik, aminek kimondottan örültem, hogy éreztem, 
az iskolában elsajátított tudás hasznos és a ’nagyok’ 
által is használt elem” – beszélt további tapasztala-

tairól a hallgató. Tamás a gyakornoki ideje legelején 
a szakértői csoportok vezetői által tartott előadáso-
kon vehetett részt, akik saját szakterületükről me-
séltek érdekességeket.

A legjobb kezekben

A tapasztalatok megerősítették abban, hogy jó pá-
lyát választott. „Egyre inkább úgy érzem, jó helyen 
vagyok. Középiskolában még azért érdekelt a GTK, 
mert itt vállalatokról és pénzről tanítanak, és ilyen 
jellegű tudásra mindig, mindenhol szükség lehet. 
Most, hogy egyre inkább kezdek belelátni mélyebb, 
komolyabb folyamatokba, úgy érzem, hogy ez a ne-
kem való terep, el akarok mélyedni több témában is, 
úgy érzem, életem végéig ezen a pályán maradok, és 
szeretni is fogom” – vallja Tamás, aki gyakorlatát a 
szakdolgozatánál is hasznosíthatja. „Először is ma-
gam mögött tudhatok egy olyan szakértői gárdát, 
akiket a szaklapok is szakmájuk legjobbjaiként tar-
tanak számon. A nyár folyamán tapasztaltam, hogy 
ők érdemben hatalmas segítséget képesek nyújta-
ni, és aminek kiváltképp örülök, hogy a tudásukkal 
szívesen segítik is a munkámat. Másrészről adott 
volt a lehetőség, hogy valódi problémák megoldásá-
nak folyamataiba lássak bele, kutathassak, ötlete-
ket fogalmazhassak meg, valamint végigkövethes-
sem a megoldást lépésről lépésre. Ezáltal jobban 
rá tudok fókuszálni egy problémára, jobban tudok 
kutatni az adott területen. Harmadrészt pedig ta-
lálkoztam olyan problémákkal is, ami téma lehet a 
szakdolgozatomnál” – összegzett a hallgató. Tamás 
most egy TDK-dolgozat megírásán dolgozik. A nyá-
ri gyakorlat folyamán két hetet tölthetett a vállalat 
Kecskeméti irodájában, ahol megismerhette a régió 
tulajdonságait, lehetőségeit és problémáit. Már ko-
rábbról is érdekelte két témakör, amik találkoznak 
ebben a régióban: a KKV-k (kis- és középvállalko-
zások) által kialakítandó kapcsolati hálók (vagyis, 
hogy mi az, amiért ők kapcsolatot létesítenek más 
szervezetekkel), illetve a klaszterek előnyei, főként 
a kiaknázatlan előnyei. „A térségben több akkre-
ditált klaszter is működik, és számomra meglepő 
volt, hogy milyen magas számban tartalmaznak 
ezen klaszterek KKV-kat. Így hát szeretném meg-
állapítani, hogy a térségben mi okozza a klaszterek-
ben lévő tagok magas számát, ez milyen előnyöket 
jelent és hogyan is lehet más régiók esetében hasz-
nosítani az itt megismert adatokat” – összegzett 
Farkas Tamás. Hozzátette: szerencséjére a térség 
mind vállalati, mind egyetemi oldalról kutatott, és 
Vilmányi Márton egyetemi docens, a GTK dékánja 
témavezetésével a hallgató elmondhatja, a terület 
legjobb ismerői segítik majd munkáját.
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Példát mutatnak a tehetséggondozásban
Elkötelezett vállalati partnerek is segítik a közgazdásztalentumokat

K omplett ösztöndíjprogrammal támogatja a Gazdaságtudományi Kar tehetségeit, 
melyhez a fakultás közgazdász-utánpótlás és a társadalmi felelősségvállalás iránt 

elkötelezett vállalati partnerei készségesen ajánlottak fel forrásokat, valamint az 
SZTE Tehetségpont is közreműködik a hallgatók segítésében. Ennek részleteiről kér-
deztük Vilmányi Márton egyetemi docenst, a kar dékánját.

– Az állami finanszírozású helyek teljes meg-
szűnése miatt gondolt az SZTE Gazdaságtudo-
mányi Kara arra, hogy felkarolja a tehetséges 
hallgatókat, és tandíjukat átvállalja. Hogyan 
alakult ki pontosan ez az elképzelés?

– A Gazdaságtudományi Karon, annak megalakulása 
óta, kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A kar 
tudatosan formálta tehetséggondozó tevékenységeit, 
a tehetségek felkarolásának módjait. Elég talán csu-
pán arra utaljak, hogy a kollégák évente megvalósított 
teljesítményértékelésében meglehetősen régóta a 
tehetséggondozási erőfeszítéseket és eredményeket 
meghatározó súllyal vesszük figyelembe, ismerjük el. 
Hallgatóink tanulmányi finanszírozásában való köz-
reműködésünket, ösztöndíjrendszerünk kialakítását 
ugyanakkor valóban az a 2012 januárjában született 
kormányzati döntés hívta életre, mely szerint – töb-
bek között – a közgazdászként tanulni vágyókat az 
állam nem, vagy csak rendkívül korlátozottan támo-
gatja a jövőben. Ebben a szituációban több vállalati 
partnerünkkel együtt mi magunk is aggodalmunknak 
adtunk hangot, hiszen egy gazdasági válság közepet-
te, mikor a családok jövedelme visszaesik, és alap-
vető attitűdként jelentkezik a hitel elutasítása (még 
ha diákhitelnek hívják is), ezen intézkedés akár nem 
kívánatos szelekcióhoz, vagy a munkaerőpiac által fo-
lyamatosan igényelt szakmától való elforduláshoz is 
vezethetett volna. 
E szituáció elkerülése érdekében, kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó hallgatóink és családjaik támogatása 
érdekében hoztuk létre vállalati és alapítványi part-
nereinkkel együttműködve ösztöndíjprogramunkat. 

– Miként biztosították a támogatások anyagi 
hátterét?

– Az ösztöndíjprogram forrása is az említetteknek 
megfelelően alakult. Egyrészt annak létrehozásában 
és fenntartásában lényeges szerepet játszanak vál-

lalati partnereink, illetve az Ökonómia Alapítvány, 
akik felajánlásaikkal, ösztöndíj-alapításukkal töltik 
meg tartalommal az ösztöndíjprogramot. Ezenkívül 
a Gazdaságtudományi Kar is hozzájárul ezen ösztön-
díjprogramhoz a Gazdaságtudományi Kar Tehetsége 
Ösztöndíj létrehozatalával. Karunk az ösztöndíjprog-
ram érdekében eszközölt megtakarításokat, valamint 
kollégáink, és felsőbb éves hallgatóink felajánlásait 
fordítja e célra.

Pártfogók
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„El kell mondani az igazat…”

– Hogyan, mivel lehet megszólítani a partnercé-
geket, mivel lehet őket arra motiválni, hogy tá-
mogassák a szegedi közgazdászképzést?

– Nos, a válaszom ebben az esetben talán túlontúl 
egyszerű: el kell mondani az igazat. Partnereinkkel a 
múltban és a jelenben is igyekeztünk, igyekszünk a 
régióban, vagy a régión túl folyamatosan együtt dol-
gozni, közvetlen, vagy közvetett értéket teremteni. 
Ha arra gondol, hogy valamilyen furmányos marke-
tingprogrammal kell próbálkoznunk, úgy azt hadd 
hárítsam el mosolyogva. Nem, ez nem így van. Tény, 
hogy nincsen két ugyanolyan célokkal, értékekkel 
bíró partner e programban, és ez az élet természetes 
rendje. Tény ugyanakkor az is, hogy valamennyi part-
nerünk motivációjában erős a kimondott társadalmi 
felelősségvállalás mint érték, amellyel azt gondolom, 
példát mutatnak, és csak elismeréssel adózhatok 
mindezekért.

– Hogyan, hány céggel kezdődött a történet, és 
hol tart ma, valamint hány hallgatót tudtak kez-
detben és ma támogatni?

– A program keretében az első ösztöndíjakat 2012 
szeptemberében adtuk át, akkor 8 vállalati és ala-
pítványi partner hozzájárulásával, összesen 43 ösz-
töndíjast tudtunk támogatni. Ma az ösztöndíjprog-
ramban 14 vállalati és alapítványi partner vesz részt, 
összesen 78 első- és másodévfolyamos hallgatónak 
nyújtunk támogatást.

Közös misszió

– A támogatásoknak milyen formái léteznek?

Alapvető célunk volt, hogy egyszerű, átlátható ösztön-
díjprogramot hozzunk létre, így két alapvető formájú 
ösztöndíj létezik: 50 százalékos, illetve 100 százalé-
kos költségtérítés-támogatást nyújtó ösztöndíj.
Természetesen az egyes ösztöndíjak futamideje, az 
azt meghirdető partnerek szándékának függvényében 
változik. Így vannak hét félévre, két félévre és egy fél-
évre támogatást nyújtó ösztöndíjak.

– Hogyan alakult a kar és az SZTE Tehetségpont 
kapcsolata? Miben tud segíteni az egyetemi te-
hetséggondozó szervezet?

– Az SZTE Tehetségponttal a kapcsolatunk értelem-
szerűen szoros és közvetlen. Egyrészt mert az SZTE 
Tehetségpont egyik missziója, hogy az egyetem egé-
szén képviselje azt, amit mi a Gazdaságtudományi 
Kar szintjén kiemelten fontosnak tartunk: a tehet-
ségek felkarolását, segítését, támogatását. Másrészt 

az SZTE Tehetségpont vállalati partnerhálózata, 
pontosan tevékenységéből eredően kiterjedt, így köz-
vetlen módon tudta, tudja ajánlani a Szegedi Tudo-
mányegyetem teljes partnerkörének az e programban 
való szerepvállalást, részvételt, aktívan hozzájárulva 
karunk programjának sikerességéhez. Harmadrészt 
pedig – és ezzel nem szeretném untatni az olvasókat 
–, számtalan szervezési kérdés felmerül, melyet meg 
kell oldanunk azért, hogy a tehetségekre és partne-
reink számára történő értékteremtésre tudjunk kon-
centrálni, melyben az SZTE Tehetségpont nyitottsá-
ga és segítőkészsége példaértékű.

Érték a helyi közösség számára

– Milyen további együttműködési lehetőségeket 
látnak?

– Az SZTE Tehetségponttal számtalan program áll 
fejlesztés alatt ma is. Egyik lényeges kérdésként lát-
juk a felsőbb éves, illetve mesterszakos hallgatóink 
további támogatását. Itt azonban fő célunk már némi-
képpen módosul, hiszen a tehetségek felkarolása mel-
lett szeretnénk ráirányítani figyelmüket a régió vagy 
Magyarország megoldandó üzleti, vagy gazdaság-
politikai, esetleg egyéb társadalmi kérdéseire, olyan 
kérdésekre, melyekkel közvetlen értéket tudnak te-
remteni a helyi közösség számára úgy, hogy egyben 
felkészültségük és munkaerő-piaci elismertségük is 
növekszik ezáltal. E kérdésre ugyanakkor hadd térjek 
vissza a tavasz során.

– Mik a visszajelzések, érzik-e a cégek a tudástő-
ke-befektetés megtérülését, kínálnak-e az anya-
gi támogatás mellett gyakornoki programokat?

– Gyakornoki programot számtalan partnerünk kínál 
hallgatóink számára, közöttük az ösztöndíjat meghir-
dető vállalati partnerek mindegyike. A legnagyobb 
értékét az ösztöndíjprogramnak ugyanakkor a folya-
matos, éveken át tartó odafigyelés, ösztönzés jelenti. 
Más oldalról másfél év után közvetlen megtérülés e 
programban nemigen jelentkezhet, persze ameny-
nyiben a megtérülést a saját fogalmaim szerint ér-
telmezem. Hatása ugyanakkor látható. Azt hiszem, 
sikerként értékelhető, hogy partnereink rendre elége-
detten nyilatkoznak ösztöndíjas hallgatóinkról, ese-
tenként máris munkát, állást kínálva számukra. Aho-
gyan egyértelmű hatásként értelmezhető hallgatóink 
motiváltsága, az ösztöndíjprogram által (legalábbis 
részben) teremtett többlet tanulmányi motiváció. 
Amennyiben a jövőben mindezt fenn tudjuk tarta-
ni, úgy nem aggódom a programba fektetett források 
megtérülése miatt sem.



23

Művészeti szekció

Fotók: Somogyi-könyvtár és Csikós Tímea (SZTE Tehetségpont)



 


