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A Magyar Tudományos Akadémia 

kutató intézet-hálózata a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, 

a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti 

és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékei-

nek megteremtôjévé. Magyarország egyetlen fôhivatású kutatóinté-

zet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási 

hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevô, 

jelentôs eredményeket ígérô felfedezô kutatásokkal, értékadó tudomá-

nyos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövô 

megalapozásában.
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A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutató-

központja (MTA ATK) a legnagyobb magyar agrártudományi  

kutatóintézet, alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesz-

tési tevékenységet végez az agrártudományok területén, részt vállal  

a szakmai és tudományos ismeretek terjesztésében és együttmûködik az 

agrárgazdaság, az élelmiszeripar, a vidékfejlesztés, a környezetvéde-

lem fenntartható fejlôdésében részt vállaló szervezetekkel mind Magyar-

országon, mind külföldön. 

Együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, kapcsolatokat tart fenn és léte-

sít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos  

társaságokkal. 

Elôsegíti a magyar agrártudományi, föld- és környezettudományi és állat-

orvos-tudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben. 

A felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómun-

kában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el.
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Növényi Sejtbiológiai Osztály 

Osztályvezetô: Barnabás Beáta

Növényi Molekuláris Biológia 

Osztály

Osztályvezetô: Galiba Gábor

Alkalmazott Genomikai Osztály 

Osztályvezetô: Juhász Angéla

Növényélettani Osztály 

Osztályvezetô: Janda Tibor

Génmegôrzési és Organikus 

Nemesítési Osztály

Osztályvezetô: Lángné Molnár Márta

Kalászos Gabona Nemesítési Osztály 

Osztályvezetô: Láng László

Kalászos Gabona Rezisztencia 

Nemesítési Osztály 

Osztályvezetô: Veisz Ottó

Kukorica Nemesítési Osztály 

Osztályvezetô: Marton L. Csaba

Növénytermesztési Osztály 

Osztályvezetô: Fodor Nándor

Fitotron Osztály 

Osztályvezetô: Harnos Noémi

Intézetigazgató:

B e d ô  Z o l t á n
az MTA rendes tagja

Az intézet fôbb tevékenységi területei:

 

Tudományos osztályok:



Telefon: (06-22) 569-526 
E-mail: barnabas.beata@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

B a r n a b á s  B e á t a
az MTA rendes tag ja

A gabonafélék termésének kialakulása a kettôs 
meg termékenyítéssel kezdôdik. A termés mennyi-
sége és minôsége nagymértékben függ a folyamat 
sikerességétôl, melyet számos környezeti tényezô 
befolyásol. A növényi szaporodásbiológia a nö-
vénynemesítés egyik alaptudománya. Az osztály 
fô kutatási területe a gabonafélék ivaros folyama-
tainak sejt- és molekuláris szintû tanulmányozá-
sa, valamint a növényi szaporodás biotechno-
lógiája. A korszerû in vitro mikromanipulációs 
technikák és a genomikai módszerek lehetôvé te-
szik a növényi embriófejlôdés egyes fázisainak 
mélyreható megismerését, ezáltal az általános 
fejlôdésbiológiai szempontból alapvetô problé-
mák feltárását és megoldását. Nagy hatékonysá-
gú haploid indukciós módszerek falhasználásá-
val vizsgálják a mikrospórákban in vitro indukál-
ható embriogenezis kiváltásában szerepet játszó 
tényezôket, különös tekintettel az elsô mikrospóra 
mitózis szimmetriájára és az azzal együtt járó 
sejtszerkezeti változásokra. A globális klímavál-
tozással együtt járó extrém környezeti stresszek 

  Növényi   
       Sejtbiológiai  Osztály
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Dóczi Róbert, PhD
(06-22) 569-524
doczi.robert@agrar.mta.hu

Fábián Attila, PhD
(06-22) 569-587
fabian.attila@agrar.mta.hu 

Jäger Katalin, PhD
(06-22) 569-587
jager.katalin@agrar.mta.hu

Sági László, PhD
(06-22) 569-527
sagi.laszlo@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

Dóczi, R., Ökrész, L., Romero, AE., Paccanaro, A., Bögre, L.

Barnabás, B., Jäger, K., Fehér, A.

Kovács, G., Sági, L., Arinaitwe, G., Jacon, G., Busogoro, JP., Thiry, E., Strosse, H., Swennen, R., Remy, S. (2013) 

 Jäger, K., Fábián, A., Tompa, G., Deák, C., Höhn, M., Olmedila, A., Barnabás, B., Papp, I.

 Darkó, É., Fodor, J., Dulai, S., Ambrus, H., Szenzenstein, A., Király, Z., Barnabás, B. 

hatásait vizsgálják a búza és a kukorica vegeta-
tív folyamataira, ivaros szaporodására, és a ter-
més fejlôdésére. Új kutatási program keretében  
a környezeti stresszhatások és a fejlôdéssza bá-
lyozó folyamatok közötti jelátviteli kapcsolatokat 
tanulmányozzák. 



Osztályvezetô:

G a l i b a  G á b o r
az MTA doktora

Telefon: (06-22) 569-523 
E-mail: galiba.gabor@agrar.mta.hu

Az osztály gabonafélék abiotikus stresszadap-
tációjának molekuláris, élettani és sejtbiológi-
ai kutatásával foglalkozik. Az Intézetben nagy 
múltra visszatekintô, klasszikus genetikai kísérle-
tek eredményeit alapul véve, a modern molekulá-
ris biológiai eszköztár bevonásával vizsgálják a 
hidegtûrés szabályozásában és a virágkezdemény 
kialakításában szerepet játszó, kulcsfontosságú 
szabályozó gének (COR, CBF és VRN rendszerek) 
mûködését, kölcsönhatásait. A stressztûrést befo-
lyásoló gének különbözô alléljainak hatékonysá-
gát fajtagyûjtemények, illetve vad fajokból álló po-
pulációk asszociációs térképezésével határozzák 
meg. Az egyes gének funkcióját genetikai transz-
formációval, illetve mutáns vonalak analízisé-
vel vizsgálják. A kísérleteket gabonaféléken kívül  
a modellnövényként használt lúdfôn végzik. Rész-
letesen vizsgálják a besugárzott fény spektrális 
összetételében, valamint a növények redox  
állapotában bekövetkezô változások hatását az  

8

       Növényi  Molekuláris 
 Biológia  Osztály 



9

Kocsy Gábor, az MTA doktora
(06-22) 569-501 
kocsy.gabor@agrar.mta.hu

Marincs Ferenc, PhD
(06-22) 569-528 
marincs.ferenc@agrar.mta.hu

Soltész Alexandra, PhD
(06-22) 569-501 
soltesz.alexandra@agrar.mta.hu 

Szira Fruzsina, PhD
(06-22) 569-525 
szira.fruzsina@agrar.mta.hu

Tóth Balázs, PhD
(06-22) 569-501 
toth.balazs@agrar.mta.hu

Vashegyi Ildikó, PhD
(06-22) 569-528 
vashegyi.ildiko@agrar.mta.hu

Vágújfalvi Attila, PhD
(06-22) 569-500/189 
vagujfalvi.attila@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

Soltész, A., Smedley, M., Vashegyi, I., Galiba, G., Harwood, W., Vágújfalvi, A. 

 Vashegyi, I., Marozsán-Tóth, Zs., Galiba, G., I. Dobrev, P., Vankova, R., Tóth, B.

Dhillon, T., P. Pearce, S., J. Stockinger, E., Distelfeld, A., Li, C., K. Knox,  A., Vashegyi, I., Vágújfalvi, A., Galiba, 

G., Dubcovsky, J.

Kocsy, G., Athmer, B., Perovic, D., Himmelbach, A., Szûcs, A., Vashegyi, I., Schweizer, P., Galiba, G., Stein, N.

Bálint F., A., Szira, F., Röder S., M., Galiba, G., Börner, A. 

Galiba, G., Vágújfalvi, A., Li, C., Soltész, A., Dubcovsky, J.

említett rendszerek mûködésére. Azonosítanak  
és jellemeznek olyan jelátviteli komponenseket,  
melyek a vizsgált génexpressziós változá sok ki-
alakításában játszhatnak szerepet. A stressz-
adap tációs képes ség molekuláris hátterének 
vizsgálata mellett asszoci ációs térképezéssel vizs - 
gálják az árpa és a búza szemtermésének mikro - 
tápelem tartalmát, illetve nitrogénhaszno sítási 
hatékonyságát meghatározó genetikai ténye zôket.



Telefon: (06-22) 569-531 
E-mail: juhasz.angela@agrar.mta.hu

Gabonafélék magfehérjéinek vizsgálata

A gabona tartalékfehérjék jelentôs szerepet ját-
szanak a minôség kialakításában, valamint az 
egészségre gyakorolt hatásukban. A búzából, ár-
pából vagy rozsból készült élelmiszerek számos 
embernél váltanak ki allergiás vagy cöliákiás 
tüneteket. A gabonafélék magfehérjéinek tanul-
mányozása, az összetételüket és termelôdésüket 
meghatározó tényezôk ismerete elengedhetetlen 
mind a minôségkutatásban, a minôséget befo-
lyásoló környezeti hatások feltárásában, mind 
pedig az allergiakutatásban. A bioinformatika, 
genomikai, epigenetikai és proteomikai módsze-
rek együttes használata jelentôs mértékben hoz-
zájárul a stabil gabonaminôséget meghatározó 
tényezôk, valamint az allergiás és cöliákiás tüne-
teket kiváltó fehérjék megértéséhez.

Genomikai és proteomikai kutatások 

bioinfomatikai és szerkezeti biológiai  

támogatása

A bioinformatika és a molekulamodellezés szé-
les eszköztára áll rendelkezésünkre, hogy a ku-
tatások eredményeit szerkezeti biológiai alapo-
kon is értelmezni tudjuk. Ezekkel a módszerekkel 
lehetôség nyílik például a különbözô növényi ví-
rus és gazdafehérjék kölcsönhatásának modelle-
zésére. Gabonamagvak allergén fehérjéi és az an-
tigén prezentáló fehérjék kötôdési affinitását szer-
kezeti modellezéssel követjük nyomon. Emellett  
a fehérje-fehérje és fehérje-kismolekula kölcsönha-
tások vizsgálata is fontos információkat szolgál-
tat a különbözô molekuláris hatásmechanizmu-
sok megértésében. 

Alkalmazott   
     Genomikai  Osztály

10

Osztályvezetô:

J u h á s z  A n g é l a
Phd
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Publikációk:

  Juhász, A., Makai ,Sz., Sebestyén, E., Tamás, L. and Balázs, E.

 Juhász, A., Gell, Gy., Bekes, F., Balázs, E.

 

A csírázás molekuláris genetikai  

szabályozásának feltárása

Tarlóégetés, illetve természetes eredetû tüzek ha-
tására számos növény csírázásának indukció-
ját, sôt egyes esetekben gátlását figyelhetjük meg.  
A füstben olyan biológiai anyagok képzôdnek, 
melyek a magvak csírázását pozitív vagy ne-
gatív irányba befolyásolják. Molekuláris bioló-
giai módszerekkel azon géneket keressük, és 
mûködésük mechanizmusára kívánunk fényt de-
ríteni, melyek kifejtik jelentôs aktivitásukat, azzal 
a céllal, hogy ezeket a kedvezô hatásokat a 
késôbbiekben felhasználhassuk a mezôgazdaság 
gyakorlatában.

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Balázs Ervin,  

az MTA rendes tagja
(06-22) 569-520 
balazs.ervin@agrar.mta.hu

Soós Vilmos, PhD
(06-22) 569-520 
soos.vilmos@agrar.mta.hu

Gellért Ákos, PhD
(06-22) 569-500/317 
gellert.akos@agrar.mta.hu

Gell Gyöngyvér, PhD
(06-22) 569-521 
gell.gyongyver@agrar.mta.hu

Sebestyén Endre, PhD
(06-22) 569-521 
sebestyen.endre@agrar.mta.hu



Telefon: (06-22) 569-509 
E-mail: janda.tibor@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

J a n d a  T i b o r
az MTA doktora

Ritkán múlik el olyan év hazánkban, hogy a 
szélsôséges kontinentális éghajlatból eredôen ne 
kelljen valamilyen súlyos gazdasági következ-
ményekkel járó káros környezeti tényezôvel szá-
molni. Ahhoz, hogy olyan növényeket lehessen 
elôállítani, melyek a környezet változásait a lehetô 
legkisebb mértékû károsodás mellett tolerálják, 
mindenekelôtt a növények egyes védekezô és sza-
bályozási folyamatait kell megismerni. A Növény-
élettani Osztály fô ku ta tási területe az abiotikus 
stressztényezôk (alacsony és magas hômérséklet, 
szárazság, egyes toxikus fémek, UV-B sugárzás, 
stb.) hatásainak, vala mint az ezek kivédésére szol-
gáló védekezési folyamatoknak a tanulmányo-
zása, különös te kin tettel a stresszfolyamatokban 
képzôdô reaktív oxigénformák közömbösítését 
végzô ún. antioxidáns rendszerekre.
Régóta foglalkoznak az alacsony hômérséklet, va-
lamint az egyes stresszeket kísérô fotoinhibíció 
hatásainak vizsgálatával, elsôsorban a foto szin-
tetikus folyamatok, és egyes biokémiai, biofizi-
kai stresszmarkerek szintjén; valamint vizsgálják, 
hogy a fény hogyan befolyásolja a növények alkal-
mazkodó képességét. 

Növényélettani  Osztály
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Publikációk:

Szalai, G., Pap, M., Janda, T.

Szalai, G., Horgosi, S., Soós, V., Majláth, I., Balázs, E., Jand, T. 

Majláth, I., Szalai, G., Papp, I., Vanková, R., Janda, T. 

Pál, M., Janda, T., Szalai, G.

Majláth, I., Szalai, G., Soós, V., Sebestyén, E., Balázs, E., Vanková, R., Dobrev, PI., Tandori, J., Janda, T. (2012): 

  Pál, M., Kovács, V., Vida, Gy., Szalai, G., Janda, T.

Szalai Gabriella, az MTA doktora
(06-22) 569-502
szalai.gabriella@agrar.mta.hu

Pál Magda, PhD
(06-22) 569-502
pal.magda@agrar.mta.hu

Darkó Éva, PhD
(06-22) 569-502
darko.eva@agrar.mta.hu
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Az elmúlt években számos bizonyíték gyûlt ösz-
sze a szalicilsav bizonyos stresszhatások szabá-
lyozásában betöltött szerepérôl is. A szalicilsav-
nak és származékainak a pontos hatásmechaniz-
musa még ma sem ismert. Mindezek alapján a ku-
tatás legfontosabb célkitûzései egyrészt az exogén 
szalicilsav, valamint rokon vegyületei felvételé-
nek, metabolizmusának, másrészt a különbözô 
stresszhatásoknak az endogén szalicilsavval kap-
csolatos jelátviteli utak tanulmányozása.
Ezektôl az eredményektôl többek közt azt vár-
juk, hogy lehetôséget biztosítanak arra, hogy cél-
irányosabban lehessen kiválasztani azokat a  
folya matokat, amelyek akár hagyományos nö-
vénynemesítési eljárással, akár biotechnológi-
ai úton történô befolyásolásával a növények 
stressztûrô képessége hatékonyabban növelhetô.

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:



Telefon: (06-22) 569-505 
E-mail: molnar.marta@agrar.mta.hu

A Génmegôrzési és Organikus Nemesítési Osztály 
fô feladata a búzával rokon fajok génkészletének 
kiaknázása a nemesítés számára (pre-breeding), 
a Martonvásári Gabona Génbank fenntartása és 
az organikus nemesítés folytatása.  A prebreeding 
tevékenység során a rokon vad- és termesztett fa-
jokat keresztezik búzával, majd a faj- és nemzet-
séghibridekbôl további visszakeresztezésekkel 
intro gressziós vonalakat állítanak elô. Kereszte-
zéseket végeznek a rokon Triticum, a kecskebúza 
(Aegilops), a tarackbúza (Agropyron) fajokkal, 
továbbá a rozzsal és az árpával. A rokon fajok-
ból biotikus és abiotikus rezisztenciáért, kedvezô 
minôségi tulajdonságokért felelôs géneket kíván-
nak a búzába átvinni.
A hibridek és utódaik genomösszetételét moleku-
láris genetikai és citogenetikai módszerekkel 
hatá rozzák meg. Az idegenfajú kromoszómák 
azo no sítását fluoreszcens in situ hibridizációval 
(FISH) végzik, majd azt molekuláris markerekkel 
tá masztják alá. Nemzetközi együttmûködésben 
részt vesznek az Aegilops fajok kromoszómáinak 
áram lásos citometriával való kiválogatásában és 
szekvenálásában, mely elôsegíti Aegilops specifi-
kus molekuláris markerek fejlesztését.
A génbankban a búza rokon fajait és a geneti-
kai alapanyagokat tárolják. Különösen jelentôsek 

Osztályvezetô:

L á n g n é  M o l n á r  M á r t a
az MTA doktora

   Génmegôrzési  és Organikus 
Nemesítési  Osztály
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Publikációk:

Molnár-Láng, M., Cseh, A., Szakács, É.,  Molnár, I. 

Szakács, É., Molnár-Láng, M.

Molnár, I.,  Cifuentes, M., Schneider, A., Benavente, E., Molnár-Láng, M. 

Cseh, A., Kruppa, K., Molnár, I., Rakszegi, M., Dole�el, J., Molnár-Láng, M..

�

Molnár, I.,  Kubaláková, M., Šimková, H.,  Cseh, A., Molnár-Láng, M., Dole�el, J. 2011. Chromosome isolation by 

Linc, G., Sepsi, A., Molnár-Láng, M.

Molnár-Láng, M., Kruppa, K., Cseh, A., Bucsi, J., Linc, G.

a citogenetikai alapanyagok, amelyek közül szá-
mos vonal a világon csak itt található meg.  
Az Organikus Nemesítési Csoport feladata új  
organikus nemesítési módszerek kidolgozása és 
or ganikus nemesítésû alternatív búza és kukorica 
fajták elôállítása. Megkezdték az organikus ter-
mesztésre alkalmas fajták nemesítését, elsôsorban 
olyan fajok esetében, melyek alkalmasak a mar-
ginális területeken történô termesztésre.

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Cseh András, PhD
(06-22) 569-504  
cseh.andras@agrar.mta.hu 

Linc Gabriella, PhD
(06-22) 569-504 
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Molnár István, PhD
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Schneider Annamária, PhD
(06-22) 569-500/309 
schneider.annamaria@agrar.mta.hu

Sepsi Adél, PhD
(06-22) 569-500/309 
sepsi.adel@agrar.mta.hu

Szakács Éva, kandidátus
(06-22) 569-500/309 
szakacs.eva@agrar.mta.hu



A kalászosgabona-nemesítési kutatások célja a 
jövô számára is értékes genotípusok leírása és 
megôrzése, új nemesítési alapanyagok elôállítása 
(pre-breeding), a szelekció hatékonyságát növelô 
módszertani fejlesztések, va l a mint fajtaelôállító 
nemesítés, elsôsorban a konti nentális klímájú 
Kárpát-medence számára. Bár a kutatások elsô-
sorban az ôszi búzára koncentrálódnak, folynak 
kísérletek tavaszi búzával, durum búzával, ôszi- 
és tavaszi árpával, tritikáléval, rozzsal, zabbal 
és tönkölybúzával is.

Búzanemesítés

Napjainkig 92 martonvásári neme sítésû ôszi 
búza fajta született, ebbôl 36 az elmúlt évtized-
ben. Hagyományosan jó stressztûrô képes-
sé güknek és jó minôségüknek köszönhetôen 
nem csak Magyarországon és a szomszédos or szá - 
   gok ban versenyképesek, hanem azokon a búza-
termelô vidékeken is, ahol a téli hideg vagy  
nyári száraz ság próbára teszi a növényeket.  
Az utóbbi években különösen népszerûek a pré-
mium minôségû búzafajták, amelyek mind a ha-
zai, mind az export piacok igényeit kielégítik.  
A martonvásári búzafajták három évtizede piac-
ve zetôk a magyar búza vetômag piacon.

Molekuláris nemesítés

A hagyományos nemesítési módszerek mellett a 
molekuláris biológia eszköztárának alkalmazása 
is hozzájárul az új fajták születéséhez. A 80-as 
évektôl sikeresen használják a szövettenyésztést, 
mint a biotechnológia nyújtotta új lehetôséget.  
A genetikai ismeretek és módszerek fejlôdése meg-
nyitotta az utat az örökítô anyag közvetlen vizs-
gálatára, így a kedvezô tulajdonságot hordozó 

Telefon: (06 22) 569-550 
E-mail: lang.laszlo@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

L á n g  L á s z l ó
az MTA doktora

    Kalászos Gabona   
              Nemesítési  Osztály
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utódok kiválasztására a nemesítés folyamán mo-
lekuláris markereket is használnak.

Minôség kutatások

A martonvásári technológiai laboratóriumban 
évente több ezer búzatörzs minôségét vizsgálják. 
A kenyérbúza minôségének és minôség-stabili-
tá sának folyamatos javítása mellett a kutatá-
sok új irányát jelenti az endospermium szerkezet  
és keményítô tulajdonságok, a teljes kiôrlésû lisz-
tek, va lamint a szem rosttartalmának tanulmá-
nyozása.

Genetikai források kutatása

Kalászos gabona, elsôsorban ôszi búza gyûj-
teményt tartanak fenn, melyet középtávú megôr-
zéssel hûtve tárolnak. A több mint 10 000 min-
ta a martonvásári nemesítési programban létre-
hozott törzsek mellett sok genotípust tartalmaz a 
világ minden részérôl. 

Köztermesztésben lévô martonvásári búzafajták 

Magyarországon

Bedô Zoltán,
az MTA rendes tag ja
(06-22) 569-515
bedo.zoltan@agrar.mta.hu

Rakszegi Mariann, PhD
(06-22) 569-500/142
rakszegi.mariann@agrar.mta.hu

Mészáros Klára, PhD
(06-22) 569-547
meszaros.klara@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Kuti Csaba, PhD
(06-22) 569-560
kuti.csaba@agrar.mta.hu

Publikációk:

  Bedô, Z., Láng, L., Rakszegi, M.

  Bedô, Z., Veisz, O., Vida, Gy., Rakszegi, M., Láng, L. 

  Kuti, Cs., Láng, L., Gulyás, G., Karsai, I., Mészáros, K., Vida, Gy., Bedô, Z.
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  Uhrin, A., Szakács, É., Láng, L., Bedô, Z., Molnár-Láng, M.
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Fajta Pedigré Elismerés éve 

Mv Magdaléna Jubilejnaja-50/F29//MvMA 1996
Mv Csárdás Jubilejnaja-50/F29//MvMA 1999
Mv Verbunkos Gt2412-12/Mv15//Fatima 2001
Mv Marsall Mv15-91/Kalaka//Mv15-91/Fatima 2001
Mv Ködmön Mir29/Magdaléna//Magdaléna 2002
Mv Suba Eryt1778/Magdaléna//Magdaléna 2002
Mv Süveges Mir29/Magdaléna//Magdaléna 2002
Mv Walzer Magdaléna//MvMA/BIPE/3/Magdaléna 2003
Mv Mazurka MvM53-91/Magdaléna 2003
Mv Béres Eryt352/Magdaléna 2003
Mv Toborzó Eryt336/Magdaléna 2003
Mv Kolo Mir-Ostistaya/Atay85//Alföld 2006
Mv Bodri GT6687-12K/Eryt162 2008
Mv Toldi Mir-Ostistaya/Atay85//Alföld 2008
Mv Petrence Amanda/Vilma 2009
Mv Karizma BKT-9086-95/Ukrainka//Ukrainka 2009
Mv Kolompos Eureka/Vekni 2009
Mv Menüett F1959W1-2/MV22 2009
Mv Kikelet Marsall/Tamara 2010
Mv Tallér ANDY-2/F15//Gore/3/Mambo 2010
Mv Apród Pálma/Kaláka//Pálma/Fatima/ 
 3/Magdaléna 2010
Mv Karéj F29K422211/F30K2/3/MVMA/ 
 MV12//F2098W2 2011

Mv Lepény MMS 2011
Mv Kokárda Fleming/Amanda 2012
Mv Pengô Marsall/CF621 2012
Mv Nádor DI9812/Vekni 2012
Mv Pántlika Mv10-2000/Marsall 2012



Telefon: (06-22) 569-506 
E-mail: veisz.otto@agrar.mta.hu

Az osztály fô feladata a biotikus és az abiotikus 
stressztényezôk által kiváltott élettani hatások 
tanulmányozása, genetikai vizsgálata és a velük 
szemben ellenálló genotípusok létrehozása. 

A biotikus stresszrezisztencia kutatások fô célja 
a Martonvásáron nemesített búzafajták beteg sé-
gek kel szembeni rezisztenciájának javítása, mo-
lekuláris markerszelekcióval rezisztenciagének 
beépítése mar ton vásári búzafajtákba és kalász-
fu zárium-rezisztenciával kapcsolt DNS-alapú 
markerek azonosítása. 

Az abiotikus stresszrezisztencia kutatások fô fela-
data a kalászosok tél- és fagyállóságának, hô- és 
szárazságtûrésének ökológiai, genetikai és élettani 
hátterének vizsgálata. Térképezô populációk létre-
hozása a hûtôrésért felelôs gének azonosítására. 
Tanul mányozzák az abiotikus stressz tényezôk és 
a kórokozók fertôzése közötti kölcsönhatásokat, to-
vábbá a kereszttolerancia jelenségét.

A globális klímaváltozás várható hatásait szán-
tó  földön, üvegházban és fitotroni modellkísérle-
tekben vizsgálják. A szélsôségessé váló csapa-
dékellátottság kedvezôtlen növénytermesztési ha-
tásainak mérséklését célozzák a növények vízfel-
használásának pontos megismerésére irányuló 

Osztályvezetô:

V e i s z  O t t ó
az MTA doktora

Kalászos Gabona  Rezisztencia       
   Nemesítési  Osztály
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Publikációk:
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Bencze, S., Bamberger, Z., Janda, T., Balla, K., Bedô, Z., Veisz, O. 

 Karsai, I., Vida, Gy., Petrovics, S., Petcu, E., Kobiljski, B., Ivanovska, S,. Bedô, Z., Veisz, O. (2012): Assessment 
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kutatások. A molekuláris gene tikai megközelí-
tést és a szisztematikusan kivi te lezett fenotípusos 
vizsgálatokat egyesítve tanulmányozzák az árpa 
és búza egyedfejlôdésének környezet-függô vál-
tozásait. A szélsôséges idôjárás hatásaira a leg-
kisebb termésveszteséggel és minôségromlással  
reagáló búza genotípusokat szelektálnak. 

Az osztály feladata bôtermô, jó minôségû, az ôszi 
árpa télállóságát meghaladóan hidegtûrô  
ôszi durum búzafajták, valamint kiváló beltar-
talmi értékû tavaszi és ôszi zab nemesítése, azok 
fajtafenntartása.

Veisz Ottó, az MTA doktora
(06-22) 569-506 
veisz.otto@agrar.mta.hu

Karsai Ildikó, az MTA doktora
(06-22) 569-551 
karsai.ildiko@agrar.mta.hu

Balla Krisztina, PhD
(06-22) 569-549 
balla.krisztina@agrar.mta.hu

Bencze Szilvia, PhD
(06-22) 569-549 
bencze.szilvia@agrar.mta.hu

Varga Balázs, PhD
(06-22) 569-500/145 
varga.balazs@agrar.mta.hu

Vida Gyula, PhD
(06-22) 569-544 
vida.gyula@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:
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Telefon: (06-22) 569-537 
E-mail: marton.csaba@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

M a r t o n  L .  C s a b a
az MTA doktora

Az osztály legfontosabb feladata, hogy a mo-
dern nemesítési, növénygenetikai és biotechnoló-
giai isme reteinket felhasználva olyan agronómi-
ai értékkel bíró, versenyképes kukorica-hibrideket 
állítsunk elô, melyekkel megfelelünk a mindenko-
ri termelôi igényeknek. Feladatunk továbbá a ge-
netikai tarta lékok gyûjtése, génbanki megôrzése 
és azok értékelése szántóföldi és laboratóriumi 
módszerekkel. Munkánk része a beltenyésztett 
kukoricatörzsek és hibridek DUS vizsgálata  
az UPOV irányelvekben megadott metodika alap-
ján, a genotípusok jellemzése, fajta azonosítása 
mor fo lógiai és genetikai markerekkel. Abioti-
kus és biotikus stressz-rezisztenciakutatások ke-
retei között vizsgáljuk a kukorica hidegtûrését, 
szárazságtûrését és termésstabilitását. Hangsúlyt 
fektetünk a kórokozókkal és kártevôkkel szem-
beni rezisztenciát kialakító kutatásokra. Érés-
dinamikai vizsgálatokat végzünk a tenyészidô 
hosszának meghatározására, a vízleadás- és  
a szem telítôdés gyor sa ságának növelésére.  
Sikeres nemesítési prog ramunkhoz nélkülözhetet-
len a kü lönbözô uni kális génforrások felkutatása  
és felhasználása az új beltenyésztett törzsek  

Kukorica- 
   nemesítési  Osztály
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Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:
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szelekciójához. A törzs elôállítás idejének lerövidí-
tésére monoploid és in vitro dihaploid módszereket 
használunk, valamint az új vetômagtermesztési 
technológiának megfelelô hímsteril szülôtörzseket 
állítunk elô. A létrehozott szemes-, siló- és ipari 
felhasználásra nemesített hibridekhez vetômag-
elôállítási technológiákat dolgo zunk ki, továbbá 
silókukorica minôségi és vetômag biológiai vizs-
gálatokat is végzünk. 



Telefon: (06-22) 569-532
E-mail: fodor.nandor@agrar.mta.hu

Az osztály kutatásainak gerincét a tartamkísérle-
tekben végzett alapozó kutatások képezik. Az or-
szágban legrégebben  – Gyôrffy Béla akadémikus 
által – beállított, 40–50 éves növénytermesztési 
tartamkísérletek a nemzeti vagyon élô szabadföl-
di kísérleti laboratóriumai.  
Kizárólag tartamkísérletekben vizsgálható a 
külön   bö zô növénytermesztési technológiák fenn-
tart hatósága. 
Az optimális kezelés-tartományok és a várható ter-
mésszintek meghatározása, elôrejelzése céljával 
kiter jedten tanulmányozzuk az új martonvásári 
neme sítésû kukoricahibridek és búzafajták agro-
nómiai reakcióit (mûtrágya-hasznosítás, növény-
szám-, vetésidô-reakció, herbicidtolerancia) két- 
és többtényezôs kísérletekben.
A kísérleti kezeléseket nemcsak a végsô pro  duk-
cióban (szemtermés, biomassza) mér jük, ha-
nem a nö ve kedésanalízis módszerével és öko fi-
ziológiai mé ré sekkel (fotoszintézis hatékonysága,  

Osztályvezetô:

F o d o r  N á n d o r
PhD

   Növény- 
       termesztési  Osztály
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Publikációk:
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Árendás Tamás, PhD
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Berzsenyi Zoltán, az MTA doktora
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Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

fényhasznosítás, tápanyaghasznosítás) vizsgál-
juk a különbözô agronómiai és ökológiai fakto-
rok hatását a termésképzés folyamatára. 
A növénytermesztési tényezôk hatásainak elem-
zése során a szabadföldi kísérletek mellett egyre 
nagyobb jelentôsége van a modelleknek, amelyek 
lehetôvé teszik a környezet és a termés kapcso-
latrendszerének tanulmányozását, illetve elô  re-
jelzését eltérô ökológiai körülmények között. A fo-
lyamatos kísérletezés, a monitoring és a model-
lek együtt hatékony megközelítést jelentenek a nö-
vény, a talaj, az idôjárás és az agrotechnikai fak-
torok közötti interakciók megértéséhez és ily mó-
don elôsegítik a termesztési rendszerek fenntart-
hatóságát is.



Telefon: (06-22) 569-508 
E-mail: harnos.noemi@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

H a r n o s  N o é m i
PhD

A martonvásári fitotron 50 darab növénynevelô 
klímakamrájában a külsô idôjárási viszonyok-
tól függetlenül szabályozható a levegô hômér-
séklete, páratartalma és CO2 koncentrációja,
a megvilágítás intenzitása és hossza, to-
vábbá a talajnedvesség. A fitotroni klíma-
kamrák alkalmazásával elemeire bonthatók  
a klimatikus tényezôk hatásai, amelyek a termé-
szetben nehezen és csak tartamkísérletekben 
értelmezhetôk. A szabályozott környezet metodi-
kailag láncszemet alkot a komplex növény-kör-
nyezet kapcsolat egészének feltárása, a résztör-
vények és ezek újraépítésének megismerési folya-
matában.
Az elmúlt negyven évben több mint 4000 kí-
sérletet végeztek a martonvásári fitotronban, 

Fitotron  Osztály
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melyekbôl számos világszínvonalú tudományos 
eredmény született. 
Nemesítettek kalászos gabonát, kukoricát, do-
hányt, napraforgót, tanulmányoztak gyümölcsfá-
kat, pa ra di csomot, paprikát és végeztek növény-
védelmi kuta tásokat is. 
Az utóbbi években a fitotronban fellendültek  
a klímaváltozással kapcsolatos kutatások, a 
mole kuláris növény-genetikai és élettani, a mo-
lekuláris nemesítési, növényi génbanki illetve 
agroökológiai kutatások, továbbá növényi ivaros 
folyamatok molekuláris sejtbiológiai vizsgálatai.
A Fitotron Osztály kutatási munkája közé tarto-
zik a klimatikus tényezôk növényi produkcióra és 
az azt meghatározó fiziológiai folyamatokra gya-
korolt hatásainak vizsgálata szimulációs model-
lek segítségével, mely kutatásokat olyan meteoro-
lógiai mérôállomás segíti, ami tagja az OMSZ or-
szágos meteorológiai megfigyelô-hálózatának is.

A fitotron-egységek technikai paraméterei

*Photosynthetic Photon Flux Density

                        Fitotron-egység              Nevelô  PPFD*           Hômérséklet 

Elnevezése Típusa mennyisége felület magasság max. min. max. 

  (db) (m2) (m) (�mol/ m2s) (°C) (°C)

Ôsz-tél kamra  PGV-36 12 3,3 1,9 750 –10 +40

Tavasz-nyár szekrény  PGR-15 16 1,4 1,8 750 +4 +45

Nevelôpad     PGB-96 6 9,0 2,6 600 +10 +40

Nevelôpad     GB-48 6 4,3 2,8 325 +15 +35

Hidegszoba   C-812 2 10,8 0,5 — –25 +20

Grádiens kamra  GRD-01 1 3,3 1,5 400 +5 +35

Csíráztató szekrény  G-30 5 1,5 0,3 65 +4 +40

Vernalizációs kamra  J-01 1 13,5 0,4 10 +2 +20

Szövettenyésztô kamra  TCL 2 25,0 0,3 90 +20 +30
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Intézetigazgató:

K i s s  L e v e n t e
az MTA doktora

Az intézet fôbb tevékenységi területei:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kórélettani Osztály 

Növénykórtani Osztály 

Állattani Osztály 

Biotechnológiai Osztály 

Alkalmazott Kémiai  

Ökológiai Osztály 

Lendület Evolúciós Ökológiai 

Kutatócsoport 

Tudományos osztályok:



Az osztály fô feladata, hogy kutatási eredménye-
ivel segítse a kártevôk elleni új növényvédelmi 
módszerek kidolgozását, járuljon hozzá a verseny-
képes és biztonságos élelmiszertermeléshez, az ag-
rárterületek és a természetközeli élôhelyek fenntart-
ható fejlôdéséhez, a városi zöldterületek fejlesztésé-
hez, vagyis az életminôség javításához. Fôbb kuta-
tási területek: integrált növényvédelemi módszerek 
fejlesztése, öko-faunisztikai vizsgálatok (tájökoló-
gia, útökológia, városi zöldterületek ökológiája), 
rovar-viselkedést szabályozó illatanyagok kutatá-
sa. Nagy hangsúlyt kap az idegenhonos (invazív / 
karantén) kártevôk elterjedésének vizsgálata,  
a kártevôk és természetes ellenségeik kapcsolatának 
feltárása, a növényi kórokozók vektorainak tanul-
mányozása, egyes ízeltlábú csoportok hagyomá-
nyos és molekuláris módszerekkel történô taxonó-
miai vizsgálata, valamint a rovarok szaporodását  
és tápnövényválasztását befolyásoló feromonok és 
kairomonok azonosítása és hatásmechanizmusuk 
feltárása. A szexferomon-bioszintézis hor mo nális 
(neuropeptidek) szabályozásának és hatásmecha-
nizmusának feltárása a kártevôk szaporodásának 
gátlására adhat új eszközöket a kezünkbe.
Az osztályon több, hazánkban egyedül álló 
mû szer található. A feromonkutatást segíti  
a bio szenzoros gázkromatográf (GC-EAD), az 

Telefon: (06-1) 391-8631 
E-mail: szocs.gabor@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

S z ô c s  G á b o r
PhD

    Állattani  Osztály
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Balázs Klára, PhD
(06-1) 391-8645 
balazs.klara@agrar.mta.hu

Basky Zsuzsanna, 

az MTA doktora
(06-1) 391-8618 
basky.zsuzsa@agrar.mta.hu

Kárpáti Zsolt, PhD
(06-1) 391-8613 
karpati.zsolt@agrar.mta.hu

Kiss Balázs, PhD
(06-1) 391-8610 
kiss.balazs@agrar.mta.hu

Kontschán Jenô, PhD
(06-1) 391-8617 
kontschan.jeno@agrar.mta.hu

Kozár Ferenc, 

az MTA doktora
(06-1) 391-8624 
kozar.ferenc@agrar.mta.hu

Lengyel Gábor, PhD
(06-1) 391-8621 
lengyel.gabor@agrar.mta.hu

Molnár Béla Péter, PhD
(06-1) 391-8620 
molnar.bela@agrar.mta.hu

Fónagy Adrien, 

az MTA doktora
(06-1) 391-8612 
fonagy.adrien@agrar.mta.hu

Samu Ferenc, 

az MTA doktora
(06-1) 391-8626 
samu.ferenc@agrar.mta.hu

Sipos Kitti, PhD
(06-1) 391-8612 
sipos.kitti@agrar.mta.hu

Szita Éva, PhD
(06-1) 391-8626 
szita.eva@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

elektro antennográf (EAG) és a rovar-szélcsatorna.  
Az elektropenetrográffal (EPG) a szipókás rova-
rok táplálkozási viselkedése, a vibrométerrel a ro-
varok rezgéshullámok segítségével történô kom-
munikációja vizsgálható. Az etológiai vizsgála-
tokat az Observer rendszer, a terepi felmérések ér-
tékelését térinformatikai programok segítik.

Publikációk:

 Fónagy, A., Moto, K., Ohnishi, A., Kurihara, M., Kis, J., Matsumoto, S.

 Jenser, G., Almási, A., Fail, J., Tóbiás, I. 

 Kárpáti, Z., Olsson, S., Hansson, BS., Dekker, T.

 Kárpáti, Z., Dekker, T., Hansson, BS.

Kiss, B., Rédei, D., Koczor, S.

 Molnár, B., Kárpáti, Z., Szôcs, G., Hall, D.R.



Telefon: (06-1) 487-7527 
E-mail: kiraly.lorant@agrar.mta.hu 

Osztályvezetô:

K i r á l y  L ó r á n t
PhD

Az osztály fô feladata biotechnológiai módsze-
rek felhasználása a növényvédelmi alap- és al-
kalmazott kutatásokban. A vizsgálatok fôként 
a következô három területre koncentrálódnak: 
fitoplazmás és baktériumos növényi betegségek 
elleni biotechnológiai védekezés, a reaktív oxi-
génformák és programozott sejthalál növényi be-
tegség-rezisztenciában játszott szerepe valamint 
fitoremediációs kutatások.
Az elsô témakör keretében a ‚Candidatus 
Phytoplasma mali’ egy antagonista törzsével tör-
ténô elôfertôzés immunizáló hatását, a kereszt-
védettség kialakítását vizsgálták a kutatók köze-
li rokon, virulens fitoplazmákra nézve. Emellett 
kísérletek folynak az almafélék tûzelhalását oko-
zó Erwinia amylovora baktérium bakteriofágok-
kal történô visszaszorítása érdekében.

Biotechnológiai  Osztály
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Bittsánszky András, PhD
(06-1) 487-7538/512 
bittsanszky.andras@agrar.mta.hu 

Kômíves Tamás, 
az MTA rendes tagja
(06-1) 487-7506 
komives.tamas@agrar.mta.hu

Künstler András, PhD
(06-1) 487-7527 
kunstler.andras@agrar.mta.hu

Márfi-Bacsó Renáta, PhD
(06-1) 487-7530 
bacso.renata@agrar.mta.hu

Mergenthaler Emese, PhD
(06-1) 487-7527 
mergenthaler.emese@agrar.mta.hu

Sulyokné Schwarczinger Ildikó, PhD
(06-1) 487-7544/527 
schwarczinger.ildiko@agrar.mta.hu 

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

  Hafez, Y.M., Bacsó, R., Király, Z., Künstler, A., Király, L.

  Bordás, B.; Bélai, I.; Kômives, T.  

  Höller, K., Király, L., Künstler, A., Müller, M., Gullner, G., Fattinger, M., Zechmann, B.  

  Baltruschat, H., Fodor, J., Harrach, B. D., Niemczyk, E., Barna, B., Gullner, G., Janeczko, A., Kogel, K. H., Schäfer 

P., Schwarczinger I., Zuccaro A., Skoczowski A. 

  Király, L., Hafez, Y.M., Fodor, J., Király, Z.  

A második témakörbe tartozó kutatómunka egy 
reaktív oxigénforma (a szuperoxid) korai felhal-
mozódásával, mint a nem-gazda rezisztencia 
és más hatékony rezisztencia-formák biokémiai 
markerével kapcsolatos. Emellett a kutatók nemrég 
kimutatták a dohány mozaik vírust (TMV-t) korlá-
tozó N rezisztenciagén nem várt pleiotróp hatását: 
dohány nekrózis vírus (TNV) fertôzésnél a fogé-
konyság és a programozott sejthalál fokozódását.
A fitoremediációs kutatások szennyezett tala jok 
növényekkel történô rehabilitációját, a talaj-
szennyezôk által okozott növényi stressz-rezisz-
tencia biokémiai és molekuláris mechanizmusa-
inak feltárását foglalják magukban.



Telefon: (06-1) 391-8639 
E-mail: toth.miklos@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

Tó t h  M i k l ó s
az MTA levelezô tagja

Az osztály fô tevékenysége a növényvédelem ro-
vartani problémáinak kémiai ökológiai szem-
pontból való megközelítése, a lehetséges meg-
oldások felderítése az alapkutatások szintjén,  
valamint ezek gyakorlati alkalmazásának 
megva lósítása. Ez a következô feladatokat foglal-
ja magában: viselkedési vizsgálatok a kémiai és 
a vizuális rovarkommunikációval kapcsolatban, 
szemiokemikáliák kivonása, szerkezet-felderítése, 
alkalmazhatóságuk értékelése laboratóriumi és 
szabadföldi módszerekkel, valamint csapdafej-
lesztés és a saját fejlesztésû termékek értékelése. 

Az osztály kutatásainak megvalósult terméke a 
CSALOMON® csapdacsalád. A csapdakészítmé-
nyek folyamatos, évenkénti elôállításának meg-
szervezése és felügyelete, fejlesztése és folyamatos 
minôségellenôrzése (quality control), valamint az 
intézeti szaktanácsadás keretében történô terjesz-
tése ugyancsak az osztály feladata.

Alkalmazott  Kémiai 
     Ökológiai  Osztály
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Bálintné Csonka Éva, PhD
(06-1) 391-8637 
csonka.eva@agrar.mta.hu

Imrei Zoltán Tibor, PhD
(06-1) 391-8637 
imrei.zoltan@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

Xavier, A., Tóth, M. 
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A Kórélettani Osztály fô feladata a kórokozók ál-
tal elôidézett növénybetegségekkel kapcsolatos 
élettani, biokémiai és molekuláris változások tisz-
tázása, a fogékonyság és a betegségellenállóság 
(rezisztencia) hátterében zajló folyamatok feltá-
rása. A kutatások kiterjednek a kultúrnövénye-
ket károsító vírusos, gombás és baktériumos be-
tegségekre egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítanak 
az indukált növényi betegségellenállóság vizs-
gálatára, amely azon alapszik, hogy megfelelô 
elôkezeléssel fokozható a növények természetes 
ellenállóképessége. Az elôkezelés ezekben az ese-
tekben a kórokozókat közvetlenül nem gátolja, de 
az elôkezelt növényekben különbözô szintû véde-
kezési reakciók indukálódnak, emelkedik a véde-
kezéssel kapcsolatos hormonok koncentrációja, 
módosul a sejtek redox állapota, változik a re-
aktív oxigénfajták és antioxidánsok szintje, akti-
válódnak a védekezésben fontos szerepet játszó 
enzimek, s végeredményben a növény ellenállóbb 
lesz a kórokozó mikroorganizmusok fertôzésével 
szemben. A növényi védekezési mechanizmusok 
mélyebb megértése a betegségekkel szemben ellen-
állóbb növények nemesítése során hasznosítható. 
A növények antimikrobiális hatású anyagokat is 
termelnek, melyek segítségével képesek a kóroko-
zók ellen védekezni. Több antibakteriális növé-
nyi hatóanyag azonosítására került sor gyógy-
növény kivonatokból, pl. kamillából, elvá-
lasztási technikák, közvetlen bioautográfia és 
tömegspektrometria segítségével. Emellett több 
fontos növénykórokozó biológiai és molekulá-
ris jellemzése is kiemelt feladatnak számít, így  
például a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Telefon: (06-1) 487-7520 
E-mail: fodor.jozsef@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

F o d o r  J ó z s e f
PhD

      Kórélettani  Osztály



35

Publikációk:

Tyihák, E., Mincsovics, E., Móricz, Á. M.

Barna, B., Fodor, J., Harrach, B. D., Pogány, M., Király, Z.

  Tyihák, E., Móricz, Á. M., Ott, P. G.

Almási Asztéria, PhD
(06-1) 391-8614 
almasi.aszteria@agrar.mta.hu

Barna Balázs, 
az MTA levelezô tag ja
(06-1) 487-7534 
barna.balazs@agrar.mta.hu

Besenyei Eszter, PhD
(06-1) 487-7532 
besenyei.eszter@agrar.mta.hu

Bozsó Zoltán, PhD
(06-1) 487-7532 
bozso.zoltan@agrar.mta.hu

Gullner Gábor, PhD
(06-1) 487-7552 
gullner.gabor@agrar.mta.hu

Kátay György, PhD
(06-1) 487-7513 
katay.gyorgy@agrar.mta.hu

Király Zoltán, 
az MTA rendes tag ja
(06-1) 487-7533 
kiraly.zoltan@agrar.mta.hu

Konta Boáz Krisztiánné 

Harrach Borbála, PhD
(06-1) 487-7534 
harrach.borbala@agrar.mta.hu

Móricz Ágnes, PhD
(06-1) 487-7515 
moricz.agnes@agrar.mta.hu

Ott Péter, PhD
(06-1) 487-7535 
ott.peter@agrar.mta.hu

Pogány Miklós, PhD
(06-1) 487-7588 
pogany.miklos@agrar.mta.hu

Tóbiás István, az MTA doktora
(06-1) 391-8616 
tobias.istvan@agrar.mta.hu

Viczián Orsolya, PhD
(06-1) 487-7530 
viczian.orsolya@agrar.mta.hu

Zsichláné Szatmári Ágnes, PhD
(06-1) 487-7532 
szatmari.agnes@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

baktérium, a csonthéjasokat fertôzô szilva himlô 
vírus és a paradicsom foltos hervadás vírus re-
zisztenciát áttörô törzsei kerültek az érdeklôdés 
középpontjába.



Telefon: (06-1) 487-7521/566 
E-mail: kiss.levente@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

K i s s  L e v e n t e
az MTA doktora

Növénykórtani  Osztály

Az osztály fô feladata a mezôgazdasági ill. ker-
tészeti céllal termesztett növényeket, valamint az 
erdôalkotó, városi környezetben élô, természetvé-
delmi vagy egyéb szempontból jelentôs növény-
fajokat károsító gombák és gombaszerû szer-
vezetek (oomikóták) azonosítása klasszikus és 
molekuláris módszerekkel, biológiájuk feltárá-
sa, az ellenük alkalmazható védekezési mód-
szerek vizsgálata illetve új módszerek kidolgozá-
sa, és emellett a növénykórokozók és gyomnövé-
nyek visszaszorításában szerepet játszó gombák 
biológiájának és gyakorlati felhasználhatóságá-
nak tanulmányozása. A betegségek kórok tanára 
és járványtanára irányuló vizsgálatok kiterjednek 
a gyümölcsfák moníliás és varasodásos betegsé-
geire, a fitoftórás betegségekre, a toxintermelés-
sel kísért fuzariózisokra, valamint lisztharmat- és 
rozsdagombák által okozott fertôzésekre. Moleku-
láris alapokon tanulmányozzák egyes Fusarium-, 
lisztharmatgomba-, Monilinia-, Pyrenophora-, 
Phytophthora- és rozsdagombafajok pontos azo-
nosításával, filogenetikai viszonyaival, intra- és 
interspecifikus változékonyságával, valamint 
egyes növénykórokozók fungicid-rezisztenciájával 
összefüggô kérdéseket.
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Major publications:

  Juhász A., Makai Sz., Sebestyén E., Tamás L. and Balázs E.

Publikációk:

Shykoff, J. A., Giraud, T. 

 Kovács, G. M., Jankovics, T., Kiss, L. 

Szécsi, Á., Szekeres, A., Bartók, T., Oros, G., Bartók, M., Mesterházy, Á.
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Ádám Attila, PhD
(06-1) 487-7575 
adam.attila@agrar.mta.hu

Bakonyi József, PhD
(06-1) 487-7562 
bakonyi.jozsef@agrar.mta.hu

Bereczky Zsolt, PhD
(06-1) 487-7571 
bereczky.zsolt@agrar.mta.hu

Holb Imre János, 
az MTA doktora
(06-1) 487-7549 
holb.imre@agrar.mta.hu

Jankovics Tünde, PhD
(06-1) 487-7564  
jankovics.tunde@agrar.mta.hu

Kovács M. Gábor, PhD
(06-1) 487-7548 
kovacs.gabor@agrar.mta.hu

Molnár Orsolya Eszter, PhD
(06-1) 487-7564 
molnar.orsolya@agrar.mta.hu

Nagy Zoltán Árpád, PhD
(06-1) 487-7560 
nagy.zoltan@agrar.mta.hu

Pintye Alexandra, PhD
(06-1) 487-7548 
pintye.alexandra@agrar.mta.hu

Váczy Kálmán Zoltán, PhD
(06-1) 487-7562 
vaczy.kalman@agrar.mta.hu

Vági Pál, PhD
vagi.pal@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:



Telefon: (06-1) 391-8652 
E-mail: hettyey.attila@agrar.mta.hu

Csoportvezetô:

H e t t y e y  A t t i l a
PhD

Lendület  Evolúciós 
     Ökológiai  Kutatócsoport

A csoport elsôsorban a fenotípusos plaszticitás 
jelenségével foglalkozik, tehát az egyedek azon 
képességével, hogy fenotípusukat a környezet 
megváltozásának függvényében tudják alakíta-
ni. Növények esetében régóta ismert, hogy kémi-
ai védekezésük is pontosan és hatékonyan reagál  
a környezet változásaira. Hasonló, az állatok ké-
miai védekezésében megjelenô plasztikus vála-
szokról azonban meglepôen keveset tudunk, an-
nak ellenére, hogy ez az egyedek rátermettségére, 
a fajok közötti kölcsönhatásokra, a populációk 
demográfiai változásaira és a fajképzôdésre néz-
ve egyaránt fontos lehet. A kutatócsoport gerince-
seken, pontosabban kétéltûlárvákon teszteli, hogy 
az egyedek méregtermelése alkalmaz kodik-e a 
környezetben található ragadozók, versenytársak 
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Tóth Zoltán, PhD
(06-1) 391-8653 
toth.zoltan@agrar.mta.hu

és kórokozók jelenlétéhez. Lévén, hogy biogén és 
bioaktív mérgek kevéssé kutatott koktéljai áll-
nak kutatásaink középpontjában, vizsgálatain-
kat az egyes méregösszetevôk mezôgazdasági és 
gyó gyászati alkalmazhatóságának irányába is ki 
fogjuk terjeszteni. A fenotípusos plaszticitással 
foglalkozó vizsgálatok mellett a fajok közötti és 
fajon belüli nemi erôszak okaival és következmé-
nyeivel, állati személyiségek evolúciós hátterével, 
állatok szociális hálózatainak elemzésével, vala-
mint több stressztényezô kétéltûek korai fejlôdése 
során kifejtett együttes hatásaival is foglalko-
zunk. Miközben csoportunk elsôsorban alapku-
tatást végez, nagy hangsúlyt fektetünk eredmé-
nyeink természetvédelmi és gyakorlati hasznosí-
tására is.

Publikációk:

Tudományos fokozattal rendelkezô kutató:
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Talajtani és  
Agrokémiai Intézet
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Intézetigazgató:

L e h o c z k y  É v a
az MTA doktora

Tudományos osztályok:

Agrokémiai és Növény- 

 táplálási Osztály

Osztályvezetô: Rékási Márk

Környezetinformatikai Osztály 

Osztályvezetô: Szabó József

Talajbiológiai és  

-biokémiai Osztály 

Osztályvezetô: Uzinger Nikolett

Talajtani Osztály 

Osztályvezetô: Rajkai Kálmán

Az intézmény fôbb tevékenységei:

-

-

-

-

-
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Telefon: (06-30) 961-7514 
E-mail: rekasi.mark@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

R é k á s i  M á r k
PhD

Az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály tu-
dományos feladata az agrokémiai és növénytáp-
lálási  kutatások területén a trágyázási szakta-
nácsadás alapelveinek és módszereinek vizsgála-
ta, részben különbözô modellek alkalmazása ré-
vén. Kutatások folynak a tápláltság termesztett 
növénykultúrákra (a növény fejlôdésére, termésé-
re, minôségi jellemzôire, betegség-ellenállóságára, 
takarmányértékére; a gyepfajok diverzitására) 
gyakorolt hatásának, valamint a talajvizsgálati 
adatok és a tápelem-hatások összefüggésének fel-
tárására. Az osztály tevékenységének részét ké-
pezi a táblaszintû, üzemi, regionális és országos 
elemmérlegek készítése.
Az agroökológiai kutatások területén az agro-
ökoszisztémák jellemzôinek és a talajtermékeny-
ség szempontjából meghatározó talajtulajdonsá-
gok összefüggéseinek feltárására, a gyomnövé-
nyeknek a talaj nedvesség és anyagforgalmára 
gyakorolt hatásának vizsgálatára, a tápanyagel-
látás gyomosodásra, a gyomflóra faji összetételé-
re, a gyomok versengésére, víz- és tápanyagelvo-
nására gyakorolt hatásának megismerésére irá-
nyuló kutatások folynak.
Agrár-környezettudományi területen vizsgála tok 
folynak szennyvíziszapok és egyéb hulladékok 
mezô gazdasági felhasználására, mik  ro elem-
szennye zôk toxicitási és tûrési határkoncentrá-
ció inak megállapítására – különös tekintettel  
a talajvíz és a tápláléklánc szennyezôdésére –, 
talaj-növény rendszerbeli mobilitásuk és az azt 

    Agrokémiai és   
      Növénytáplálási  Osztály
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befolyásoló talajtani és bioló giai tényezôk ta-
nulmányozására, továbbá a szennyezett talajok 
remediációs lehetôségeinek feltárására. 
Szakmai irányításuk tekintetében az osztályhoz 
tartoz nak az intézet – Mezôföldön (Nagyhörcsök), 
a Duna-Tisza közén (Ôrbottyán) és a Nyírségben 
(Nyírlugos) mûködô – kísérleti telepei és tartam-
kísérletei. 

Lehoczky Éva, az MTA doktora
(06-30) 961-7491 
lehoczky.eva@agrar.mta.hu

Rajkainé Végh Krisztina, 
kanditátus
(06-1) 212-2265 
rajkaine.vegh.krisztina@agrar.mta.hu

Gólya Gellért, PhD
(06-1) 212-2265 
golya.gellert@agrar.mta.hu

Kádár Imre, az MTA doktora
(06-30) 908-6129 
kadar.imre@agrar.mta.hu

Ragályi Péter, PhD
(06-1) 212-2265 
ragalyi.peter@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:
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Csathó Péter, az MTA doktora
(06-30) 845-5174 
csatho.peter@agrar.mta.hu

Filep Tibor, PhD
(06-1) 212-2265 
filep.tibor@agrar.mta.hu

Márton László, PhD
(06-1) 212-2265 
marton.laszlo@agrar.mta.hu



Telefon: (06-30) 961-7465 
E-mail: szabo.jozsef@agrar.mta.hu

Osztályvezetô:

S z a b ó  J ó z s e f
PhD

A Környezetinformatikai Osztályon elsôdlegesen 
környezetinformatikai adatgazdálkodásra és 
adatszolgáltatásra, valamint a környezeti erô-
for rások adatainak jellemzôen térbeli elemzésére 
épülô kutatások folynak. 
A talajokra vonatkozó sokrétû információ-
igényt (i) térbeli talajinformációs rendszerek, (ii) 
korszerû felvételezési és mintavételezési módsze-
rek segítségével végzett adatgyûjtés, valamint (iii) 
digitális talajtérképezési módszerek integrálásá-
val elégítik ki. 
A környezeti elemek és folyamatok, ökosziszté-
ma szolgáltatások térbeli felmérését és térképezé-
sét térbeli modellezéssel és térképi alapú környe-
zeti adatbázis-építéssel valósítják meg.
A talajok környezeti állapotára, a talajdeg ra dá-
ciós folyamatok nyomon követésére vonatkozó 
talajtani, agrokémiai és talajbiológiai adat- és 
információgyûjtés szakmai irányítását, koor-
dinálását az illetékes szakmai szervezetekkel 
együttmûködésben végzik. Talajvédelmi moni-
toring rendszer tervezésével és kialakításával a 
mezôgazdasági eredetû terheléseknek a talajok 
állapotára gyakorolt komplex környezeti hatásait 
indikációs eljárások segítségével vizsgálják. 
Kiemelt hangsúlyt kap a talajok ökológiai álla-
potának jellemzése laboratóriumi bio-indikációs 
vizsgálatokkal és egy újonnan fejlesztett szenzo-
ron alapuló automata terepi monitorozó rend-
szerrel. 

Környezet- 
          informatikai  Osztály
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Internetes térképi adatszolgáltatás keretében te-
szik elérhetôvé a környezeti elemzések eredménye-
it, támogatva ezáltal a talaj-környezettel kapcso-
latos hazai és a nemzetközi szintû adatszolgálta-
tási kötelezettségeket, segítve az agrár-környezeti 
és vidékfejlesztési döntések elôkészítését és a nyil-
vánosság környezetvédelemmel kapcsolatos tu-
datformálását. 

Dombos Miklós, PhD
(06-30) 858-2816 
dombos.miklos@agrar.mta.hu

Bakacsi Zsófia, PhD
(06-30) 844-7718 
bakacsi.zsofia@agrar.mta.hu

László Péter, PhD
(06-30) 961-7389 
laszlo.peter@agrar.mta.hu

Pásztor László, PhD
(06-30) 961-7416 
pasztor.laszlo@agrar.mta.hu

Bánszegi Oxána, PhD
(06-1) 212-2265 
banszegi.oxana@agrar.mta.hu

Magyar Marianna, PhD
(06-1) 212-2265 
magyar.marianna@agrar.mta.hu

Gedeon Csongor, PhD
(06-1) 212-2265 
gedeon.csongor@agrar.mta.hu

Koós Sándor, PhD
(06-30) 961-7493 
koos.sandor@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:
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Telefon: (06-30) 871-5048 
E-mail: uzinger.nikolett@agrar.mta.hu 

Osztályvezetô:

U z i n g e r  N i k o l e t t
PhD

A Talajbiológiai és -biokémiai Osztály tudomá-
nyos feladata a talaj–növény–mikroorganizmus 
rendszer biológiai tulajdonságainak mennyisé-
gi és minôségi vizsgálata, térbeli és idôbeli vál-
tozásának nyomon követése természetes és agro-
ökoszisztémákban. 
A talajminôséget a talajok biológiai állapotával 
és degradációjával jellemzik, amihez korszerû 
monitoring módszereket fejlesztettek. 
Az üvegházhatású gázok megnövekedett emisz-
sziója miatt kutatásokat folytatnak a talaj szén- 
és nitrogénforgalmi dinamikájáért felelôs mikrobi-
ológiai folyamatok részleteinek és a biológiai sza-
bályozás lehetôségeinek feltárására. 
A növények és mikroorganizmusok közötti köl-
csönhatások alaposabb megismerése érdekében 
a gyökérkörnyezet talaj-mikroorganizmusai (nö-
vényi növekedést serkentô baktériumok, gom-
bák) és a magasabb rendû növények közötti köl-
csönösen elônyös együttélési formákat kutatják.  
Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepét a 
növények mikroelem-felvételében, foszforellátásá-
ban és stressz reakciójában tanulmányozzák. 
A nitrogén és foszfor vegyületek mineralizáció-
jában részt vevô talajenzimek szerepét kutatják  
az ökoszisztémák tápanyagforgalmában. 

      Talajbiológiai   
           és -biokémiai  Osztály
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Major publications:

  Juhász A., Makai Sz., Sebestyén E., Tamás L. and Balázs E.

A szennyezett talajok remediációjára és környeze-
ti kockázatának csökkentésére, környezetkímélô 
kémiai immobilizációval (is) kombinált bioló-
giai módszereket (bioremediáció) fejlesztenek 
a szennyezéshez alkalmazkodott növényekkel, 
különbözô fitoremediációs technikák kidolgozá-
sával és alkalmazásával elsôsorban nehézfémek-
kel szennyezett talajokban.

Anton Attila, kanditátus
(06-30) 961-7461 
anton.attila@agrar.mta.hu

Murányi Attila, az MTA doktora
(06-1) 212-2265 
muranyi.attila@agrar.mta.hu

Imréné Takács Tünde, PhD
(06-30) 961-7436 
takacs.tunde@agrar.mta.hu

Biró Borbála, az MTA doktora
(06-30) 845-4787 
biro.borbala@agrar.mta.hu

Szili-Kovács Tibor, kanditátus
(06-30) 961-7452 
szili-kovacs.tibor@agrar.mta.hu 

Füzy Anna, PhD 
(06-1) 212-2265 
fuzy.anna@agrar.mta.hu

Csontos Péter, az MTA doktora
(06-30) 683-0544 
csontos.peter@agrar.mta.hu

Ködöböcz László, PhD
(06-1) 212-2265 
kodobocz.laszlo@agrar.mta.hu

Ádámné Pokovai Klára, PhD
(06-1) 212-2265  
pokovai.klara@agrar.mta.hu
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Telefon: (06-30) 961-7428 
E-mail: rajkai.kalman@agrar.mta.hu 

Osztályvezetô:

R a j k a i  K á l m á n
az MTA doktora

A Talajtani Osztály tudományos feladata a ta-
lajok fizikai, kémiai és szerkezetállapot változá-
sának, vízgazdálkodásának, szén- és ásványi 
anyagtartalmának a kutatása. 
A talajok vízgazdálkodását vízvezetô képességük 
jelentôsen befolyásolja, ezért korszerû és megbíz-
ható mérésére javaslatot dolgoztak ki, a javasolt 
módszerek reprezentativitását és alkalmazási le-
hetôségeit pedig bemutatták. 
A növényeket érô környezeti stressz- (pl. peszticid, 
szárazság) hatást a termôtalajban detektáló elekt-
romos bioindikációs mérômódszerrel mutatták ki. 
Az alföldi szikes talajvizû területeken az erdôsítés 
hatására a talajban kialakuló sófelhalmozódás 
és talajvízmozgás vizsgálatát indították el. A fel-
vett talajtani adatbázison a földhasználat és az 
erdôtelepítés kockázatának becslésére statisztikai 
modellt dolgoznak ki. 
Az éghajlat változásának a talajok víz- és 
szén-mérlegére gyakorolt hatását matemati-
kai összefüggésekben formalizálják. Az össze-
függések összekapcsolásával készített modellt 
mezôgazdasági területeken érvényesítik. Tanul-
mányozzák a különbözô földhasználati módok 
és a klímaváltozás vízforgalomra és talajeró-
zióra gyakorolt hatását szélsôséges hidrológiai  

Talajtani  Osztály
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helyzetekben, a beavatkozási lehetôségek kidol-
gozása érdekében. 
Eltérô idôjárási helyzetekben a talaj szerepét 
idôjárás elôrejelzô modellel vizsgálják. A model-
lezett talajnedvességet, konvektív csapadékot, 
valamint a planetáris határréteg-magasságot a 
mért csapadék, szélprofil, valamint talajnedves-
ség adatokkal hasonlítják össze. 

Várallyay György, 
az MTA rendes tagja
(06-30) 961-7483 
varallyay.gyorgy@agrar.mta.hu

Molnár Sándor, PhD
(06-1) 224-3659 
molnar.sandor@agrar.mta.hu

Jordán Gyôzô, PhD
(06-1) 212-2265 
jordan.gyozo@agrar.mta.hu

Tóth Tibor, az MTA doktora
(06-1) 212-2265 
toth.tibor@agrar.mta.hu

Balog Kitti, PhD
(06-1) 212-2265 
balog.kitti@agrar.mta.hu

Farkas Csilla, PhD
(06-30) 961-7512 
farkas.csilla@agrar.mta.hu

Hubainé Tóth Eszter, PhD
(06-30) 844-6077 
toth.eszter@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:
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Az intézet fôbb tevékenységi területei:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézetigazgató:

M a g y a r  T i b o r
kandidátus

Témacsoportok:

Molekuláris Virológia 

Témacsoport 

Összehasonlító Virológiai 

Témacsoport 

Funkcionális Virológiai 

Témacsoport 

Új Kórokozók Felderítése 

Témacsoport „Lendület” 

Kutatócsoport 

Enterális Bakteriológia és  

Alimen táris Zoonózis Témacsoport

Légzôszervi Bakterológiai  

Témacsoport 

Zoonótikus Bakteriológia és 

Mycoplasmatológia Témacsoport 

„Lendület” Kutatócsoport 

 

Halparazitológiai Témacsoport 

Halkórtan és Parazitológiai  

Témacsoport
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Telefon: (06-1) 467-4083 
E-mail: benko.maria@agrar.mta.hu

Témacsoport vezetô:

B e n k ô  M á r i a
az MTA doktora

Az elmúlt években kutatócsoportunk az alacso-
nyabb rendû (ôsibb) gerincesek különféle DNS-ví-
rusainak molekuláris genetikai jellemzésével fog-
lalkozott. Elvégeztük az egyetlen, eddig talált 
hal-adenovírus genomjának teljes szekvenálását, 
és abban számos új, egyelôre ismeretlen funkció jú 
gén meglétét feltételezzük. A vírus számára ja-
vaslatunk alapján új adenovírus nemzetséget 
(Ichtadenovirus) létesítettek. A korábban szintén 
a mi javaslatunkra kialakított Siadenovirus nem-
zetség egy új tagjának teljes genom-szekvenciáját 
is megállapítottuk és elemeztük. Ezt a vírust ra-
gadozó madarak elhullása során mutattuk ki.  
A baromfi-adenovírusok közül egy pulyka- és 
egy liba-adenovírus teljes genom-szekvenciáját 
mi határoztuk meg és közöltük a világon elôször.  
A halakban elôforduló, rendszertani szempont ból 
új családba (Alloherpesviridae) sorolt her pesz  -
vírusok közül többnek is megállapítottuk rész-
leges szekvenciáját, és az ezekkel végzett filo - 
gene tikai számítások alapján a víruscsalád 

  Molekuláris   
           Virológia  Témacsoport
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Doszpoly Andor, PhD
(06-1) 467-4084 
doszpoly.andor@agrar.mta.hu

Kaján Gyôzô, PhD
(06-1) 467-4091 
kajan.gyozo@agrar.mta.hu

Kovács Endre, PhD
(06-1) 467-4091 
kovacs.endre@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

  Kaján, G.L., Davison, A.J., Palya, V., Harrach, B., Benkô, M.

Doszpoly, A., Somogyi, V., LaPatra, S.E., Benkô, M.
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 Kovács, E.R., Jánoska, M., Dán, Á., Harrach, B., Benkô, M. 

  Kovács, E.R., Benkô, M. 

további felosztására tettünk javaslatot. Az ade-
no- és herpeszvírusok jelenlétének szûrése céljá-
ból gyûjtött halakból, kétéltûekbôl és hüllôkbôl 
származó mintákon egyéb (pl. circo- és parvo-) 
vírusok kimutatását kíséreljük meg mások által 
korábban közölt és/vagy saját fejlesztésû PCR-ek 
segítségével. A témákból az elmúlt pár évben há-
rom PhD értekezés és több szakdolgozat készült. 
Kutatásainkat nemzetközi együttmûködésben vé-
gezzük, így rendszeresen külföldi szakemberek is 
dolgoznak hosszabb-rövidebb ideig laboratóriu-
munkban. A Nemzetközi Vírusrendszertani Bi-
zottságban (ICTV) hazánk nemzeti képviselôje 
vagyok, és kollégám mandátumának lejártakor 
az Adenoviridae Munkacsoport vezetésével is en-
gem bíztak meg ismét.
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Telefon: (06-1) 467-4081 
E-mail: harrach.balazs@agrar.mta.hu

Témacsoport vezetô:

H a r r a c h  B a l á z s
az MTA doktora

Az állategészségügyben problémákat okozó 
ade no vírusokat vizsgáljuk. Célunk az e vírusok  
által képviselt biológiai sokszínûség (biodiver-
zitás) felmérése és molekuláris evolúciójuk vizsgá-
lata. A házi- és vadállatok és az ember adenoví-
ru sainak összehasonlító tanulmányozásához mo-
lekuláris biológiai és bioinformatikai módszereket 
használunk. Egyes adenovírusok látszólag foko-
zott megbetegítô képességének okát kívánjuk fel-
deríteni és megmagyarázni. A múlt beli evolú-
ciós történések feltárása által a jövôben esetleg 
elôforduló gazdaváltások és egyéb változások 
esélye is megbecsülhetô. Igyekszünk minél több-
féle gazdából új adenovírusokat kimutatni, mole-
kulárisan jellemezni (lehetôleg teljes vírusgenom 
meghatározással). Az emlôsök fajban leggaz-
dagabb két rendjének (a rágcsálók és denevé-
rek) képviselôiben különösen nagyszámú új 
adenovírus felfedezésére számítunk. A gazdával 

 Összehasonlító   
           Virológia  Témacsoport
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való közös evolúciót, és a genom szerkezetében 
esetleg hirtelen elôállt változások (gének elvesz-
tése, felvétele, duplikációja stb.) okait vizsgáljuk.  
Az állati adenovírusokban talált új gének funkció-
jának minél jobb megértésére törekszünk, különös 
tekintettel a humán adenovírusokhoz viszonyí-
tott eltérésekre. Az összes ismert adenovírus szek-
venciát tartalmazó internetes oldalamat számos 
országból rendszeresen felkeresik. Adenovírusok 
genom-szervezôdésére vonatkozó ismereteink és 
bioinformatikai tapasztalataink alapján külföldi 
laboratóriumokat is segítünk, pl. második gene-
rációs szekvenálással nyert adatok elemzésében. 
Egy 2013-ban indult pályázat keretében, nyu-
gat-európai kutatókkal kooperációban vizsgáljuk  
az állati adenovírusok génkifejezô vektorként  
való felhasználhatóságát különféle humán gyó-
gyászati célokra.
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Csoportunk a vírus életciklusok molekuláris sza-
bályozásának olyan kevéssé vagy egyáltalán 
nem tanulmányozott aspektusait vizsgálja, ame-
lyek hatékonyabb stratégiák és eszközök kifejlesz-
téséhez vezethetnek gazdaságilag jelentôs vírus 
patogének ellen. Jelenlegi kutatási erôfeszítéseink 
a parvoviridae család és a nidovirales rend tag-
jaira összpontosulnak. 

Parvovírus kutatás

1. Alternatív ORF-ek szerepe a GPV/MDPV 

fertô zésben

Egy hosszú génusz specifikus ORF található a 
dependovirus génusz tagjaiban. Immunológiai 
módszerekkel és mutáns vírusok tanulmányozá-
sával kívánunk képet kapni az ORF funkciójáról 
MDPV-ben és GPV-ben.

2. A metiláció hatása a PPV replikációjára

A CpG metiláció szerepet játszik a génátírás sza-
bályozásában, ki- és bekapcsolásában – vírusok-
ban és gazdáikban egyaránt – valamint gerince-
sekben a patogének felismerésében és az innate 
immunrendszer aktiválásában. A PPV genomban 

Funkcionális 
       Virológia  Témacsoport
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csak mintegy negyedannyi CpG dinukleotid talál-
ható, mint amit a nukleotid összetételbôl várni 
lehetne. Tanulmányozzuk ennek a mintázatnak  
kialakulását és hatását a vírus életciklusára.

Nidovírus kutatás

Számos gazdaságilag kiemelkedôen fontos ví-
rus tartozik a nidovirales rendbe (pl. PRRSV, 
EAV az arteriviridae családban; FIPV, TGEV, 
IBV a coronaviridae családban). Habár szá-
mos nidovírus infektív klónját elkészítették,  
a nagy genom méret miatt ezek genetikai mani-
pulációja hagyományos technikákkal (bakteriális 
klónozó plazmidok és restrikciós endonukleázok) 
meglehetôsen nehézkes. Ezért gyökeresen új mód-
szer kifejlesztésén dolgozunk, ami nemcsak  
a nidovírusok, hanem bármely olyan genetikai 
rendszer esetén alkalmazható, amelyekben hosz-
szú transzkriptumok manipulációja szükséges.
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A témacsoport 2011-ben jött létre, tudományos 
fokozattal rendelkezô kutatói a mikrobiológia 
különbözô ágainak képviselôi. A témacsoport ku-
tatásai több, egymástól részben elkülöníthetô té-
makörbe szervezôdnek. 
Az új kórokozók felderítésének tárgykörébe tar-
toznak a vírusok, baktériumok és kórokozó 
protozoonok genetikai sokszínûségének felmérésé-
re irányuló kutatások. Törekszünk arra, hogy tel-
jes genomok meghatározásával írjuk le az egyes 
kórozókat. A különbözô betegségekben azonosí-
tott vírusok és mikrobák teljes genetikai jellem-
zése segíthet járványügyi sajátságaik és evolú-
ciós mechanizmusainak jobb megértésében is. 
Ezért molekuláris epidemio lógiai tárgyú vizsgá-
latainkat is teljes genomok elemzésére építjük. 
Ezen felül olyan felmérô vizsgálatokat és kísérle-
teket is végzünk, amelyek az újonnan felfedezett 
vírusok és mikroorganizmusok valamely beteg-
séggel mutatott kapcsolatát tárhatják elénk. Ne-
hézséget jelent a fertôzô betegségek kóroki hátte-
rének feltárásában, hogy számos betegség kiala-
kításában több kórokozó együttesen vesz részt. 
Éppen ezért fontos az egészséges és beteg egye-
dek mikrobiális életközösségeinek összehasonlí-
tása. A mikrobiológia hagyományos eszköztá-
rával azonban az egymás mellett jelenlevô il-
letve a nem tenyészthetô specieszek kimutatá-
sa gyakran nehézkes vagy egyenesen lehetetlen.  

Új Kórokozók   
           Felderítése  Témacsoport

               „Lendület”    Kutatócsoport
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A probléma áthidalására kínálnak lehetôséget 
a nagy áteresztô képességû újgenerációs szekve-
nálással végzett metagenomikai vizsgálatok, me-
lyek segítségével a különbözô vírusok és mikroor-
ganizmusok közösségeinek rendszerét szeretnénk 
jobban megismerni. 
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Escherichia coli kutatások: Verotoxint termelô 
E. coli (VTEC) és E. coli O157 monitorozása, 
E. coli egyéb virulencia és fitnesz faktorainak 
és ezek vektorainak megismerése és molekuláris 
analízise. A törzsek mikrobiológiai, patogenetikai 
és filogenetikai jellemzése.

Multirezisztens (MDR) enterális és extra-

in tesz tinális kórokozó és környezeti 

bak té riumok (Salmonella enterica, E. coli és 
Pseudomonas aeruginosa) zoonotikus jelen-
tôségének kockázatbecslése, virulencia és antibio-
tikum rezisztencia génjeinek jellemzése, ezek ösz-
szefüggéseinek és pathogenetikai jelentôségének 
vizsgálata, s a mobilis genetikai elemek szerepe 
a bakteriális genom és rezisztóm flexibilitásában. 
A virulencia és rezisztencia gének in vitro, ex vivo 
és in vivo expressziójának vizsgálata a gazda/
pathogén viszony elsô vonalbeli természetes és 
adaptív immunitás momentumainak feltárása, 
egzakt állatkísérletekben való ellenôrzése a kór-
okozók elleni hatékonyabb vakcinák és egyéb vé-
dekezési, diagnosztikai és terápiás eljárások fej-
lesztése érdekében. 
A fenti antimikróbiális rezisztencia tulajdonsá-
gok, rezisztencia-virulencia kapcsolatok vizsgála-
ta a normál bélflóra részét képezô kommenzalista  
E. coli és egyéb rezervoár jelentôségû MDR bak-
tériumok körében.

Témacsoport vezetô:

Tó t h  I s t v á n
az MTA doktora 

        Enterális  Bakteriológia és 
             Alimentáris  Zoonózis Témacsoport
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Nagy Béla, az MTA rendes tagja
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Bakteriofág kutatások: E. coli törzsek profág-
ja inak fel térképezése. E. coli és egyéb coliform 
baktériumok által hordozott lítikus fágok jel-
lemzése. A fágok evolúciós, diagnosztikai 
jelentôségének (fágtipizálás) és te rápiás potenci-
áljának (fágterápia) tanul má nyozása.

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:
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Témacsoport vezetô:

M a g y a r  T i b o r
kandidátus

A bakteriális eredetû légzôszervi megbetegedések 
világszerte jelentôs gazdasági károkat okoznak 
az állattenyésztésnek, komoly gondot jelentenek 
kedvenc állataink számára, ráadásul a kóroko-
zók egy része az embert is képes megbetegíteni. 
Különösen veszélyes az antibiotikum rezisztencia 
egyre gyorsabb terjedése, amely folyamatos kihí-
vások elé állítja mind a köz-, mind az állategész-
ségügyet. 
Csoportunk több kórokozó baktériumfaj tanul-
mányozásával is foglalkozik. A Bordetella 
bronchiseptica és a Pasteurella multocida vizs-
gálata nagy hagyományokkal rendelkezik, mivel 
ezek a fajok széles körben elterjedtek a természet-
ben, és több jelentôs megbetegedés kóroktanában 
is szerepelnek, a köztük lévô együttmûködés pe-
dig a sertés torzító orrgyulladásának modellértékû 
sajátossága. Kutatásaink homlokterében a kór-
okozók virulenciatényezôinek és gazdafajhoz 
való adaptálódásának vizsgálata áll, melyet ha-
gyományos és molekuláris genetikai (szekvencia 
és filogenetikai analízis) módszerekkel végzünk.  
A légzôszervi betegségek kórfejlôdését modern 
képalkotási technikák (computer tomográfia, 
mágneses rezonancia vizsgálat) segítségével nyo-
mon követett modellkísérletekben próbáljuk job-
ban megérteni. 
A közelmúltban kezdtük el a baromfi légzô szervi 
megbetegedésekben szerepet játszó bakteriális  

Légzôszervi  
    Bakteriológia  Témacsoport
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kórokozók tanulmányozását. Kutatómunkánk so-
rán három kórokozó baktérium faj (Bordetella 
avium, Ornithobacterium rhinotracheale és 
Riemerella anatipestifer) hazai elôfordulásának 
feltérképezésével, a megbetegítô képességük hátte-
rében álló biológiai tulajdonságaik feltárásával, 
és az antibiotikumokkal szembeni érzékenységük 
vizsgálatával foglalkozunk. Hazai viszonylatban 
ez idáig kevés ismerettel rendelkezünk a fenti bak-
tériumok elterjedtségérôl és genetikai tulajdonsá-
gairól, így munkánk mind az alapkutatás, mind 
a gyakorlat számára hasznos adatokat szolgál-
tat a vizsgálatba vont kórokozó baktériumok ál-
tal kiváltott betegségek sikeres megelôzéséhez és 
hatékony kezeléséhez.
Munkánknak a gyakorlat számára jelentôs részét 
képezi részvételünk oltóanyag-fejlesztési kísérletek-
ben, melyek során állatgyógyászati vakcina jelöl-
teket tesztelünk különbözô kísérleti modellekben, 
illetve gyakorlati körülmények között, a fertôzô  
állatbetegségek elleni korszerûbb és hatéko nyabb 
védekezési eljárások kidolgozása érdekében.
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Az egészség és a betegség fogalmának átfogó  
megértéséhez a humán, állat- és vadegészségügyet 
egyaránt magába foglaló szemléletmódra van 
szükség. Zoonózisnak nevezünk minden olyan 
betegséget, amely természetes úton átterjedhet  
a gerinces állatokról az emberekre és viszont. 
Kutatásaink során az alábbi zoonótikus bakté-
riumokkal foglalkozunk: Francisella tularensis, 
a tularemia kórokozója, mely elsôsorban a nyúl-
alakúak és rágcsálók rendjeibe tartozó állatokat 
megbetegítô, rendkívül fertôzô ágens. Brucella 
fajok, melyek a házi és vadállatok nôstény egye-
deiben vetéléshez, a hímekben pedig mellék-
here-, heregyulladáshoz valamint a járulékos 
nemi mirigyek elváltozásai hoz vezetô brucellózis 
kórokozói. A világszerte elôforduló, Coxiella 
burnetii, a Q-láz kórokozója, mely a vad és házi 
kérôdzôknél, illetve házi- és vadállatoknál okoz 
szaporodásbiológiai megbetegedéseket, leggyak-
rabban a vemhesség utolsó szakaszában vetélést. 

            Zoonótikus  Bakteriológia és
 Mycoplasmatológia  Témacsoport
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A madarakban ornitózist, az emlôsökben veté-
lést okozó Chlamydia fajok. A Borrelia fajok, me-
lyek az északi-félteke mérsékelt égövén leggyak-
rabban elôforduló, ízeltlábú vektorok által ter-
jesztett emberi megbetegedés, a Lyme-borreliózis  
kórokozói. 
A másik kutatási területünk a mycoplasma to-
lógia. A Mycoplasma fajok a legkisebb ismert, 
még önálló szaporodásra képes mikroorganizmu-
sok. Világszerte elôfordulnak mint szaprofita 
élôlények, vagy mint az emberek, állatok és nö-
vények fakultatív patogén kórokozói. Kutatása-
ink a különbözô házi és vadállatokat megfertôzni 
képes Mycoplasma fajokra terjednek ki.
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A témacsoport édesvízi, esetenként tengeri hal-
fajok parazitás fertôzéseinek vizsgálatával fog-
lalkozik. A gazda-parazita kölcsönhatás bioké-
miai és genetikai hátterének elemzésével para-
zitás betegségek elleni védekezési módszerek ki-
dolgozását alapozza meg. Vizsgálja a különféle 
halélôsködôk fejlôdésmenetét, a paraziták gazda-
spektrumát, a gazdafajok parazitára való fogé-
konyságának mértékét. Közremûködik egyéb hal-
betegséget okozó kórokozók vizsgálatában. 

Fôbb kutatási témák

1. Hazai és külföldi pisztrángos gazdaságok-
kal együttmûködve sebes és szivárványos piszt-
ráng populációk beltenyésztettségének, valamint 
a beltenyésztettség és a különféle parazitás beteg-
ségekre való fogékonyság összefüggésének vizsgá-
lata.
2. A pisztrángok kergekórját okozó Myxobolus 
cerebralis és a pontyfélékben gyakran elôforduló, 
betegséget nem okozó M. pseudodispar parazita 
faj fejlôdésének és a különféle, parazitákra fogé-
kony és nem fogékony halfajok immunreakciójá-
nak összehasonlító vizsgálata.

Halparazitológia  Témacsoport
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3. A pontyok úszóhólyag-gyulladását kivál tó
Sphaerospora dykovae és egyéb eddig apato-
génnek tartott nyálkaspórás faj részletes geneti-
kai és kísérletes vizsgálata a betegség kóroktaná-
nak tisztázása céljából.
4. A darakórt okozó Ichthyophthirius multifiliis 
kiemelkedô gazdasági jelentôséggel bíró egysejtû 
parazita fertôzôképességének és különféle ható-
anyagokra való érzékenységének kísérletes vizs-
gálata egy megfelelô hatékonyságú, engedélyezett 
kezelési mód kidolgozása céljából. 



Telefon: (06-1) 467-4065 
E-mail: szekely.csaba@agrar.mta.hu

A Halkórtan és Parazitológia kutatócsoport fô 
felada ta a tógazdasági és természetes vízi halakon 
végzett általános parazitológiai feltáró munka, 
különös tekintettel a Balatonra és vízrendszerére. 
Legjelentôsebb eredményeiket a nyálkaspórások, 
coccidiumok, monogeneák valamint a fonálfér-
gek és galandférgek okozta halkárosodások ta-
nulmányozása területén érték el. Vizsgálták  
a Myxozoa csoportba tartozó egyszerû metazoák 
fejlôdését és pathomechanizmusát, Magyaror-
szágon és külföldön is számos új élôsködôt ír-
tak le, tanulmányozták azok halon belüli és ge-
rinctelen alternatív gazdákban való fejlôdését, 
gazda-, szerv- és szövetspecificitását. Tanulmá-
nyozták a halélôsködô coccidiumok (Goussia 
és Eimeria fajok) elôfordulását, fajspecificitását 
és gazdához való adaptációját, valamint a pa-
razita-csoport filogenetikai pozícióját. A ha-
lak féregfertôzöttségei közül a kopoltyúférgek,  
fonálférgek és galandférgek elôfordulását, fejlô dé-
sét és kórtani hatását vizsgálták. Több új élôs  - 
ködôt írtak le, és új adatokat szolgáltattak 
azok kórfejlô dését illetôen. Új kutatási irány a 
hal-mételyek, esetenként zoonózist okozó mé - 
telyek fejlôdési ciklusainak kutatása. Az angol-
nában élôsködô Anguillicoloides crassus tekin-
tetében a Balatonon bekövetkezett töme ges el-
hullásokra vonatkozóan járványtani, kórtani 
és kórszövettani, valamint röntgen és computer-
tomog ráfiás témájú vizsgá latok ke rül tek publi-
kálás ra Európai Uniós kooperációban. 

Témacsoport vezetô:

S z é k e l y  C s a b a
PhD

Halkórtan és   
   Parazitológia  Témacsoport
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Molnár Kálmán, az MTA doktora
(06-1) 467-4064 
molnar.kalman@agrar.mta.hu

Cech Gábor, PhD 
(06-1) 467-4079 
cech.gabor@agrar.mta.hu

Tudományos fokozattal rendelkezô kutatók:

Publikációk:

Székely, Cs., Pastra, A., Molnár, K., van den Thillart, G. 

Székely, Cs., Shaharom-Harrison, F., Cech, G., Ostoros G., Molnár K. Myxozoan

Székely, C., Hallett, SL., Atkinson, SD., Molnár, K. Myxobolus rotundus (Myxosporea: 
Myxobolidae)

 Lôrincz, M., Cságola, A., Farkas, SL., Székely, C., Tuboly, T.

Cech, G., Molnár, K., Székely, Cs. Myxobolus 
spp. 

Új kutatásaik fô iránya a kedvezôtlen környe-
zeti tényezôk és a halélôsködôk okozta betegsé-
gek közötti kapcsolat, valamint a klímaváltozás 
halbetegségekre gyakorolt hatásának vizsgálata.  
A különféle halélôsködôkkel szem ben elért sike-
res gyógyszeres védekezés ellenére, az egyre szi-
gorodó EU-s szabályo zá sok miatt, a jövôben  
alternatív gyógykezelési módszerek kifejlesztését 
célozzák meg. A parazitológiai kutatások mel-
lett az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kapott  
a hal vírusok kooperációban való kutatása,  
illetve csoporton belül megindult a baktériu-
mok okozta halbetegségek kutatása is: gyûjtik és  
azonosítják a beteg, valamint az egészséges te-
nyésztett, és természetes vizekbôl származó  
halakból izolált Aeromonas spp. törzseket, hogy 
vizsgálják a gyûjtött törzsek klonalitását, vala-
mint virulencia faktorait. 
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      Agrártudományi  Kutatóközpont

Acta Veterinaria Hungarica

Fôszerkesztô: Harrach Balázs

E-mail: harrach.balazs@agrar.mta.hu

Agrokémia és Talajtan

(Agrochemistry and Soil Science)
Fôszerkesztô: Várallyay György

E-mail: varallyay.gyorgy@agrar.mta.hu

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont nagy gondot fordít a tudományos eredmények társadalmi és gazdasági 
hasznosulásának támogatására. A gyakorlati haszonnal bíró kutatási eredményeket szabadalmaztatjuk. 
A termékek kereskedelmi képviseletét az alábbi, Kutatóközponthoz kapcsolódó cégek látják el:

megjelenteti az alábbi, kutatási profilba  
illô kiadványokat:

Martonvásári Elitmag  

Vetômag szaporító, Termeltetô  

és Forgalmaztató   

Korlátolt Felelôsségô Társaság 

2462 Martonvásár, Pf. 26.
Tel.: (06-22) 569-230
Fax: (06-22) 461-000

E-mail: vetomag@elitmag.hu

honlap: www.elitmag.hu

Cégvezetô: Cseh Katalin

Tel.: (06-22) 569-235
E-mail: kati.cseh@elitmag.hu

Martonvásári Bázismag  

Vetômag szapo rító, Termeltetô  

és Forgalmaztató  

Korlátolt Felelôsségû Társaság

2462 Martonvásár, Pf. 1.
Tel.: (06-22) 461-371
Fax: (06-22) 569-003

E-mail: bazismag@bazismag.hu

Honlap: www.bazismag.hu

Cégvezetô: Dr. Oross Dénes

Tel.: (06-22) 461-371
E-mail: oross.denes@bazismag.hu

Martonvásári Prebázis  

Termelô és K utatás-Fejlesztési 

Korlátolt Felelôs sé gû Társaság 

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: (06-22) 569-159
Fax: (06-22) 461-000

E-mail: prebazis@prebazis.hu

Honlap: www.prebazis.hu

Cégvezetô: Gyôrffy László

Tel.: (06-30) 947-6127
E-mail: gyorffyl@gmail.com

Tudományos folyóiratok Eredményeinkrôl:

Martonvásár  

(az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont közleményei)
Fôszerkesztô: Veisz Ottó

E-mail: veisz.otto@agrar.mta.hu
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Hagyományok  
                  és  hagyományôrzés

A park nyitva tartása

Beethoven Emlékmúzeum nyitva tartása 

 
 

Óvodamúzeum nyitva tartása

Október 16. és március 15. között:  

Március 16. és október 15. között:  

alkalommal megrendezett Beethoven koncertek 
ma már országos hírû eseménynek számítanak. 
A koncerteknek a tó szigetén található szabadtéri 
színpad ad otthont, az ülôhelyek pedig mintegy  
2 000 nézõ befogadását biztosítják. A Beethoven 
esteket tehetséges magyar és külföldi elôadók, 
valamint az ôket kísérô Magyar Nemzeti Filhar-
mo nikusok teszik felejthetetlenné.
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A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja (MTA 

ATK) a legnagyobb magyar agrártudományi kutatóintézet, alapkutatásokat, 

alkalmazott kutatásokat és fejlesztési tevékenységet végez az agrártudomány-

ok területén, részt vállal a szakmai és tudományos ismeretek terjesztésében és 

együttmûködik az agrárgazdaság, az élelmiszeripar, a vidékfejlesztés, a kör-

nyezetvédelem fenntartható fejlôdésében részt vállaló szervezetekkel mind Ma-

gyarországon, mind külföldön. 

Együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, kapcsolatokat tart fenn és létesít más 

országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal. 

Elôsegíti a magyar agrártudományi, föld- és környezettudományi és állatorvos-

tudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben. 

A felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, 

közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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