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A diákköri konferencia programja 

 

 

A kari TDK Konferencia Zsűrije: 

 

Elnök: Márialigeti Károly, egyetemi tanár, Környezettudományi Centrum, Biológiai Intézet 

Tagok: Záray Gyula, egyetemi tanár, Kémiai Intézet 

Weiszburg Tamás, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék 

Weidinger Tamás, egyetemi docens, Meteorológiai Tanszék 

 

Az előadások ideje 10 perc, melyeket 10 perc vita követ. 

 

10.00-10.10. A Kari Környezettudományi Konferencia megnyitója 

      bevezető gondolatok:  Angyal Zsuzsanna tanársegéd 

           a kari környezettudományi TDK elnöke  

         Márialigeti Károly, egyetemi tanár 

           a zsűri elnöke 

 

11.10-11.30 Mentes Anikó Különleges vizes élőhelyek sajátos fotoszintetizáló 

mikroszervezeteinek vizsgálata a Kárpát-medencében 

 Témavezetők: Felföldi Tamás, egyetemi adjunktus, Mikrobiológiai 

Tanszék 

   

11.30-11.50 Kövendi-Jakó Anna A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció 

összehasonlítása az őrségi erdőkben 

 Témavezetők: Ódor Péter, tudományos főmunkatárs, MTA ÖBÖKI 

   

11.50-12.10 Gál Zoltán Glyphogan classic hatása erdei béka (Rana dalmatina) 

ebihalak túlélésére csúcsragadozók jelenlétében 

 Témavezetők: Hettyey Attila, MTA ATK NÖVI 

   

12.10-12.30 Sándor Diána Vizsgálatok a balatoni halfajokban élősködő 

1. szekció: Biológia, ökológia 

 

   

10.10-10.30 Anda Dóra: A Budai Termálkarszt Diana-Hygieia-forrásának 

biofilmjében előforduló baktériumközösségek 

 Témavezetők: Borsodi Andrea, egyetemi docens, Mikrobiológiai 

Tanszék 

   

10.30-10.50 Bárány Ágnes   Kiskunsági szikes tavak és talajok 

batériumközösségeinek diverzitása és sótűrő-képessége 

 Témavezetők: Borsodi Andrea, egyetemi docens, Mikrobiológiai 

Tanszék 

   

10.50.-11.10 Németh Andrea Szarvashoz közeli mélyfúrású termálkutak vizében 

előforduló prokarióta közösségek 

 Témavezető: Borsodi Andrea, egyetemi docens, Mikrobiológiai 

Tanszék 

  



mételyeken, valamint azok csigákban és kagylókban élő 

fejlődési stádiumain 

 Témavezetők: Molnár Kálmán, MTA ATK AOTI 

Székely Csaba, MTA ATK AOTI 

   

12.30-12.50 Czinke László Polarizációs fénycsapdákkal a poláros fényszennyezés 

ellen 

 Témavezetők: Horváth Gábor, egyetemi docens, Biológiai Fizikai 

Tanszék 

Kriska György, egyetemi adjunktus, Biológiai 

Szakmódszertani Csoport 

   

   

12.50-13.20 EBÉDSZÜNET  

   

   

2. szekció: Környezet-földtudomány 
   

13.20-13.50 Fehér Eszter A földhő hasznosítás és a termálvíz visszasajtolás 

környezeti problémái a hazai lehetőségek és 

jogszabályváltozások tükrében 

 Témavezető: Karátson Dávid, egyetemi docens, Természetföldrajzi 

Tanszék 

   

13.50-14.10 Sendula Eszter – 

Forray Viktória 

Szolnoki homokkőben CO2 injektálás hatására 

lejátszódó kőzet-pórusfluidum kölcsönhatás geokémiai 

modellezése. 

 Témavezető: Szabó Csaba, egyetemi docens, Kőzettani és Geokémiai 

Tanszék 

Falus György, MFGI 

   

14.10-14.30 Koczur Szilvia Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és 

alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka 

városában és környékén 

 Témavezető: Szabó Csaba, egyetemi docens, Kőzettani és Geokémiai 

Tanszék 

Völgyesi Péter, doktorjelölt, Kőzettani és Geokémiai 

Tanszék 

   

14.30-14.50 Mácsai Cecília Ritkaföldfémek bauxitból való kinyerésére vonatkozó 

technológiák összehasonlítása 

 Témavezető: Szabó Csaba, egyetemi docens, Kőzettani és Geokémiai 

Tanszék 

Török Kálmán, MFGI 

   

14.50-15.10 Máthé Ágnes Környezetföldtani adatok együttes értékelésének 

jelentősége felszín alatti károkkal kapcsolatos 

döntéshozatalban 

 Témavezető: Kovács József, egyetemi adjunktus, Általános és 

Alkalmazott Földtani Tanszék 



Köhler Artúr, megbízott előadó, Általános és 

Alkalmazott Földtani Tanszék 

   

 

3. szekció: Környezetkémia  

   

15.10-15.30 Kirchkeszner Csaba Automatizált mintaelőkészítés módszer kidolgozása a 

PAH- és biomarker vegyületek gázolajmintából történő 

elválasztására 

 Témavezető: Eke Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, Kémiai Intézet 

Novák Márton, doktorjelölt, Kémiai Intézet 

   

15.30-15.50 Csáti Viktória Higanyformák vizsgálata veszélyes hulladékégető 

füstgázmosójának szennyvizében 

 Témavezető: Lovas György, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék 

Szilágyi Eszter, MOL Nyrt. 

   

15.50-16.10 Szőke Orsolya A budapesti füstködriadó időszakok levegőkémiai 

értékelése 

 Témavezető: Salma Imre, egyetemi tanár, Kémiai Intézet 

   

16.10-16.30 Várszegi Katalin Légköri nukleáció szélsőséges levegőkörnyezeti 

körülmények között 

  Salma Imre, egyetemi tanár, Kémiai Intézet 

 

16.30-16.40  A konferencia értékelése, zárszó 

    Márialigeti Károly, egyetemi tanár, a zsűri elnöke 

   Angyal Zsuzsanna, tanársegéd, a Környezettudományi kari TDK elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A beadott TDK dolgozatok rövid összefoglalója 

 

1. szekció: Környezetbiológia, ökológia 

 

A Budai Termálkarszt Diana-Hygieia-forrásának biofilmjében előforduló 

baktériumközösségek 

Anda Dóra 

 

Biológia MSc 

 

Témavezető(k), tanszék: Borsodi Andrea, Mikrobiológiai Tanszék 

 

A Dunántúli-középhegység karbonátos víztározó rendszeréhez tartozó Budai 

Termálkarszt egyik megcsapolódási területe a Gellért-hegy, ahol számos forrás fakad. Ezen 

forráscsoportra települt a Rudas-fürdő, melynek egyik forrása a Diana-Hygieia, ahol az 

állandó hőmérséklet mellett a kiemelkedően nagy radontartalom extrém környezetet jelent a 

mikroorganizmusok számára. A természetben megtalálható egyik legelterjedtebb izotóp a 

rádium, melyből α-bomlással radon keletkezik. A kőzetfelszínekhez kapcsolódó 

baktériumközösségek által felhalmozott vasoxi-hidroxid csapadék rádium rezervoárként 

szolgál.  

Vizsgálatom célja a különleges környezeti feltételekhez alkalmazkodott biofilm 

baktériumközösségek filogenetikai diverzitásának feltárása volt, melyhez tenyésztésen 

alapuló és tenyésztéstől független molekuláris vizsgálatokat használtam. 

 A tenyésztéses vizsgálat során szerves tápanyagban szegény és vasszulfát-tartalmú 

táptalaj felhasználásával összesen 47 baktériumtörzset izoláltam. A baktériumtörzseket a 16S 

rRNS gén bázissorrend elemzése alapján a Proteobacteria, a Firmicutes és az Actinobacteria 

törzsek 7 nemzetségének képviselőiként azonosítottam. A szintén 16S rRNS gén alapú 

molekuláris klónozással a Proteobacteria, az Actinobacteria és a Nitrospirae törzsek 

képviselőinek jelenlétét igazoltam. A molekuláris klónok a legnagyobb szekvencia egyezést 

hasonló környezetekből származó (pl. iszapvulkánok, geotermikus hőforrások) tenyésztésbe 

nem vont szekvenciákkal mutatták.  

A feltárt kemolitotróf vas (III)-redukáló, termofil nitrit-oxidáló és szulfátredukáló 

baktériumközösség tagjai feltehetően aktív szereplői lehetnek a helyi kén- és vas-ciklusnak, és 

közreműködhetnek a hidrotermális barlangok kialakításában. 



Kiskunsági szikes tavak és talajok baktériumközösségeinek  

diverzitása és só-tűrőképessége 

 

Bárány Ágnes 

 

Biológia MSc 

 

Témavezető(k), tanszék: Borsodi Andrea, Mikrobiológiai Tanszék 

 

A Kárpát-medence szikes vizeinek legnagyobb része az Alföldön található. A kiskunsági 

szikes tavak időszakos vízborítottság alatt állnak, szélsőséges vízjárásúak, erősen lúgos 

kémhatásúak, sókoncentrációjuk tág határok között változik. A kiszáradásukat megelőző 

betöményedéskor kialakuló nagy sótartalom miatt időszakosan hiperszalin élőhelyeknek 

tekinthetők. A Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) területén található szikes tavak és 

környezetük számos lúd-, réce- és partimadárfaj pihenőhelye, ezért a magyarországi 

szikeseket hazai és nemzetközi természetvédelmi törvények is védik. A változatos szikes 

élőhelyeken (tavak vizében és üledékében, talajokban) kialakuló szélsőséges körülményekhez 

számos sótűrő növényfaj és „sókedvelő”, halofil mikroorganizmus alkalmazkodott. Célom a 

KNP különböző élőhelyeire jellemző halofil baktériumközösségek szerkezetének 

összehasonlítása, faji összetételének és sótoleranciájának feltérképezése volt. Vizsgálataimhoz 

2013. szeptemberében összesen 14 helyen vettünk mintát a Böddi-szék, a Kelemen-szék és a 

Zab-szék vizéből, mederüledékéből, valamint a vízparton élő szikes növények rizoszférájából. 

Minden mintából közösségi DNS-t izoláltunk, majd a 16S rRNS génszakaszt PCR 

segítségével felszaporítottuk. A különböző mintákra jellemző baktériumközösségek 

szerkezetét egy molekuláris biológiai ujjlenyomat módszer, a DGGE (Denaturing Gradient 

Gel Electrophoresis) segítségével hasonlítottuk össze. A mintákból szelektív táptalajok 

felhasználásával csíraszám becslést végeztünk, majd baktériumtörzseket izoláltunk. Az egyes 

törzsek sótoleranciáját különböző sókoncentrációjú táplevesekben való növekedésük alapján 

állapítottuk meg. A törzsek faji hovatartozását ARDRA (Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Analysis) csoportosításukat követően a 16S rDNS bázissorrendjének 

meghatározása alapján végeztük el. Genom szerkezetük alapján a Zab-szék 

baktériumközösségei elkülönültek a Böddi-szék és a Kelemen-szék baktériumközösségeitől. 

Mindhárom tó esetében a víz és az üledékminták közösségszerkezetében mutatkozott a 

legnagyobb hasonlóság. A mintákból 1.7 x 10
3
 és 3.89 x 10

7
 TKE/g közötti csíraszám 

értékeket határoztunk meg. A kiválasztott törzsek túlnyomó többsége a Bacillus nemzetség 

alkalofil és halofil fajaihoz tartozott. Emellett még a Streptomyces, a Micrococcus és a 

Nesterenkonia nemzetségek képviselőit azonosítottuk. A baktériumtörzsek többsége 5 és 7%-

os NaCl koncentráció mellett növekedett a legjobban, néhány törzs még 15%-os NaCl 

koncentrációnál is szaporodott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szarvashoz közeli mélyfúrású termálkutak vizében előforduló prokarióta 

közösségek 
 

Németh Andrea 

 

Biológus MSc  

 

Témavezető(k), tanszék: Borsodi Andrea, Mikrobiológiai Tanszék 

 

Magyarország gazdag olyan hévízkutakban, melyekből 30°C-nál melegebb termálvíz 

nyerhető ki. A Dél-Alföld területén található kutakra főként kőolajkutató fúrások során leltek, 

ezzel magyarázható vizük magas benzol és fenol tartalma, ami miatt azokat kizárólag ipari 

létesítmények fűtésére használják. A kitermelt víz enyhén lúgos kémhatású (pH 8,41), magas 

hőmérsékletű (90-95°C), és nagy sótartalmú. Bár a kutakból kitermelt termálvizek fizikai–

kémiai paramétereinek vizsgálata rendszeres, jelenleg kevés információ áll rendelkezésünkre 

a bennük előforduló mikroorganizmusokról. Vizsgálatom célja ezért két Szarvas környéki 

hévízkút prokarióta közösségének feltárása volt. A mintavétel a kutak felszíni kifolyóvizéből 

történt, a szűréssel tömörített mintákból a közösségi DNS izolálása után klónkönyvtárakat 

hoztam létre. A PCR termékeket univerzális Bacteria és Archaea primerekkel nyertem, és 

ARDRA módszerrel csoportosítottam. A csoportreprezentáns molekuláris klónokat a 16S 

rRNS-t kódoló DNS régiók bázissorrendjének meghatározása után az EzTaxon és a BLAST 

adatbázisok felhasználásával azonosítottam. A feltárt Bacteria diverzitás a két kút esetében 

igen eltérő volt, az SZR18 kút vizéből főként a Fictibacillus és Alicyclobacillus 

nemzetségekkel (Firmicutes) közel rokon molekuláris klónokat mutattam ki, míg a K87 

kútból származó vízmintából a Firmicutes törzs tagjain kívül a Thermodesulfobacteria, a 

Proteobacteria és OP1 filogenetikai csoportok képviselőit is detektáltam, továbbá 

nagymértékű szekvencia egyezéseket kaptam tenyésztésbe még nem vont, hasonló 

környezetekből származó környezeti klónokkal. Az Archaea klónkönyvtárak feldolgozása 

során a két kút diverzitása hasonló volt, a Thermofilum és a Sulfophobococcus nemzetség 

(Crenarchaeota) tagjain kívül, a Methanosaeta és a Methanothermobacter nemzetségek 

(Euryarchaeota) képviselőit is kimutathatóak voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Különleges vizes élőhelyek sajátos fotoszintetizáló mikroszervezeteinek 

diverzitása a Kárpát-medencében 

 

Mentes Anikó 

 

Biológia MSc 

 

Témavezető(k), tanszék: Felföldi Tamás, Mikrobiológiai Tanszék 

 

A sós tavak a Föld szinte minden kontinensén megtalálhatóak, a kontinentális 

víztömeg közel 45%-át alkotják. Speciális csoportjukat alkotják a szikes tavak, amelyek 

NaHCO3 tartalma elkülöníti őket a közönséges NaCl tartalmú sós tavaktól.  

A Duna-Tisza közi sekély, turbid szikes vízterek Európában egyedülállóak, 

kiemelkedő jelentőségű természeti értékeket képviselnek, geológiai és ökológiai szempontból 

egyaránt fontosak. Az Erdélyi-medence sós tavai ezzel szemben mélyebbek és sokszor 

állandó rétegzettséggel bírnak, amely lehetőséget biztosít diverz és egyedi mikrobiális 

közösségek kialakulására. Mindkét víz típusban megfigyelhetőek 2 µm-nél kisebb méretű, 

planktonikus fotoautotróf algák, amelyeket pikoalgáknak is neveznek.  

A dolgozatom célja a Duna-Tisza közi Zab-székből származó szikes vízminta, az 

erdélyi Tarzan-tóból és Medve-tóból származó sós vízminta faji összetételének részletesebb 

megismerése volt a pikoalga közösségre nézve. A Zab-széken az irodalomban közölt egyik 

nagyobb mértékű zöldalga tömegprodukció volt megfigyelhető. A Tarzan-tavi és medve-tavi 

vízminták előzetes mikroszkópos vizsgálata azt mutatta, hogy a pikocianobaktériumok 

különösen nagy számban vannak jelen az erdélyi sós tavakban.  

A mintákat molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával vizsgáltam, a 

pikoeukarióta alga fajokat a 18S rDNS gén, a pikocianobaktérium fajokat az rRNS operon 

nem kódoló szakaszának (ITS) összehasonlító bázissorrend elemzésével azonosítottam. A 

közösségi DNS-ből klónozás útján kapott klónokat restrikciós emésztéssel csoportosítottam. 

A szekvenálási eredményeket GenBank DNS adatbázissal hasonlítottam össze.  

A Zab-széki minta esetében, a klónok az eddig leírt Trebouxiophyceae (Chlorophyta) 

fajokkal mutattak alacsonyabb hasonlóságot, amely alapján valószínűsíthető, hogy új 

nemzetségek ill. fajok okozhatták a rendkívüli vízvirágzást. A Tarzan-tavi és medve-tavi 

minták esetében kapott eredmények azt mutatták, hogy mindkét tó planktonikus pikoalga 

közösségét főleg tengeri és óceáni környezetekből leírt Synechococcus (Cyanobacteria) 

csoportok tagjai alkották. Az eredmények tükrében elmondható, hogy a Kárpát-medence 

szikes és sós vizeiben élő pikoalgák még mindig okozhatnak meglepetést a kutatóknak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása 

az őrségi erdőkben 
 

Kövendi-Jakó Anna 

 

Biológia MSc 

 

Témavezető(k), tanszék: Ódor Péter, MTA ÖKÖBI 

 

 

Kutatásom során különböző faállományú őrségi erdők moha propagulum bankját vizsgáltam, 

és vetettem össze ugyanazon területek felszíni mohavegetációjával. Arra kerestem a választ, 

hogy a vizsgált erdők jellemzői (fafaj-összetétel, szerkezet, mikroklíma, talaj és 

avarviszonyok, táji és történeti változók) milyen mértékben határozzák meg a moha diaspóra 

bank tömegességét, faji-összetételét. Emellett összehasonlítottam a felszíni mohavegetáció és 

a propagulum bank fajgazdagságát, faji-összetételét és tömegviszonyait. A vizsgálat 34, 

változatos fafaj-összetételű, 70 évnél idősebb erdőállományban zajlott az Őrségi Nemzeti 

Park területén.  

Eredményeim azt mutatják, hogy míg a felszíni mohavegetáció esetében az aljzatviszonyok, a 

faállomány összetétele és szerkezete a meghatározó, addig a moha propagulum bank 

összetételét és tömegességét leginkább a termőhelyi viszonyok (mikroklíma, avar- és 

talajváltozók) befolyásolják. A diaspóra bank jelentősen eltért a felszíni mohavegetációtól: 

fajszáma alacsonyabb, dominánsak benne a rövid életű kolonista mohák, míg a felszíni 

mohavegetációt évelő fajok uralják. Emiatt megállapítható, hogy az őrségi erdőkben a 

talajszint mohaközösségének regenerációjában, túlélésében a propagulum bank szerepe 

minimális. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glyphogan classic hatása erdei béka (Rana dalmatina) ebihalak túlélésére 

csúcsragadozók jelenlétében 

Gál Zoltán 

 

Biológia MSc 

 

Témavezető(k), tanszék: Hettyey Attila, MTA ATK NÖVI 

 

A Glyphogan Classic egy széles körben használt gyomirtó szer, ami mérgező lehet ebihalakra 

nézve, ugyanakkor korábbi vizsgálatok szerint hasonló morfológiai elváltozásokat okozhat, 

mint egyes ragadozók jelenléte. Ezen indukált fenotípusok ebihalak túlélésére gyakorolt 

hatása jórészt ismeretlen. Vizsgálatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a szer 

miként hat erdei béka (Rana dalmatina) ebihalak túlélésére ragadozók jelenlétében. Az 

ebihalakat glifozát hatóanyagú gyomirtó és ketrecbe zárt ragadozók (Lissotriton vulgaris, 

Aeshna cyanea) jelenlétében / hiányában neveltem. Húsz nap elteltével lefotóztam az 

ebihalakat, majd a különböző kezelésekből származó ebihalak keverékét tiszta vizet vagy szert 

tartalmazó mezokozmoszokban szabadon úszó ragadozók mellé helyeztem. Egy nappal 

később a fotók alapján beazonosítottam az életben maradt egyedeket. Eredményeim szerint 

azon ebihalak, amelyek nevelési környezetében volt ragadozó, nagyobb arányban éltek túl 

szabadon úszó ragadozók mellett, mint a naív ebihalak. A gyomirtó szer nem hatott az 

ebihalak túlélésére, bár a szert tartalmazó vízben nevelkedett ebihalakat nagyobb arányban 

sebesítették meg a ragadozók. Eredményeim nem támogatják azt a feltételezést, hogy a szer-

indukált fenotípusos válasz védelmet jelent az ebihalak számára, ugyanakkor alátámasztják 

azt az általánosabb hipotézist, miszerint a természetbe kijutatott szennyező anyagok közvetlen 

hatásaik mellett közvetetten is befolyásolhatják az élőlények túlélési esélyeit. 
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A mételyek (Trematoda osztály) Aspidogastrea és a Digenea alosztályai közül az utóbbi fajai 

a legjelentősebb humán és állati kórokozók közé tartoznak. Gazdaváltók, bonyolult fejlődési 

ciklussal és több lárvaalakkal (miracidium, sporocysta, redia, cercaria, metacercaria). A 

cerkáriák általában aktívan keresik fel gazdájukat (puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek). 

Magyarországon a házi- és vadon élő állatokban előforduló adult stádiumú trematodák 

előfordulása jól ismert. Ezek puhatestűekben fejlődő cerkáriáiról azonban ismereteink 

hiányosak. 

Célom a balatoni halakban élősködő trematodák vizsgálata és a puhatestűekben fejlődő 

lárvastádiumok begyűjtése és azonosítása volt, valamint, hogy feltérképezzem és 

csoportosítsam az egyes fejlődési alakok előfordulását gazdáik szerint. 

A Balaton négy pontján (Tihany, Balatonszemes, Keszthely, Zalatorok) végeztem gyűjtést. A 

laboratóriumi boncolás során izoláltam és dokumentáltam, majd alkoholban fixáltam az 

élősködőket. 

Munkám során 10 halfaj 75 egyedéből 13 adult és metacerkária stádiumú Trematoda fajt, 5 

csigafajból 6 eltérő morfológiájú cerkáriát mutattam ki. Egy vándorkagylóból izolált 

furcocerkáriát a süllő Bucephalus polymorphus fajával azonosítottam. A puhatestűekből 

gyűjtött cerkáriák (egyetlen kivétellel), Magyarországon még nem kerültek leírásra. 



Poláros fénycsapdákkal a poláros fényszennyezés ellen  
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Az aszfaltutak poláros fényszennyezése súlyos veszélyt jelent a világszerte egyre inkább 

fogyatkozó kérészek utódgenerációira, mert a megtévesztett rovarok a patakok mentén 

húzódó, a vizek fénypolarizáló-képességét utánzó aszfaltutakat ideális rajzási és petézési 

helyként azonosítják. Három kérészfaj aszfaltút melletti reprodukciós viselkedésének 

vizsgálatával megállapítottuk, hogy a poláros fényszennyezés csökkentésére irányuló, az 

aszfaltút felületét világosító és érdesítő eljárások alkalmazása sem tartja távol a kérészeket az 

utaktól, miáltal azok továbbra is a kérészek poláros ökológiai csapdájaként működnek. 

Ugyanakkor választásos terepkísérletekkel igazoltuk, hogy vízzel teli poláros rovarcsapdák 

alkalmasak a petézésre készülő nőstények vonzására és petecsomóik begyűjtésére. Ily módon 

lehetőség nyílik arra, hogy a napi kérészrajzás befejeztével a csapda vizét a lerakott 

százezernyi/milliónyi kérészpetével együtt visszaöntsük a patakba, ami jelentős mértékben 

ellensúlyozhatja az aszfaltútnak a kérészek utódgenerációit károsító hatását. 

A kérészekkel folytatott terepkísérleteink során a szokásos fekete poláros rovarcsapdák 

helyett színeseket (vöröset, kéket, vagy zöldet) kívántunk alkalmazni, mert ezeknek az 

aszfaltúton való jobb láthatósága közlekedésbiztonsági okból fontos. A megfelelő színt egy 

másik polarotaktikus rovarcsoporttal, a bögölyökkel folytatott terepkísérletek eredményei 

alapján választottuk ki. E kísérleteinkben egyértelműen sikerült igazolnunk, hogy a vörös, a 

zöld és a kék színű poláros rovarcsapdák közül a vörösek vonzották a legtöbb bögölyt.  

A bögölyökkel folytatott előkísérletek eredményei nyomán a kérészes terepmunka során 

vörös színű poláros tesztfelületeket és csapdákat alkalmaztunk, amelyek kérészvonzó hatását 

fekete poláros csapdákéval vetettünk össze. Megállapítottuk, hogy az aszfaltutak szélén 

elhelyezett fekete és a vörös csapdák kérészvonzásában nem mutatkozott szignifikáns 

különbség. Így a gyakorlatban az aszfaltutakon közlekedők számára jól felismerhető, s ezáltal 

közlekedésbiztonságilag megfelelőbb vörös színű poláros csapdák eredményesen 

alkalmazhatók a kérészek utódgenerációinak megmentésére. 



2. szekció: Környezet-földtudomány 
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A megújuló energiaforrások alkalmazása a fejlett gazdasággal rendelkező országok egy 

részében már előrehaladott, hazánk viszont a rendkívül kedvező földtani adottságai ellenére is 

le van maradva a nyugat-európai országokhoz képest. Az okok főként a magas beruházási 

költségekre vezethetők vissza, hiszen a megújulók hasznosítása jóval költségesebb, mint a 

hagyományos energiahordozóké, de a nem egyértelmű szabályok és rendelkezések, valamint a 

kiskapuk megnehezítik a tervezők és kivitelezők dolgát. Azonban megfelelő szabályozással, a 

környezeti előírások betartásával és a kormányrendeletek iránymutatásával jól fejlődő ágazat 

alakulhat ki. 

 A geotermikus energia hasznosítása hazánk esetében gyakran felmerülő vitatéma. A 

rengeteg jól működő termelőkút és sikeres beruházás ellenére folyamatosak a felmerülő 

problémák. A technológiai fejlesztések pedig egyre nagyobb mértékű hasznosítást 

eredményezhettek az energiatermelés, az üvegházak vagy akár termál- és gyógyfürdők esetén 

is. A komplex hasznosítás tárgyköre egyre inkább ismert és előszeretettel használt fogalom, 

azonban a gyakorlatban nem mindig van lehetőség a teljes kihasználásra. Megfelelő vizsgálati 

háttérrel és a legújabb technológiákkal karöltve azonban hazánk „nagyhatalom” lehetne a 

geotermikus energiatermelésben. 

  Az elmúlt évek során a geotermikus energia áldásos előnyei, mint a magas hőfok, a 

folyamatos energiaellátás, a szinte bárhol lefúrható kutak mellett megjelent a visszasajtolás 

kérdése is. Környezetvédelmi és vízkészletvédelmi okokból napirendi kérdéssé vált a 

visszasajtolás, melynek problémája még napjainkban sem tökéletesen megoldott. Az egyre 

növekvő kitermelés mellett ügyelnünk kell a fenntarthatóságra is. 

 Kutatómunkám részeként szeretnék egy átfogó képet adni a geotermikus energia 

földtani hátteréről, Magyarország geotermikus adottságairól, illetve a geotermikus 

energiafelhasználás komplex rendszerének bemutatásával felvázolnám a jelenlegi hazai 

hasznosítási rendszereket. Előadásom célja, hogy a saját kutatómunkám és az általam épített 

adatbázis elemzésének tükrében a termálvíz visszasajtolás legfontosabb kérdéseivel, 

problémáival, a jogi szabályozás állandóan változó rendeletivel foglalkozzak. Ehhez 

kapcsolódóan az adatbázis áttekintése, a környezetvédelmi kockázatok valamint a 

visszasajtolás jelenlegi hazai helyzetének megismerése és vizsgálata után javaslatokat, 

hosszútávon alkalmazható megoldási lehetőségeket szeretnék felállítani. 

  A geotermikus energia talán előnyei és hátrányai miatt megosztó a tudományban és a 

szakirodalomban, de a legvitásabb kérdések megoldása is égető, hiszen ez az energiaforrás 

számtalan lehetőséget kínál hazánk energiafüggésének csökkentésére, és a fenntartható 

energiatermelés legteljesebb kialakítására.  

 

 



Szén-dioxid geológiai tárolására potenciálisan alkalmas hazai üledékes 
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Napjaink egyik kiterjedt problémaköre a globális klímaváltozás, valamint ennek hatása 

Földünk ökoszisztémáira, vízháztartására.  A klímaváltozásban jelentős szerepet játszik az 

üvegházgázként is ismert szén-dioxid (CO2) részarányának folyamatos növekedése a földi 

légkörben.  Koncentrációja az ipari forradalom óta 280 ppm-ről csaknem 400 ppm-re nőtt, 

ami a Föld átlaghőmérsékletének növekedését vonta maga után (IPCC, 2007).  Ennek negatív 

hatását felismerve az 1997-es Kyotói Jegyzőkönyv óta számos nemzetközi megállapodás 

született a CO2 kibocsátás mértékének csökkentésére. Ezek közé tartozik az Európai Unió 

2009/31/EK irányelve is a CO2 geológiai tárolásáról, amelyet hazánk 2012 májusában ültetett 

át jogrendjébe (1993. évi XLVIII. törvény módosítása, illetve a 145/2012. (VII. 3.) Korm. 

rendelet). A globális probléma hosszú távú megoldása az energiaszektor gyökeres átalakítása 

és a megújuló energiaforrásokra való átállás lenne.  Az átállás időszakára hatékony megoldás 

lehet az ipari folyamat során keletkezett szén-dioxid füstgázból való leválasztása, majd felszín 

alatti geológiai tárolókba való visszajuttatása és megkötése (Carbon Capture and Storage - 

CCS).   

A nemzetközi gyakorlatban a szén-dioxid tárolására alkalmas földalatti tárolótípusok közül 

négyet különítenek el: kimerült gáz- és kőolajtelepek, gazdaságosan nem kitermelhető 

szénrétegek, bázisos és ultrabázisos kőzetek, valamint – a Magyarország szempontjából 

legperspektivikusabb – mélyen fekvő sós vizet tartalmazó rétegek.  A szén-dioxid tárolásában 

döntő fontosságú a biztonságosság kérdése, melynek megválaszolásához elengedhetetlen, 

hogy pontosan ismerjük a szén-dioxidot tartalmazó kőzettest ásványos összetételét és 

kőzetfizikai sajátosságait, a benne található pórusfluidum kémiai tulajdonságait, valamint a 

tárolóra jellemző nyomás-hőmérséklet viszonyokat. Mindezen információk birtokában tudunk 

csak pontos képet kapni az adott rezervoárban, a szén-dioxid besajtolása által kiváltott 

geokémiai folyamatokról.  

Munkánk során a magyarországi potenciális CO2 tárolóként értelmezett alsó-pannon Szolnoki 

Formáció homokkő rétegeiből vett fúrómag minták petrográfiai vizsgálatát végeztük el, mivel 

a tárolókőzet ásványos összetétele jelentősen befolyásolhatja a tárolóban végbemenő 

geokémiai változások milyenségét.  Dolgozatunk kísérletet tesz továbbá arra, hogy a 

petrográfiai ismeretek, valamint a rendelkezésünkre álló vízadatok segítségével felállítson egy 

olyan modellt, amely képet adhat egy esetleges jövőbeni CO2-tárolási projekt során a 

tárolóban lejátszódó geokémiai folyamatokról. 
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Az ember évezredek óta tartó természetátalakító tevékenységének lenyomatai számos helyen 

megjelennek környezetünkben, így a fák évgyűrűiben is.  A legtöbb kutatás azt igazolja, hogy 

a mérsékelt övezetben a fák többsége az évenkénti gyűrűnövekedés miatt sikeresen 

alkalmazható dendrokémiai kutatásokhoz, így a térbeli szennyezettség időbeli kimutatásához.  

Mivel a népesség egyre nagyobb hányada él városokban, vagy azok környékén, ezért az ilyen 

területek állapotának (és változásának) felmérése fontos feladat.  Az ENSZ jelentése szerint 

2010-ben Magyarország népességének (9 984 ezer fő) 68 %-a élt városi környezetben (ENSZ, 

2011).  A dolgozat célja a dendrokémia alkalmazhatóságának bemutatása és az iparosodás 

környezetgeokémiai hatásának nyomon követése Ajka példáján.   

 A vizsgált terület Ajka és környéke, amely a korán kezdődő iparosodás (19. század 

vége) és városiasodás következtében napjainkra az egyik legszennyezettebb magyarországi 

ipari várossá vált.  Bár a legtöbb ipari tevékenység mára már lecsökkent, leállt, vagy 

korszerűbbé vált, a közel másfél évszázados szénbányászat, valamint a hőerőmű, a timföld- és 

az üveggyár üzemelése jelentős környezeti ujjlenyomatot hagyott maga után. 

 A városban található - és a mintavételezés szempontjából megfelelő - fákon kívül két, 

városon kívüli helyszínen történt mintavétel.  Az uralkodó szélirány felől, Ajkától 

északnyugatra található a Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi Terület (az innen gyűjtött 

minták még mentesek a városi levegő szennyező hatásaitól).  Továbbá az Ajka-Csingeri 

parkerdő (amely Ajkától délnyugatra található) fái az iparvároson áthaladó szennyezett 

levegőn nevelkedtek.  A mintavételezés során minden helyszínről tölgyfa- és fenyőfamintákat 

vettünk növedékfúró segítségével, 120-150 cm-es magasságban, az uralkodó széliránynak 

megfelelően.  A fa fúrómagokon kívül minden helyszínről egy-egy talajmintát is gyűjtöttünk.  

 A dolgozatban ismertetem a fák környezetgeokémiai szempontból fontos 

tulajdonságait, a dendrokémiai vizsgálati módszerek lényegét, a mintavételezés előkészítését 

és folyamatát, valamint a mintaelőkészítés lépéseit.   

 Több irodalom is állítja, hogy a fák inkább alkalmasak térbeli, mintsem időbeli 

monitorozásra, ezért a jól felépített mintavételezés és labormunka, valamint a fák biológiai 

hátterének ismerete elengedhetetlen egy dendrokémiai adatsor megfelelő értelmezéséhez.   
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A ritkaföldfémekhez tartozik a periódusos rendszer 57-71. rendszámú elemei, valamint az 

ittrium (Y) és szkandium (Sc) is ide sorolhatók, a hasonló tulajdonságaik miatt (pl. hasonló 

ionrádiusz, kristályszerkezet, olvadáspont, keménység, inkompatibilitás változása).  A 

földkéregben, kis mennyiségben sok helyen megtalálhatók, jelentős dúsulásuk kevesebb 

helyre jellemző (alkáli magmás kőzetekben, karbonátitokban és a rajtuk kialakult üledékes 

kőzetekben).  A ritkaföldfémek ásványos előfordulási formája változó, lehetnek önálló 

ásványként, adszorpcióval más ásványokon, továbbá kőzetalkotó ásványok kristályrácsában 

elemhelyettesítésként is megtalálhatók.  A ritkaföldfémeket széles körben alkalmazzák (pl. 

akkumulátorok, szupermágnesek, haditechnika).  A technológia fejlődésével ezek az 

alkalmazások egyre nagyobb mértékű ritkaföldfém-bányászatot követelnek és az ilyen léptékű 

termelést – jelenleg - csak Kína tudja számára gazdaságos formában teljesíteni.  Az Európai 

Unió ezért 2010-ben meghatározta azokat az elemeket (többek között a ritkaföldfémeket is), 

amelyek stratégiai jelentőségűek, így a tagállamoknak – ezen a téren is - összefogására van 

szükség a gazdasági versenyben maradáshoz és a függetlenséghez.   

A bauxitok keletkezési körülményei eredményezik, hogy bennük számos elem – így a 

ritkafoldfémek is - megtalálható a főbb alkotók - az alumínium és a vas - mellett.   A 

nemzetközi irodalom már régóta foglalkozik a bauxitból kinyerhető egyéb elemek (pl. Cr, Ga, 

V) technológiájának kidolgozásával.  A fennálló világgazdasági helyzetben érdemes a 

bauxitot – mint potenciális forrást - is megvizsgálni a ritkaföldfémek kinyerésére 

vonatkozóan.  

A magyarországi bauxit minták összetétel-vizsgálati (mikroszondás és tömegspektrográfiai) 

adatait összehasonlítva a nemzetközi irodalomban publikált bauxitok összetételével kiderül, 

hogy alkalmas-e a hazai bauxit ritkaföldfém-forrásként való felhasználásra.  Ezzel az 

elemzéssel nemcsak egy újabb ritkaföldfém forrást találnánk, amely gazdaságilag előnyös, 

“politikailag független” az eddigiekben alkalmazott módszerekhez képest.  Emellett a 

környezet megóvását is szolgálná az újabb ritkaföldfém bányák nyitásának mellőzésével. 
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Dolgozatom célja, hogy egy általam ismert káresemény példáján keresztül bemutassam, 

milyen tényezők befolyásolják a felszín alatti károkkal kapcsolatos döntéshozatalt, majd a 

jelenleg is folyó monitoring adatok figyelembevételével ellenőrizzem a döntés helyességét, 

ezzel alátámasztva a felszín alatti térrész komplex ismeretének fontosságát. 

Emberi tevékenységek következményeképpen megtörténik, hogy vegyi anyagok jutnak a 

környezetbe, ezen belül gyakran a felszín alatti térrészbe. A felszín alatti térrész, a földtani 

közeg, és különösen a felszín alatti víz sajátságos tulajdonságokkal rendelkező és sajátos 

viselkedésű közeg. A felszín alatti vizek természetes hidrogeokémiai rendszere összetett és 

dinamikus rendszer, amely természetes módon is változik időben és térben. A felszín alatti víz 

szennyezettségét okozó komponensek tekinthetőek a felszín alatti régió természetes 

hidrogeokémiai állapotára szuperponálódó anomáliának. A felszín alatti vízbe jutó szennyező 

anyagok viselkedése a felszín alatti rendszer természetes viselkedésének és a szennyező 

anyaggal való kölcsönhatásának együttes eredménye, ezért a felszín alatti vízben kialakult 

szennyező csóvák is sajátos viselkedésű, időben és térben dinamikus rendszerek. 

Magyarországon a döntéshozatalnak van jogi környezete (219/2004. (VII.21. 

Kormányrendelet)). A valószínűsített vagy észlelt felszín alatti környezeti kárt fel kell tárni és 

a feltárás adatai alapján kockázati alapú döntéshozatal történik, a feltárt környezeti kárral 

kapcsolatos további feladatokról komplex, a „szennyező anyagnak a környezeti elemek 

közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken, modellszámításokon 

alapuló” (219/2004 (VII.21. Kormányrendelet 3§ 4.) értékelés dönt. 

Egy felszámolt üzemanyagtelep területéről a már nem használt tartályokat kiemelték, a 

tartályok helyén mintavételek történtek, a mintavételek eredménye alapján előírták a 

tényfeltárást. A tényfeltárás megtörtént, melynek során ismertté váltak a szennyező 

komponensek, a szennyezettség területi kiterjedése, az érintett terület kisléptékű földtani 

felépítése és a szennyezettség közvetlen környezetének hidrogeokémiai viszonyai. Az adatok 

együttes értékelése alapján döntés született arról, hogy aktív beavatkozás nem indokolt, a 

szennyeződés természetes csökkenésének monitoringjára született javaslat. 

A jelenleg is folyó monitoring, melybe 2012 decemberében kapcsolódtam be, kiegészítette a 

területre vonatkozó ismereteinket, és alapvetően alátámasztotta a döntés helyességét. 
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A fosszilis energiahordozók széleskörű és nagy méreteket öltő felhasználásának 

köszönhetően egyre több szénhidrogén-szennyezést regisztrálnak évente. A szénhidrogén-

szennyezéseknek legjobban kitett ökológiai rendszerek a felszíni és a felszín alatti vizek, 

valamint a talaj és a légkör. 

Egy, a környezetünkben előforduló szénhidrogén-szennyezés eredetének és a kibocsátás 

idejének meghatározásához ismerni kell a szennyezés kémiai összetételét. Az előbbi cél 

megvalósítását jelentősen megnehezíti a minta összetettsége (akár 300-500 komponenst is 

tartalmazhat), továbbá az emittált szennyezés időbeni változása, ami az alkotók különböző 

mértékű biodegradálódását és fotooxidációját jelenti. Így a szennyezés környezetbe kerülési 

idejének és eredetének megállapításához olyan komponensek analízisét kell elvégezni, 

melyek rezisztenciát mutatnak a bio- és egyéb degradációs folyamatokkal szemben. Ilyen 

vegyületek a petróleum biomarkerek és a policiklusos aromás szénhidrogének (Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbon, PAH). Ezek mérésére napjaink környezetanalitikájában legtöbbször a 

gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás (Gas Chromatography and Mass 

Spectrometry, GC-MS) mérési módszert alkalmazzák. 

Tudományos diákköri munkám során egy olyan minta-előkészítési módszer kidolgozását 

tűztem ki célul, melynek segítségével két frakcióban, automatizált körülmények között 

elválaszthatók a petróleum biomarkerek és a poliaromás szénhidrogének gázolajmintákból. 

Erre a célra a szakirodalomban szilárd fázisú extrakciót javasolnak, melynek része egy n-

hexános frakció (ebben dúsulnak fel az alkánok és a petróleum biomarkerek) és egy n-hexán – 

diklórmetános frakció (a poliaromás szénhidrogének feldúsulása) gyűjtése. [1] Ezt követi a 

frakciók nitrogén áramban történő bepárlása, majd hagyományos split/splitless injektálással 

egybekötött GC-MS-sel végzett analízis. Ezzel szemben a bepárlás és a split/splitless 

injektálás helyett munkám során nagytérfogatú injektálást alkalmaztam. A manuális szilárd 

fázisú extrakciós minta-előkészítési módszert pedig automatizáltam a CTC Combi PAL 

mintaadagoló rendszer felhasználásával. 

A kidolgozott módszer előnye abban áll, hogy segítségével a minta-előkészítés ideje és 

oldószerigénye jelentősen lecsökkenthető, eleget téve ezzel a zöld (analitikai) kémia elveinek. 

Emellett e módszer mellett szól az is, hogy a nagytérfogatú injektálással történő koncentrálás 

a hagyományos (például nitrogén áramban történő bepárlás) módszereknél jobb 

reprodukálhatósággal rendelkezik, s kisebb kimutatási határok elérését teszi lehetővé. A 

kifejlesztett módszer környezetanalitikában való alkalmazhatóságát valós – magyarországi és 

külföldi – gázolajmintákon tanulmányoztam.   

 

[1] Zhendi Wang, Scott A. Stout, Oil Spill Environmental Forensics. Fingerprinting and Source 

Identification. Elsevier, Oxford, 73-146 (2007)  
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A MOL Nyrt. Dunai Finomítójának veszélyes hulladékégető művének 

füstgázmosójában keletkező toxikus nehézfémeket tartalmazó szennyvíz veszélymentesítése 

hatóságilag ellenőrzött kötelezettség. A tisztított szennyvíz higanytartalma azonban gyakran a 

törvényileg előírt határérték felett van, ami arra utal, hogy a jelenleg üzemelő 

higanymentesítő berendezés működése, vagy az alkalmazott technológia nem megfelelő. Az 

elégtelen működés több okra is visszavezethető, fontos lenne meghatározni, hogy a 

berendezés korából, elhasználtságából adódik, vagy egyszerűen az okozza, hogy a higany 

olyan formában található a szennyvízben, amit az adott technológia nem tud hatékonyan 

eltávolítani. 

Tudományos diákköri dolgozatomban röviden bemutatom a Dunai Finomító 

hulladékégetőjének működését, a higany előfordulását a szennyvízben, majd ismertetem a 

jelenleg alkalmazott higanymentesítési technológiát. Ezután a vizsgálati eredményeimet 

részletezem. A szennyvíz össz-higanytartalmát induktív csatolású plazma ionforrással ellátott 

tömegspektrométerrel (ICP-MS) vizsgáltam. A méréseket a kezeletlen szennyvíz mellett 

elvégeztem 0,45 µm pórusátmérőjű szűrőn átengedett mintákon is, így meghatározható volt az 

oldott (és/vagy 0,45 µm-nél kisebb szemcseméretű kolloidális) és oldhatatlan higany 

mennyisége. A felhasznált szűrőpapírokat kiszárítottam, majd röntgendiffrakcióval (XRPD) 

megvizsgáltam a retentátumot alkotó szilárd fázisokat. Ezután pásztázó 

elektronmikroszkópiával (SEM + ED-XRF) detektáltuk a diffraktogramon nem látható 

fázisokat, különös tekintettel a higanytartalmú szemcsékre. A kutatás egyik legnagyobb 

kihívását az jelenti, hogy a kezelendő szennyvízminták higanykoncentrációja 3 

nagyságrendben (10
3
-10 µg/l) változik. 

Az eredmények alapján betekintést nyerünk a Dunai Finomító szennyvizében előforduló 

higanyformák jellegébe, ami alapul szolgálhat a higanymentesítő berendezés jövőbeli 

technológiai fejlesztéséhez, illetve módosításhoz. 
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A városi levegő minőségét, egészségi és környezeti hatásait határértékekhez viszonyítva 

jellemezhetjük. Budapesten a szmogriadó határértékeket 2008 decemberében lényegesen 

csökkentették, majd megújították és többször módosították a hozzá kapcsolódó intézkedési 

terveket is. A csökkentés előtt sohasem rendeltek el szmogriadót Budapesten, utána viszont 

többször kellett tájékoztatási vagy riasztási fokozatot kihirdetni. A súlyosan szennyezett 

időszakok mindig a fűtési időszakban alakultak ki (2008/09-ben kétszer, 2009/10-ben 

egyszer, 2010/11-ben négyszer, 2011/12-ben háromszor, 2012/13-ban egyszer sem), és 

mindig az aeroszol koncentráció (szálló por) miatt kellett szmogriadót foganatosítani. 

Munkám célja a szmogriadó időszakok összehasonlító vizsgálata és értékelése volt. 

A légszennyező anyagok (PM10, PM2.5, CO, SO2, NOx és O3) koncentrációit az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat internetes honlapjáról (http://www.kvvm.hu/olm/) töltöttem 

le. A meteorológiai adatokat (T, Rad, WS, WD és RH) az OMSz ELTE Meteorológia 

Tanszékre kihelyezett városklíma mérőállomásáról kaptam illetve szondával mért adatokból 

határoztam meg (PBL). A szmogriadó elrendelésére és visszavonására vonatkozó 

információkat pedig a Főpolgármesteri Hivatal hivatalos honlapján (budapest.hu) értem el. A 

szmogriadó időszakok alatt, előtte és utána több nappal ábrázoltam az adatok órás átlagának 

időmenetét. Egy ilyen esetet az 1. ábrán mutatok be példaként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ábra: Az aeroszol belvárosi átlagkoncentrációjának menete az első szmogriadó alatt 

 

Az ábrák alapján a szmogriadó helyzeteket közlekedési, háztartási és egyéb osztályokba 

soroltuk, és átlagértékeket számoltunk ki. Egyetlen esetben sem tapasztaltuk a fotokémiai 

szmog fő termékének, az ózonnak lényegesen megnövekedett koncentrációját, bár az 

időmenete összetett tulajdonságokat sejtet.  
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A légköri nukleáció eredményezi az aeroszol részecskék számának 2030%-át Budapest 

belvárosában. A folyamat városklimatológiai és egészségügyi szempontból is jelentős. A 

nukleáció tanulmányozását a részecskeszám méreteloszlás és a meteorológiai mennyiségek 

folyamatos mérésével valósítjuk meg. A mérések a 2013 márciusában kialakult „tavaszi” 

hóvihar alatt is folytak. Emlékezetes lehet ez a szélsőséges időjárási időszak, amikor is sokan 

ragadtak a hó fogságában az utakon. Méréseink nem várt eredményeket szolgáltattak: az 

említett időszakban kétszer is azonosítottunk nukleációs eseményt. TDK dolgozatom fő célja 

a légköri nukleáció folyamatának és feltételeinek vizsgálata a 2013. március 14–17. közötti 

időszakban. 

Dolgozatomban ismertetem az ultrafinom aeroszol részecskék keletkezését, így a 

magashőmérsékletű emissziós forrásokat és a légköri nukleációt. A vizsgálathoz különböző 

forrásokból származó kísérleti adatokat használtam: DMPS mérőrendszerrel végzett saját 

mérések adatait, a légszennyező gázok koncentrációit a legközelebbi OLM mérőállomás 

alapján, és az OMSz meteorológiai állomás adatait. Napi átlagértékeket és napi 

időváltozásokat határoztam meg a négy említett napra vonatkozóan a következő változókra: 

az ultrafinom aeroszol részecskék koncentrációja, a regionális aeroszolt jellemző aeroszol 

populáció koncentrációja, az SO2, NO, NO2, CO, O3, PM10 koncentrációja, a RH, T, Rad, 

WD, WS, P, majd kapcsolatokat és tendenciákat állapítottam meg közöttük. Az azonosított, 

fordított V-alkú kontúrgörbékhez hasonlóakat kerestem a korábbi mérések között. További 

következtetések levonásához visszaszámolt trajektóriákat hoztam létre a nukleálódó légtömeg 

eredetének meghatározása céljából. Az eredmények alapján a nukleációs esemény létrejöttét 

megerősítettük, bár a légköri nukleáció szokásos feltételei nem voltak egyértelműen adottak, 

ami felveti a nukleációs mechanizmus változását a szélsőséges meteorológiai körülmények 

esetén. 

 


