
Biológia Szekció

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

BUDAPEST, 2001. ÁPRILIS 8-11.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár 
Ügyvezetõ elnök: Dr. Gyurján István egyetemi tanár 
Ügyvezetõ titkár: Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus 
Hallgatói képviselõ: Juhász Gábor

Az 1. Biológus OTDK szervezõi: Dr. Gyurján István egyetemi tanár, ügyvezetõ elnök
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus, ügyvezetõ titkár
Dr. Preininger Éva egyetemi adjunktus
Dr. Világi Ildikó egyetemi docens
Dr. Bárdos György egyetemi docens
Dr. Nyitray László egyetemi docens
Dr. Juhász Gábor tudományos tanácsadó
Bán Tamásné fõigazgató helyettes
Pálfia Zsolt tanszéki mérnök
Kupcsik László egyetemi hallgató, hallgatói képviselõ

Szakmai segítõk: Dr. Csörgõ Tibor
Dr. Csúzdi Csaba 
Prof. Dr. Erdei Anna 
Dr. Farkas János 
Dr. Kalapos Tibor
Dr. Márialigeti Károly 
Dr. Oertel Nándor
Prof. Dr. Szathmáry Eörs 
Prof. Dr. Szigeti Zoltán 
Dr. Török Júlia

BIOLÓGIAI SZEKCIÓ 85



A rendezvény kiadványa:

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. I. Biológus OTDK. Budapest.
2001. április 8-11. Szerkesztette: Gyurján István, Zboray Géza. Borító kép: Cserny Zsolt.
Borítóterv: Dukay Barna. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet-tudomá-
nyi Kar, 2001. 196 oldal

Internet: http://www.bio.elte.hu/biootdk/biootdk.htm

86 DIÁKTUDÓS XV/1-2. SZÁM



BIOLÓGIAI SZEKCIÓ 87



A XXV. OTDK Biológia Szekció megrendezésének támogatói:

Auroscience
Biokémiai Egyesület

Coca-Cola Magyarország
ELTE Természettudományi Kar

Fresh Kft.
Flaxcom

Fõvárosi Önkormányzat
Frank-Helianthus Alapítvány

Hallgatói Önkormányzat - ELTE TTK
IZINTA

Keler Kft.
Környezetvédelmi Minisztérium
Magyar Idegtudományi Társaság

Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Magyar Mikrobiológiai Társaság
Magyar Növényélettani Társaság

OM Mûszaki Fejlesztési Igazgatóság (OMFB)
Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért

Országos Természetvédelmi Hivatal
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

Oktatási Minisztérium
Országos Tudományos Diákköri Tanács

Pázmány-Eötvös Alapítvány
Peptid Alapítvány

CEVA-Phylaxia Rt.
Realinfo

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Scientia Amabilis Alapítvány

Sigma Magyarország

Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektora
Fõvárosi Állat- és Növénykert

Természet Világa
Természettudományi Múzeum

Tuberculosis Foundation

88 DIÁKTUDÓS XV/1-2. SZÁM



A XXV. OTDK Biológia Szekció beszámolója:

A Biológia Szakmai Bizottság és a Biológia Szekció szervezõinek (az ügyvezetõ elnök és
a titkár) munkakapcsolata a konferencia elõkészítésének idõszakában személyesen és elekt-
ronikus formában is mindvégig folyamatos és zavartalan volt. A Konferencia elõkészítésé-
nek idõszakában három alkalommal volt személyes találkozásunk, egyszer Szakmai Bizott-
sági ülés keretében, két alkalommal pedig a Szakmai Bizottság elnöke személyesen folyta-
tott megbeszélést a szervezõkkel. Eközben az e-mailváltás szinte napi rendszerességû volt.

A szakmai bizottsági ülés arra a két pontra koncentrált, amely a korábbi konferenciákon
eddig a legtöbb gondot és vitát okozta (többek egybehangzó tapasztalatai szerint): az
alszekció-beosztásra és a zsûrik összetételére. Miután a Konferencia szervezõi e téren igen
gondos, körültekintõ elõkészítõ munkát végeztek, a szakmai bizottsági elnöktõl és tagoktól
véleményt ill. személyes javaslatokat is kértek, így – ha nem is teljesen vita nélkül – de vi-
szonylag gyorsan és simán tudtunk egyetértésre jutni. Gondot legfeljebb csak a „kis
alszekciók” (5-7 elõadással) okoztak, ill. az, hogy néhány szakterületrõl a vártnál kisebb volt
a jelentkezés (pl. antropológia-humánbiológia), ezért ilyen alszekciót most nem lehetett indí-
tani (majdnem ugyanígy járt a taxonómia és az elméleti biológia is). Korábban volt(ak) a bi-
ológián belül környezet- és természetvédelmi alszekció(k) is, azonban ez most változott,
részben amiatt, hogy az egy évvel ezelõtti Környezettudományi OTDK némileg „elszívta” az
ilyen irányultságú témákat (fõleg a környezetvédelmieket), így a megmaradt elõadásokat, fõ-
leg a természetvédelmi vonatkozásúakat, célszerûbbnek látszott valamelyik ökológiai
alszekcióba helyezni.

A fentiek után a megadott szempontok szerint értékeljük a konferencia lefolyását.

1.) A központi nevezés talán simábban zajlott mint korábban, bár erre csak közvetett rá-
látásunk volt. A jelentkezések beérkezése utáni szakbizottsági ülésen komolyabb
problémával, gonddal nem szembesültünk. Vagy azért, mert nem is volt, vagy azért,
mert a szervezõk megoldották. A dolgozatok beérkezése viszont már korántsem volt
ennyire zavartalan. A határidõre történõ pontos beküldést egyedül a Szegedi Tudo-
mányegyetem részérõl tudták kifogástalanul megoldani, a többiek idõnként jelentõs
mértékben igénybe vették a rendezõk toleranciáját.

2.) A dolgozat-összefoglalások túlnyomó többsége rendben beérkezett, így a szervezõk
színvonalas és esztétikus kiállítású kötetet tudtak a konferenciára elõállítani. Sajnos,
nem minden bírálat érkezett be most sem idõre, ami miatt a konferencia résztvevõi
csak a regisztrációs csomagban láthatták meg a dolgozataikról szóló bírálatokat. El
kellett fogadnunk a rendezõk érvelését, hogy ilyen körülmények között nem volt mód
arra, hogy a hallgatók a konferencia elõtt postai úton megkaphassák a rájuk vonatkozó
bírálatokat. Ez a helyzet ismételten felveti azt, hogy a bíráltatás módszerén, stílusán
változtatni kellene. Tapasztalataink szerint kedvezõ, ha a zsûri, mint testület is véle-
ményt alkot a dolgozatokról, ami kiküszöbölheti a bírálatokkal kapcsolatos esetleges
anomáliákat. Ezt a véleményt erõsíti meg egyik szakmai bizottsági tagunk írásos véle-
ménye, aki úgy véli, nem szerencsés dolog a vizsgaidõszakra idõzíteni a dolgozatok
beadását, mert ez egyrészt a hallgatók számára is kedvezõtlen, másrészt a dolgozatok
bírálatára sem jut elegendõ idõ, feltételezve, hogy a konferenciák idõpontja és a zsûri-
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zés módja nem változik meg. A jelenleg leginkább járható útnak a Szegedi Tudomány-
egyetemen követett gyakorlat látszik, ahol az õsszel rendezett helyi konferenciára a
dolgozatot már lényegében a végleges formában kell beadni, és azon a helyi konferen-
cia után már csak a bírálatokban javasolt kisebb javításokat lehet végrehajtani.

3.) Az egyik szakmai bizottsági ülésünknek éppen az volt az egyik fõ témája, hogy az
alszekció-beosztást (átfedéseket, átirányításokat) megoldjuk. A konferencia szervezõi
által jól elõkészített beosztás alapján indultunk el, és aránylag rövid, kevés problémával
tarkított (l. bevezetõ rész) vita után konszenzusra jutottunk. A szakmai bizottsághoz er-
rõl nem érkeztek kedvezõtlen visszajelzések. Viszonylag kevés esetben fordult elõ,
hogy el kellett térni a hallgatók részérõl a jelentkezési lapon kért alszekció beosztástól. 

4.) A zsûrik összetételében a rendezõség és a szakmai bizottság könnyen és gyorsan
megegyezett. Ennek oka két dologban rejlett: a rendezõk e téren elõzetesen javaslato-
kat, véleményeket kértek, illetve õk maguk is igen körültekintõen jártak el, mind a
szakmai kompetencia kérdésében, mind pedig az összeférhetetlenségek elkerülésé-
ben. A korábbinál jóval kevesebb volt a zsûribõl való visszalépés. Csupán egy
alszekcióban okozott gondot, hogy két zsûritag az utolsó pillanatban mondta vissza
részvételét, de ezt a helyzetet a zsûri elnökének határozottsága és nagy szakmai ta-
pasztalata megoldotta. Az alszekció zsûrik túlnyomó többségére viszont az volt jel-
lemzõ, hogy neves tudósok, professzorok és akadémikusok is szívesen vállalták a
zsûrielnökséget ill. tagságot. Ez igen jó visszhangot váltott ki mind a rendezõk, mind
pedig a konferenciát értékelõ Szakmai Bizottság részérõl.

5.) Szintén kevesebb volt az olyan disszonancia, hogy a bírálók feltûnõen eltérõ módon
értékeltek adott dolgozatokat (ez korábban, több OTDK-n, az alszekció-
zsûrielnököknek komoly szakmai és morális gondot okozott). A Szakmai Bizottság-
hoz mindössze egy olyan észrevétel érkezett be, hogy ilyen eset az egyik
alszekcióban elõfordult. Mivel a dolgozatok harmadik bírálónak kiküldése idõ szûké-
ben már nem mindig lehetséges, az ehhez hasonló esetek kezelése mindenekelõtt a
zsûrielnökök feladata. Ezért is szükséges volna lehetõséget találni arra, hogy a zsûrik
a bírálatok beérkezése után, a konferencia kezdete elõtt már összeülhessenek, ami vi-
szont a rendezõ egyetemnek plusz kiadást jelent. Az viszont szinte természetes, hogy
több alszekcióban a végsõ sorrend igen-igen szoros volt, elsõ és 6-7. helyezettek kö-
zött is néha csupán kevés pontkülönbség volt. Ezen a helyzeten a különdíjak hellyel-
közzel gyógyírt jelentettek, de ismételten megállapítható – mint ezt a Szakmai Bizott-
ság elnöke zárszavában is kiemelte, hogy a „helyezetlenül” maradtak túlnyomó több-
sége emelt fõvel távozhatott. A konferencia értékelése során a Szakmai Bizottság
egyetértett a rendezõk által követett gyakorlattal, mely szerint a szponzorok által fel-
ajánlott összegeket legnagyobb részt a helyezettek díjazására fordították. A szponzo-
rok nevének nyilvánosságra hozatalára így is megvolt a mód, sõt a záróünnepségen a
legtöbb esetben magának a szponzornak a képviselõje adta át a díjakat. Ezzel a meg-
oldással el lehetett kerülni azt a – korábban elõfordult – disszonáns helyzetet, hogy a
„felpántlikázott” különdíjak anyagi értékben felülmúlhassák az elsõ-második helye-
zettek díjazását. 

Ami a szakmai színvonalat illeti: erõs volt, határozottan erõs. A helyezések tekinteté-
ben, szoros versenyben a rendezõ ELTE hallgatói bizonyultak a legeredményesebb-
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nek (vö. OTDK konferencia honlapja) a Szegedi Tudományegyetem – szintén a leg-
teljesebb elismerést érdemlõ – hallgatói elõtt. Utóbbi intézményben kimutathatóan je-
lentõs az MTA SZBK részesedése a TDK-dolgozatok témavezetésében. Ám az elõbbi
két nagy egyetem szereplésétõl csak kevéssé marad el a Debreceni Egyetem (ahol a
TTK mellé a volt DOTE-val közös molekulárbiológus szak is felzárkózott). Aránylag
kevesebb volt a tanár szakos, és különösen a tanárképzõ fõiskolás hallgató, utóbbiak
eredményessége a korábbiak alatt maradt. Ennek okait keresve nem tudunk másra
gondolni, mint arra, hogy a képzés tömegesedése nem kedvez a személyes tanár-diák
kapcsolatra épülõ tehetséggondozásnak.

6.) Indokolt volt a biológiai OTDK-t külön választani, hiszen ez a hallgatói-oktatói lét-
szám mozgathatónak, áttekinthetõnek bizonyult. A technikai kondíciók az ELTE új
egyetemi campusán ill. a fizikai épületben kitûnõek voltak. Kár, hogy a szálláshelyek
jelentõs része a konferencia színhelyétõl távol volt, ennek következtében az esti prog-
ramok egy része nagyon mérsékelt látogatottságnak „örvendett”. E téren bizonyos fá-
radtságot (talán mégse fásultságot?) vélhetünk felfedezni egyetemi hallgatóságunk-
ban. Itt is az a tapasztalatunk, hogy a képzés tömegesedése a hallgatói közösségek
eróziójával és a közös megmozdulásokon való részvétel készségének csökkenésével
jár. E téren a szegedi hallgatók példás összetartását és jó hangulatát emelnénk ki, ami
biztató lehet egy 2003-ban Szegeden rendezendõ OTDK konferenciára.

7.) Nagyon jó rendezõi ötlet volt a vasárnap délutáni megnyitó, egy kiemelkedõ színvo-
nalú szakmai elõadással (Hámori József) megkoronázva. Sokan hallgatták! Szintén
folytatásra érdemes újítás (Szegedre átörökíthetõ) a különbözõ intézetek meglátoga-
tása, a zsûri ülések délutánján. Sajnos, a rendezõk harmadik újítása a csekély érdeklõ-
dés miatt nem „jött be”: a hallgatói fórum, a beszélgetés a hallgatókkal a diákköri
mozgalom jövõjérõl, a TDK és a PhD egymásra épülésérõl stb. Néhányan nagy ér-
deklõdéssel vártuk ezt a találkozást, most nem sikerült, reméljük, majd legközelebb.

8.) Az elõzõ pont alatt megfogalmazott véleményhez csupán egy észrevételt fûzünk hoz-
zá, amelyet több kollegánk jelzett. A témavezetõ tanárok közül többen szerették vol-
na, ha nekik is elõre megszervezett szálláshely jut, nemcsak a zsûritagoknak. Ez
azonban – mint utólag nyilvánvalóvá vált - nem a rendezõ egyetem igyekezetének hi-
ányán múlott, hanem vagy a témavezetõket kiküldõ karok, vagy maguk a témaveze-
tõk mulasztották el a megfelelõ idõben való jelentkezést, illetve azt visszajelezni,
hogy igényt tartanak-e központilag biztosított szállásra. 

Végezetül: az értékelésbõl nem maradhat ki az, hogy a Szakmai Bizottság a legteljesebb
elismerését és köszönetét fejezte ki a rendezõknek a magas szakmai színvonalon megrende-
zett, sikeres OTDK konferenciáért. A Bizottság egyúttal felkéri a Szegedi Tudományegyete-
met a soron következõ OTDK konferencia Biológiai Szekciójának megrendezésére. 

Prof. Dr. Gyurján István Prof. Dr. Varga Zoltán
a Szervezõ Bizottság elnöke a Szakmai Bizottság elnöke
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A Biológia Szekció munkájának értékelése:

A konferencia lebonyolítására 2001. április 8-11. között került sor az ELTE TTK új Lágy-
mányosi Tömbjében ( Pázmány Péter sétány 1/A) . Ahogy az a programfüzetbõl kitûnik, áp-
rilis 8-án (vasárnap) 12 órától a résztvevõk érkezése, regisztrációja volt, majd az ünnepélyes
megnyitóra 17 órakor került sor.

A megnyitó elnöksége:
Dr. Kiss Ádám helyettes államtitkár
Dr. Szendrõ Péter az OTDT elnöke
Dr. Benczúr András a Természettudományi Kar Dékánja
Dr. Varga Zoltán az OTDK Biológia Szekció Szakmai Bizottságának elnöke
Dr. Gyurján István a Biológia Szekció ügyvezetõ elnöke
Dr. Zboray Géza a Biológia Szekció ügyvezetõ titkára

Gyurján István ügyvezetõ elnök üdvözölte a Konferencia résztvevõit, a meghívott vendé-
geket. Ezt követõen Benczúr András, a konferenciának helyet adó Kar Dékánja, mint házi-
gazda, köszöntötte a Konferenciát. Végezetül Kiss Ádám helyettes államtitkár szólt a Konfe-
rencia résztvevõihez.

Az üdvözlõ beszédek elhangzása után került sor a megnyitó plenáris elõadására: 
Az elõadás címe: A biológiai kutatások jövõbeni perspektívái, irányai. A meghívott elõ-

adó: Hámori József akadémikus, egyetemi tanár, a Miniszterelnök tudományos fõtanácsadó-
ja. A megnyitó ünnepi vacsorával zárult.

Az érdemi munka 2001. április 9-én (hétfõ) kezdõdött. 
A szekció elõadásai 16 tagozatban hangzottak el. 
Az elõadások megoszlása tagozatonként:

I. Növényélettan – Növényszervezettan 14
II. Elméleti biológia – modellezések 5

III. Biokémia - molekuláris biológia 15
IV. Genetika 15
V. Immunológia 13

VI. Mikrobiológia 13
VII. Növényökológia 12

VIII. Állatökológia, ökofiziológia (gerinces) 13
IX. Állatökológia, ökofiziológia (gerinctelen) 12
X. Hidrobiológia 14

XI. Anatómia, sejt-és humánbiológia 7
XII. Élettan 6

XIII. Etológia 7
XIV. Neuroanatómia 7
XV. Neurofiziológia 7

XVI. Taxonómia 5
165
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A tagozatokban 60 zsûritag mûködött, akik egyúttal elõzetes bírálók is voltak. Csupán bírá-
lói funkciót 40 szakember látott el. A tagozatok ülései zökkenõmentesen zajlottak le, a zsûrik
teljes számban jelen voltak, az elõadótermek technikai felszereltsége megfelelõ volt. Az elõ-
adások bemutatása 10-én délben fejezõdtek be. Április 10-én délután került sor a zsûrielnökök
értekezletére. Az OTDT felhívása szerint a bemutatott dolgozatoknak az 1/3-a kaphat helye-
zést. Az elõadások magas színvonala miatt a zsûrielnökök további díjazásra tettek javaslatot. 

A helyezések megoszlása: I. díj 20-600 eFt
II. díj 25-500 eFt

III. díj 30-300 eFt

Pénzjutalommal járó különdíjak száma 5 (10.000Ft/díj).
A díjak egyetemenkénti megoszlását táblázat mutatja be.

A Biológiai Szekció díjkiosztó s egyben záróünnepségére, 2001. április 11-én 10 órai kez-
dettel került sor. A Konferencia értékelését a Biológia Szekció Szakmai Bizottságának elnö-
ke, Varga Zoltán professzor foglalta össze. Gyurján István zárszava után a Konferencia ünne-
pi ebéddel fejezõdött be.

A központi szervezés tapasztalatairól

Az OTDT igen gyorsan és jól dolgozott, gyakorlatilag bármikor és bármiben készséggel
segítettek. A határidõk a helyükön voltak, de a dolgozatok beküldése egyes esetekben nagy
késéssel történt és ez nehezítette a tagozatok kialakítását és a bírálókhoz való kiküldést.
Egyes esetekben a bírálatok is késve érkeztek. A befizetések egyes intézmények részérõl
még most is folynak. A felhívásnak ezt a részét célszerû lenne kiegészíteni egy olyan pasz-
szussal, hogy aki nem fizeti be idõben a részvételi és nevezési díjakat, az a konferencián nem
vehet részt.

A mi esetünkben nem kevés problémát és bizonytalanságot okozott az, hogy nem tudtuk;
mennyi pénzbõl gazdálkodhatunk.  Ki kellene kötni azt, hogy az intézmények TDK vezetõi
egy csomagban, összerendezve kell elküldjék az anyagot, azaz a dolgozatokat, jelentkezési
lapokat és egyéb papírokat. E szempontból a jelenlegi Konferencián a SZTE példamutatóan
járt el. 

Kapcsolattartás. Kapcsolattartás nem volt zökkenõmentes. Sajnálatosan számos intéz-
mény nem használja az elektronikus kommunikáció adta lehetõségeket, és nem figyeli, vagy
nincs lehetõsége figyelni a honlapokat. Erre külön fel kellene hívni a következõ rendezõk és
persze a résztvevõk figyelmét. Teljesen felesleges a papírosok kilószámra való küldözgetése.

Szekciók kialakítása. A szekciókat egyrészt az ELTE TTK képviselõi, másrészt a Szak-
mai Bizottság állította össze. Igyekeztünk reális, a tudományban is létezõ kategóriákban
gondolkodni. Arra is törekedtünk, hogy az elõzetesen meghirdetett és a honlapon közzétett
szekcióbeosztás birtokában mindenki maga tehessen javaslatot arra, hogy melyik szekciót
érzi igazán a magáénak. Ebbe olykor beleavatkoztunk, akkor és annyira, amennyire ezt az
egyes szekciók létszámarányainak kialakítása szükségessé tette.
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Díjazásról. A Szervezõ Bizottság döntése alapján a Támogatók által felajánlott összegek
nem különdíjként, hanem helyezési díjként szolgáltak. Olyan esetekben, ahol a Támogatók
Oklevelet is adtak, ez kiegészült helyezési oklevéllel is. A díjakat a Tagozatok zsûrielnökei,
a Biológiai Szekció ügyvezetõ elnöke illetve a Támogatók képviselõi adták át.

Problémák. Várakozásunkkal ellentétben csekély érdeklõdés mutatkozott a tudományos
mûhelyek látogatásával kapcsolatosan és meglepõen kis érdeklõdés mutatkozott a komoly
zenei és a táncos esti összejövetellel összefüggésben is. Ugyancsak szinte teljesen hiányzott
az érdeklõdés a TDK mozgalom jövõjével kapcsolatosan is. Sajnáljuk. Lehet, hogy ezek mö-
gött a Budapest kínálta sokféle lehetõség állt; az emberek inkább elmentek sétálni, várost
nézni. Nehezményezzük azt, hogy az OTDT biztosította támogatásból nem lehetett díjat fi-
zetni. Ez így nem helyénvaló! Javasoljuk egy központi díjtételezés kialakítását, mondjuk x, y
és z Ft- összegben az elsõ, a második, és a harmadik helyezetteknek. Ha valamelyik intéz-
ménynek ez nem elég, az járhat szponzor után, de az egészet erre alapozni nem helyes! Ez
persze a központi támogatás megemelését jelenti, de hát ha országos konferencia, akkor ez
állami részvétel nélkül nem megy. Kevés volt az a témavezetõ, aki elkísérte a hallgatóját. Ezt
erõltetni nem lehet, de az adott tanszékcsoportok azért jobban odafigyelhetnének azokra a
hallgatóikra, akik intézményüket képviselik. Gondot jelentett az is, hogy bizonyos kollégák
nem jelezték érkezésüket, amikor váratlanul beállítottak, kérték mindazokat a szolgáltatáso-
kat, amelyeket az elõzetesen regisztráltak megkaptak.

Pozitívumok. Ezt elsõsorban nem nekünk kell leírnunk. Számunkra jó érzés volt, hogy jó
volt a hangulat, hogy minden teremben sikerült a legmagasabbrendû demonstrációs techni-
káig (power point) felvonultatni és mûködtetni a berendezéseket. A hallgatók 
– bizonyos segítséggel – jól tudták kezelni az eszközöket. Jól szervezettnek éreztük a regiszt-
rációt, az étkeztetést és az információk közzétételét. Az épületek adta szerencsés berendez-
kedésnek megfelelõen az elõadótermek között gyorsan lehetett mozogni. A felajánlott prog-
ramok közül az Állatkerti séta volt a legnépszerûbb. A megnyitó és a záróünnepély a díjki-
osztással érzésünk szerint jól sikerült. Annak különösen örültünk, hogy nem kevés munkával
sikerült megoldani a helyezettek szép és készpénzes díjazását. Nem bántuk meg azt sem,
hogy a résztvevõk szállítására buszokat rendeltünk, bár ezek, fõleg este, rossz helykihaszná-
lással közlekedtek. A vidékiek számára 200 helyet foglaltunk le a Hotel Goliát-ban. A hallga-
tóknak 2-4 ágyas szobák álltak rendelkezésre, míg az oktatóknak 2 ágyas szobák. A férõhe-
lyek igénybevétele a vártnál kisebb mértékû volt. (közel 50%-os kihasználtság)

Prof. Dr. Gyurján István
a Szervezõ Bizottság elnöke
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A XXV. OTDK Biológia Szekció programja:

Budapest, 2001. április 8-11.

2001. április 8. 

1300–tól Regisztráció (helye: Fizikus épület – 1. szint, bejárat a Duna-part felõl)

1700 Hivatalos megnyitó (helye: Konferencia terem)

1730–1830 Plenáris elõadás: A biológiai kutatások jövõbeni perspektíváiról
Elõadó: Dr. Hámori József akadémikus, a Miniszterelnök tudományos
fõtanácsadója (helye: Konferencia terem) 

1900 Ünnepi vacsora, ismerkedés (helye: Kiállítóterem)

2001. április 9. 

700–800 Reggeli (hallgatóknak: szálláshelyen)

730–830 Reggeli (tanároknak: Gömb Aula, K Büfé I. em.) 

900 –1200 Szekcióülések (helye: elõadótermek)

NÖVÉNYÉLETTAN – NÖVÉNYSZERVEZETTAN I.
BIOKÉMIA – MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA I.
GENETIKA I.
MIKROBIOLÓGIA I.
NÖVÉNYÖKOLÓGIA I.
ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCESEK  I.
ÉLETTAN 
NEUROANATÓMIA

1230–1400 Ebéd (helye: Kiállítóterem)

1400 –1700 Szekcióülések (elõadótermek)

NÖVÉNYÉLETTAN – NÖVÉNYSZERVEZETTAN II.
BIOKÉMIA – MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA II.
GENETIKA II.
IMMUNOLÓGIA I.
MIKROBIOLÓGIA II.
NÖVÉNYÖKOLÓGIA II.
ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCESEK II.
ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCTELENEK I.
HIDROBIOLÓGIA I.

1900 –2030 Vacsora (helye: Kiállítóterem)

2100 –2200 Koncert (helye: Harmónia terem)
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2001. április 10. 

700–800 Reggeli (hallgatóknak: szálláshelyen)

730–830 Reggeli (tanároknak: Gömb Aula, K Büfé I. em.) 

900–1200 Szekcióülések (helye: elõadótermek)

ELMÉLETI BIOLÓGIA, MODELLEZÉSEK
IMMUNOLÓGIA II.
ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCTELENEK II.
HIDROBIOLÓGIA II.
ANATÓMIA, SEJT – ÉS HUMÁNBIOLÓGIA
ETOLÓGIA
NEUROFIZIOLÓGIA
TAXONÓMIA

1230–1400 Ebéd (helye: Kiállítóterem)

1430–1600 A zsûrielnökök ülése

1430– Fakultatív program:
Intézménylátogatás, ill. tudományos ülések. 
(Gyülekezõ a regisztráció  helyén, további eligazítás itt történik)

Ötórai tea diákkörösöknek. (helye: Gömb Aula, K Büfé I. em) 

2000–2100 Vacsora (helye: Kiállítóterem)

2100– Buli (helye: Fizikus épület, 0. szint)

2001. április 11. 

800– 900 Reggeli (hallgatóknak szálláshelyen)

830– 930 Reggeli (tanároknak: Gömb Aula, Büfé I. em.) 

1000– Eredményhirdetés, az oklevelek átadása (helye: Konferenciaterem)

1300– 1400 Ebéd (helye: Kiállítóterem)
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A XXV. OTDK Biológia Szekciójának tagozatai és zsûrije:

1. NÖVÉNYÉLETTAN – NÖVÉNYSZERVEZETTAN I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Szigeti Zoltán egyetemi tanár (ELTE TTK)
Tagok: Dr. Tuba Zoltán tszv. egyetemi tanár (SZIE TTK)

Dr. Lehoczki Endre egyetemi tanár (SZTE TTK)
Dr. Barnabás Beáta tudományos tanácsadó 
(MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete)

2. ELMÉLETI BIOLÓGIA, MODELLEZÉSEK TAGOZAT

Elnök: Dr. Gallé László tszv. egyetemi tanár (SZTE TTK)
Tagok: Dr. Sheiring István tudományos fõmunkatárs (ELTE TTK)

Dr. Jordán Ferenc tudományos munkatárs (ELTE)

3. BIOKÉMIA – MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Friedrich Péter akadémikus, egyetemi tanár 
(MTA Enzimológiai Intézet)

Tagok: Dr. Duda Ernõ tudományos fõmunkatárs 
(MTA Szegedi Biológiai Központ)
Dr. Asboth Bence tudományos fõmunkatárs 
(Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont)
Dr. Nyitray László egyetemi docens (ELTE TTK)

4. GENETIKA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Orosz László egyetemi tanár (SZIE MKK)
Tagok: Dr. Sipiczky Mátyás tszv. egyetmi tanár (DE TTK)

Dr. Hajós Lászlóné egyetemi docens (SZIE MGKK)
Dr. Parádi Elemér tudományos fõmunkatárs (ELTE TTK)

5. IMMUNOLÓGIA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Falus András tszv. egyetemi tanár (SE ÁOK)
Tagok: Dr. Füst György egyetemi tanár 

(SE III. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár (PTE ÁOK)
Dr. Matkó János egyetemi docens (ELTE TTK)

6. MIKROBIOLÓGIA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Ferenczy Lajos akadémikus, egyetemi tanár 
(SZTE TTK)

Tagok: Dr. Maráz Anna tszv. egyetemi tanár (SZIE ÉTK)
Dr. Bíró Sándor tszv. egyetemi docens (DE TTK)
Dr. Berencsi György fõosztályvezetõ fõorvos 
(Országos Epidemiológiai Központ)
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7. NÖVÉNYÖKOLÓGIA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Pócs Tamás akadémikus, egyetemi tanár (EKF)
Tagok: Dr Körmöczi László egyetemi docens (SZTE TTK)

Dr. Kalapos Tibor egyetemi docens (ELTE TTK)
Dr. Vojtkó András fõiskolai docens (EKF)

8. ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCESEK I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Gere Géza egyetemi tanár (ELTE)
Tagok: Dr. Gyurácz József tszv. fõiskolai docens (BDTF)

Dr. Kiss István egyetemi docens (SZIE)
Dr. Farkas János egyetemi adjunktus (ELTE)

9. ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ÖKOFIZIOLÓGIA / GERINCTELENEK I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Bakonyi Gábor tszv. egyetemi tanár (SZIE)
Tagok: Dr. Andrikovics Sándor tszv. fõiskolai tanár (EKF)

Dr. Hornung Erzsébet tszv. egyetemi tanár (SZIE ÁOK)
Dr. Csuzdi Csaba tudományos fõmunkatárs (ELTE TTK)

10. HIDROBIOLÓGIA I-II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Biró Péter tudományos tanácsadó (MTA BLKI)
Tagok: Dr. Gulyás Pál tudományos tanácsadó (VITUKI)

Dr. Kiss Keve Tihamér osztályvezetõ 
(MTA Magyar Dunakutató Állomás)
Dr. Oertel Nándor tudományos fõmunkatárs 
(MTA Magyar Dunakutató Állomás) 

11. ANATÓMIA, SEJT- ÉS HUMÁNBIOLÓGIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Sass Miklós tszv. egyetemi tanár (ELTE TTK)
Tagok: Dr. Bodzsár Éva egyetemi docens (ELTE TTK)

Dr. L. Kis Anna (SE ÁOK)
Dr. Hollósi Gábor egyetemi docens (DE TTK)

12. ÉLETTAN TAGOZAT

Elnök: Dr. Détári László tszv. egyetemi docens (ELTE TTK)
Tagok: Dr. Rudas Péter tszv. egyetemi tanár (SZIE ÁOK)

Dr. Erdélyi Lajos egyetemi docens (SZTE TTK)

13. ETOLÓGIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Altbäcker Vilmos tszv.egyetemi docens (ELTE TTK)
Tagok: Dr. Kabai Péter tudományos fõmunkatárs (SZTE ÁOK)

Dr. Miklósi Ádám tudományos fõmunkatárs (ELTE TTK)
Dr. Barta Zoltán egyetemi docens (DE TTK)
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14. NEUROANATÓMIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Antal Miklós tszv. egyetemi tanár (DE ÁOK)
Tagok: Dr. Halasy Katalin egyetemi docens (SZIE ÁOK)

Dr. Takács József tudományos fõmunkatárs 
(MTA SOTE EKSZ)

15. NEUROFIZIOLÓGIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Toldi József tszv. egyetemi tanár (SZTE TTK)
Tagok: Dr. Emri Zsuzsa tudományos fõmunkatárs (MTA KOKI)

Dr. Gábriel Róbert tszv. egyetemi docens (PTE TTK)

16. TAXONÓMIA TAGOZAT

Elnök: Dr. Papp László akadémikus (MTM Állattár)
Tagok: Dr. Korsós Zoltán igazgató (MTM Állattár)

Dr. Forró László tudományos fõmunkatárs (MTM Állattár)
Dr. Györffy György egyetemi adjunktus (SZTE TTK)
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A XXV. Biológia Szekcióba nevezett dolgozatok bírálói:

MIKROBIOLÓGIA

Márialigeti Károly tszv. egyetemi docens (ELTE Mikrobiológiai Tanszék)
Borsodi Andrea egyetemi adjunktus (ELTE Mikrobiológiai Tanszék)

GENETIKA

Hoffmann Gyula egyetemi adjunktus (PTE Genetikai Tanszék)
Major Ágnes egyetemi adjunktus (ELTE Genetikai Tanszék)
Tóth Gábor egyetemi adjunktus (ELTE Genetikai Tanszék)
Kárpáti Éva egyetemi adjunktus (SZIE Biotechnológiai és Molekuláris Biológiai Tanszék)
Papp Péter tud. fõmunkatárs (Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont)

IMMUNOLÓGIA

Medgyesi György nyugalmazott egyetemi tanár
Kacskovics Imre egyetemi tanár (SZIE Állatorvostudományi Kar)

HIDROBIOLÓGIA

Csányi Béla tud. fõmunkatárs (VITUKI)
Dévai György tszv. egyetemi docens (DE Ökológiai Tanszék)
Padisák Judit tud. fõmunkatárs (MTA Limnológiai Kutatóintézet)

ÁLLATÖKOLÓGAI (GERINCTELEN)

Merkl Ottó kurátor (Magyar Természettudományi Múzeum Állattára)
Szövényi Gergõ PhD-hallgató (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Hufnagel Levente tud. segédmunkatárs (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Kriska György egyetemi adjunktus (ELTE Biológiai Szakmódszertani Csoport)
Farkas János egyetemi adjunktus (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Szentkirályi Ferenc tud. fõmunkatárs (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet)
Samu Ferenc tud. fõmunkatárs (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet)
Bába Károly ny. egyetemi tanár
Schmera Dénes PhD-hallgató (ELTE Álltrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Moskát Csaba PhD-hallgató (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Török János egyetemi docens (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék)

NÖVÉNYÖKOLÓGIA

Standovár Tibor egyetemi docens (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Orbán Sándor fõiskolai tanár (Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola)
Fodor Ferenc egyetemi adjunktus (ELTE Növényélettani Tanszék)
Molnár Edit tud. fõmunkatárs (MTA Botanikai Kutatóintézet)
Csintalan Zsolt egyetemi adjunktus (SZIE Növénytani Tanszék)
Hahn István egyetemi adjunktus (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Rimóczi Imre egyetemi tanár (SZIE Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszék)
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ELMÉLETI BIOLÓGIA

Schering István tud. fõmunkatárs (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék)
Jordán Ferenc tud. munkatárs (ELTE Genetikai Tanszék)

BIOKÉMIA-MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA

Venekei István egyetemi adjunktus (ELTE Biokémiai Tanszék)
Fodor András egyetemi docens (ELTE Genetikai Tanszék)
Buday László egyetemi docens (SE AOK Biokémiai Intézet
Kellermayer Miklós egyetemi docens (PTE)

ÁLLATÖKOLÓGIA (GERINCES)

Fuisz Tibor tud. fõmunkatárs (Magyar Természettudományi Múzeum Állattára)
Báldi András tud. fõmunkatárs (Magyar Természettudományi Múzeum Állattára)
Csörgõ Tibor egyetemi adjunktus (ELTE Állatszervezettani Tanszék)
Bakó Botond tud. munkatárs (SZIE MKK)
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ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 KEVEGMB tsepaduB 1 1 2 1

2 KTTED necerbeD 2 1 1 2 1 3 2 4 5 1 1 1 4 82 81

3 KTTETLE tsepaduB 2 3 3 11 4 3 2 1 3 4 2 3 14 22

4 FKE regE 2 2 3 7 0

5 KTMEMYN rávóraygamnosoM 1 1 2 0

6 KTTETP scéP 2 2 1 7 2 2 61 5

7 FIZS rõyG 1 1 1

9 KFTYGJETZS degezS 1 3 4 0

8 KTTETZS degezS 3 1 8 7 1 6 3 1 1 1 1 3 2 83 91

01 KTOÁEIZS tsepaduB 2 1 2 1 6 5

21 IGKEIZS õllödöG 1 1 2 0

11 KTKEIZS tsepaduB 2 1 3 2

31 KKMEIZS õllödöG 1 1 1

41 KMGEV ylehtzseK 1 1 0

51 KMEV mérpzseV 2 2 1

61 ETBB rávszoloK 1 1 2 0

71 ZSODK tsepaduB 1 1 1 2 2 1 1 9 0

:nesezssÖ 41 5 51 51 31 31 21 31 21 41 7 6 7 7 7 5 561 57
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
ttezeylehmened
amázskotazoglod

ótturbkajíD
egezssö

1 nattezevrezsynévön–natteléynévöN II–I . 41 2 1 2 5 1

2 kesézelledom,aigóloibitelémlE 5 1 0 2 3 0

3 aigóloibsirálukelom–aimékoiB II–I . 51 2 2 3 7 0

4 akiteneG II–I . 51 2 2 3 7 0

5 aigólonummI II–I . 31 1 3 3 7 0

6 aigóloiborkiM II–I . 31 2 1 2 5 1

7 aigóloköynévöN II–I . 21 2 1 2 5 2

8 kesecnireG/akizifoköséaigólokötallÁ II–I . 31 1 2 3 6 0

9 keneletcnireG/akizifoköséaigólokötallÁ II–I . 21 1 2 3 6 0

01 aigóloibordiH II–I . 41 1 2 3 6 3

11 aigóloibnámuhsé-tjes,aimótanA 7 1 1 1 3 1

21 nattelÉ 6 0 2 0 2 1

31 aigólotE 7 1 3 0 4 0

41 aimótanaorueN 7 1 1 1 3 1

51 aigóloiziforueN 7 1 1 2 4 0

61 aimónoxaT 5 1 1 0 2 0
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–natteléynévöN
Inattezevrezsynévön I– .I
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setimgarhP(dánaasátahRL-nitzsicorkimA
sóiznepzsuzstjes).duetSxE.nirT/.vaC/silartsua

sulubutorkimaséerésédekevöntezséynet
erésédõzevrezs

ránatimeteygeygröyGylébroB
dégesránatimeteygeabasCéhtáM

–natteléynévöN
nattezevrezsynévön I I– .I

.III
aróNtnáméyG

esemEséllI KTTETZS .V
kemiznesotaloscpaklevésédévikkosátahzssertS

fórtotuanixuaséfórtoretehnixuaesédökûm
nabkozsullakynáhod

snecodimeteygetigraMóbazS

–natteléynévöN
nattezevrezsynévön I I– .I

.III atiZaivlizShtóT KTKEIZS .V
keynévönaríscapráasátahsélezekõhûjedidivöR

sukitamiznesésukitetnizsotofseyge
erieretémarap

ránatimeteygerobáGhtávroH
ránatimeteygenátloZitegizS

–natteléynévöN
nattezevrezsynévön I I– .I

roinuJ
jídnölüK

sámaTztivonsiV ZSODK ”evuomisruppE„ygana,iaktitazómimA
snecodimeteygenátloZfótsirK

õtezevtreknávtsIipészI

,aigóloibitelémlE
kesézelledom

.I szálaBppaP KTTED .V
ússalajóicúlovekenégtlázsserpxenesõrE

)nebõtzselé(
ránatimeteygesröEyrámhtazS

ótagllah-DhPabasCláP

,aigóloibitelémlE
kesézelledom

.III alleirbaGraygaM KTTETLE .V
kosálusrátynévönaasátahkeynévönsilánolK
lledomatamotuatjeS:arátazátnim-gaynapát

snecodimeteygeatáeBynorbO
sólkiMzsétreK

srátaknumõfsoynámodut

,aigóloibitelémlE
kesézelledom

.III annaszusZikataP KEVEGMB .VI
iakitametamkanásulkictjesõtzseléódasahA

esézelledom
ránatimeteygealéBkávoN

tazogaT
sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS

õdlüK
ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.I
sengÁylébroB

ókinA
retzsEamosC

KTTED .V
ejréhef6E)61VPH(61surívamollipapnámuhA

ejréhefrozsserppuzsromut35pasé
atalágszivkanásátahnösclök

anitzsirKakrazS
srátaknumdégessoynámodut

sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.I aerdnAygröyG KTTETZS .V
susollub(gésgetebnummiotuanámuhygE

kenéjditpeppótipe-négitna)dioigihpmep
asázohertélkodimzalpsamlaklaerésétetlemretlút

õtezevylátzsoólzsáLiagroD

sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.II retéPykzcevdeM KTTETLE V– .VI
kanájáicnetzsizerrotibihninizspirtozemnámuhA

atalágszivkaniasumzinahcemsirálukelomsé
snecodimeteygeólzsáLiygálizS

sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.II adnileMikzcetrevS KTTETZS .VI
námuhasátahsenelleromutailofirticadniroM

nebketjeskárlébsé-õlme
snecodimeteygenilataKrázsisC

sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.III anitzsirKsciraG KTKEIZS .VI
ólosáylofebtésédõzejefiktenütkosurívsubmoT
atlodóksurívaesézepékrétkáicnevkezsmonif

nabzákilper

snecodimeteygeygröyGyartzsiB
ódascánatsoynámodutfeszóJnáygruB

sirálukelom–aimékoiB
Iaigóloib –I .I

.III ylegreGitóraM KTTETZS .V
zánegordih]eF-iN[anicisrepoesoraspacoihTA

ózstájteperezsnebésizétnizsoibkeniemizne
esézmellejséasátísonozakenég

ránatimeteyge.vzstlénroKscávoK
soynámodutrobáGylehkáR

srátaknumõf

sirálukelom–aimékoiB
aigóloib I I– .I

.III tlosZhtóT KTTETZS .VI
téjréhefõtök-SNRújóicknufnelteremsiygE

silánoicknufséitezekrezsnégalihposorDólodók
atalágsziv

snecodimeteygeermIsoroB
ulgotaruMneleS

akiteneG I I– .I .I ólzsáLódrA KTTETZS .V
kenégalihposordótísodómtetezekrezsnitamorK

asátísonoza

ódascánatsoynámodutsonáJzsuaG
kirneHscivokruyG

srátaknumõfsoynámodut

akiteneG I I– .I .I notráMieksiM KTTED .V
secymorahccasozihcSaatalágszivsátiliretsA
négsnátumy-etsygenebõtzseléódasahebmop

lützsereknátalágsziv
ránatimeteygednomgisZõkneB

tazogaT sézeyleH
sázajíd+
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akiteneG I I– .I .II õkinEygaN KTTETZS .V
kosnátumsizétnizsoibdirahcazsilopsiráluzspaK

nab-itolilemmuibozihroniSatalágsziv
retéPykontuP

srátaknumõfsoynámodut

akiteneG I I– .I .II aerdnAetekeF KTTED .V
teperezsnabsádótzsotjessénabsádótzsogaM
kanásátahnösclökiakitenegkosnátumózstáj
nab-ebmopsecymorahccasozihcSatalágsziv

dégesránatimeteygesengÁtrellarG
ótagllah-DhPtlosZiygálizS

akiteneG I I– .I .III
tiduJrettiL
sokÁscituP KTTETZS .V

-SNDsiláirdnokotimsnamrofoensuccocotpyrCA
epékrétsilánoicknufsésóickirtserkené

snecodimeteygetiduJarescuK
soynámodutannaszusZiramaH

srátaknum

akiteneG I I– .I .III annaszusZrenhciL KTTETZS .V
retómorp1RACeaisiverecsecymorahccaS

atalágszivkenétezekrezsnitamork
ránatimeteygeyugnesseMenicnarF.rD

ránatimeteygesiobuDenylevE

akiteneG I I– .I .III ttedanreBppaP KTTETZS .VI
ózoylábazsnégleteKgólomohß-nitropmI

nabálihposorDatalágszivkanájóigér
snecodimeteygeermIsoroB

aigólonummI I I– .I .I feszóJnámráK KTTETLE .V

)PAS(PdiolymamurézsrégesnánibmokeR
sóizsserpxesirotsapaihcipasátílláõle

atalágszivkanájóizsserpxeejréhefa;nebrezsdner
nabkalanovtjesgáforkamûtedererége

ránatimeteygeannAiedrE

aigólonummI I I– .I .II annAkizórB KTTETLE .V
-ortire1-FTlálahtjessésélélút,sédekevöN
arásátahsázotláv-i]+2aC[nebketjesaimékuel

airáMiscógaM
srátaknumõfsoynámodut

aigólonummI I I– .I .II aihtnyCerteD KTTETLE .V

rotpecer-saFõnelejgemnokáticofmil-TA
júkenéperezsózoylábazstakotamaylofnummi

óicávitkasukificeps-négitnaza:egésõtehel
asátísodómkenéjtnizsbözsük

avÉyglövanjaR
ránatimeteygeõtezevkézsnat

aigólonummI I I– .I .II aemíTydraH KTTETLE .V
aasátatumik)2RC,1RC(korotpecertnemelpmoK

sétökmudnagila;neketjesózíhúsupítazókum
arájóicálunargedketjesasátah

annAiedrE
ránatimeteygeõtezevkézsnat

tazogaT
sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS

õdlüK
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IaigólonummI I– .I .III nátloZbéreV KTTED .II
sé)SONi(zátetnizs-dixonom-négortinótahlákudnI

sosádalluygajóicázilakolzárofaid-HPDAN
nebkegésgetebléb

dégesránatimeteygenátloZõzõfreS
dégesránatimeteygeyloráKaktalaP

aigólonummI I I– .I .III gáriVsaV KTTETLE .V
nátusétetlütáõlevtnoscaasálánzsahlefnég-HV

nabráotrepertjes-Bólukalaik
srátaknumõfsoynámodutcnereFrehU

aigólonummI I I– .I .III sárdnAóknarF KTTETZS .V
zátafzsofnizoritrotpecernárbmemzsnart54DCA

atalágszivkenézsérsilárullecartxe
avÉirotsonoM

srátaknumõfsoynámodut

IaigóloiborkiM I– .I .I
retzsEamosC
sengÁylébroB

KTTED .V

lekkeszrötsurívaicneicifednumminámuH
surívsititamotssiralucisevtlázipitoduezsp

atalágszivkenégéssepékõzõtref
nebtezséynettsalbohportoitycnys

ránatimeteygecnereFhtóT.D
alittAiscáB

srátaknumdégessoynámodut

IaigóloiborkiM I– .I .I annAylekézS KTTETLE .V
muirétkabólákifirtinygáscivakianuD
sirálukelomatalágszivkenégéssözök

lekkerezsdóm

snecodimeteygeyloráKitegilairáM
ótagllah-DhPllecraMzsualokiN

IaigóloiborkiM I– .I .II tiduJscákuL KTTETLE .V
itezeynrökséiakinilkasáludrofõlekállenoigeL

nogázsroraygaMnabkátnim
srátaknumsoynámodutabasCrángoB

IaigóloiborkiM I– .I .III ókidlIisaliyN KTTETZS .V
atalágszivsirálukelomséasátatumikkosurívorkiM

nabkábmogsárópsmorájsõtnelejgaligásadzag
sutknujdaimeteygeabasCiyglövgáV

IaigóloiborkiM I– .I .III aivlizSzcnezS KTTETZS .V nabkojafsulligrepsAatalágszivkosurívorkiM srátaknumõfsoynámodutsonáJagraV

IaigóloiborkiM I– .I jídnölüK nátloZigaB KTTETZS .V
ynokétahkokédalluhúmlatratnitareK

asátnobeliaigóloiborkim
ránatimeteyge.vzstlénroKscávoK
srátaknumsoynámodutnilataKiereP

IaigóloköynévöN I– .I .I ókinAiynémrözsöB KTTETZS .V
sé-deyge.roMmucilatimuihtnaXA
kaniagásonodjalutûtnizsóicálupop
nabásádokzamlaklaynévönaeperezs

sutknujdaimeteygenávtsIigaB

tazogaT sézeyleH
sázajíd+
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ynémzétni

.fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
B

IO
L

Ó
G

IA
IS

Z
E

K
C

IÓ
107



IaigóloköynévöN I– .I .I adlemIidomoS KTTETLE .II
ketegizsózsúlataiftlukalaiknasogaldosáM

lakkopálózsúbbesõdiasátílnosahezssö
ótatuksugóloibnotráMhgolaB

ótagllah-DhPsámaTiedéR

IaigóloköynévöN I– .I .II retéPiynévözS KTTETLE .VI
atalágszivkaniáicnereferpjafafkojafahomnotifipE

nebtegilregéitnemkatapikédivygeh
sutknujdaimeteygenátloZhtóT

aigóloköynévöN I I– .I .III aerdnAóygaH KTTETZS .V esézepékrétóicátegevkéylmesikézsynákázA sutknujdaimeteygenilataKizcógraM

IaigóloköynévöN I– .I .III ylegreGsáyluG KTTED .V
séiaimónoxat.l.s.LmunrevmuidocobluBA

atalágszivúlécimledévtezsémret
sugóloibólzsáLppaP

dégesránatimeteygealittA.VránloM

IaigóloköynévöN I– .I jídnölüK elegnesCatraB ETBB

kenégésttezeynnezsnZséuC,bPõgevelA
keynévönrotákidnioibasázoynámlunat
,eygemréheF(nántalaZlavsásálánzsahlef

nékéynröksé)ainámoR

nilataKkótraB
ránatódaõleimeteyge
rotkelairamanAusuR

IaigóloköynévöN I– .I jídroinuJ agniKszálaB ZSODK ttözökdlöfaségéscopakynévöndlözA ránatnotsogÁkescárovD

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.I aylosrOserevygeF KTTETLE .V
,keynévönõzeklednerlammuirátkensilárolfartxE

ótagotáltommuirátkenasékiarotáderpgam
atalágszivkenérezsdnertaloscpakkáygnah

snecodimeteygedáprÁisetnezS.rD

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.II ókinAsereS KTOÁEIZS .V
zaeperezs)alobmelloC(kosállivórgU

nebésétzsejretabmog-azihrrokimsirálukzsubra
ránatimeteygerobáGiynokaB
sutknujdaimeteygenilataKatsoP

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.II alliLsojaL KTTETP .V
igéssözökkanájánuafkópókaljalatóylmosrázSA

atalágsziv
snecodialoksiõfabasCrátenizS
sutknujdaimeteygerodnáSsakraF

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.III anitzsirKkiláG KTTED .VI
peygalkizskanájánuafacsulloMygeh-iynozsáKA

esérémleftopalláittõleóickurtsnoker
ránatimeteygenátloZagraV
srátaknumikézsnatsámaTileD

tazogaT
sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS

õdlüK
ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.III adnileMyhgáS KTTETZS .II,.V asátílnosahezssöiaigólokalamkepeygidlöfla-léD
snecodimeteygetebészrEgnuroH

ránatimeteygeólzsáLéllaG

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
keneletcnireg I I– .I

.III
mádÁúdjaH
robáGiynahiT

KTTED
.V
.VI

sóickelezstatibah)eadibaraC(karagobótuF
nebõdre-soliTiatigramtnezsjÚzaatalágsziv

snecodimeteygenávtsIsaliyN

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö

kesecnireg I I– .I
.I diváDreffähcS KTTETP .I,.VI

ajákimanidilebõdi-rétkóicálupopóláscgáR
kanátazátnimtlofsettüygeylehõlésokiazom

nájpalaesézmele
sutknujdaimeteygeõzõyGhtávroH

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
Ikesecnireg I– .I

.II tiduJzsinK KTTETP .V

tlalgoflenebkegéssözöksõlmesikrégeeprötA
asékeniekzséftnimalav,atalágszivkenéyleh
-siKaesélscebsátiznedkaniarávkocopamszép

nételüretnotalaB

sutknujdaimeteygeõzõyGhtávroH

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
Ikesecnireg I– .I

.II notráMhtávroH KTOÁEIZS
sasigalrapaasátahkõzeynétóravazirebmezA

arásátzsaláv-ylehõlekzséf)acailehaliuqA(
abasCtáksoM

srátaknumõfsoynámodut

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
Ikesecnireg I– .I

.III akinoreVazciruyG KTTETLE .III
aasátahkenneséaságárakóroblúynigerüzA

arsákórobsÕiascóB-caguB
somliVrekcäbtlA

snecodimeteyge.vzst

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
Ikesecnireg I– .I

.III návtsIiamritnezS KTTETLE .V
gaynakezséf)suirdnaxelasuidarahC(kélilikézsA

atalánzsah
ótatkoimeteygesámaTylekézS

snecodimeteyge.vzstsomliVrekcäbtlA

séaigólokötallÁ
/aigóloizifokö
Ikesecnireg I– .I

.III sokÁkirobáG KTTETP .V
ygeesézmeletazátnimylehóvúbsé-ságzomA

óláscgártatibahmutenipraC-iroborocreuQ
lánióicálupop

õzõyGhtávroH
sutknujdaimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+
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IaigóloibordiH I– .I .I atáeBókaB FIZS .III
gemöt-zssohahpromylopanessierDA
inotalabaajázssamoibséeséggüfezssö

nabsoráníh

anolIóksuM.B
srátaknumõfsoynámodut

IaigóloibordiH I– .I .II retéPscákaT KTTED .V
sé-iteleKakosátatukiaigóloköséiakitzsinuaF
niazsakazsúmazohzívõrétleanrotascõfitaguyN

aléBscávoK
srátaknumdégessoynámodut

IaigóloibordiH I– .I .II aivlizShtóT KTTED .VI
séasátítzsit)nixotonaic(nizspomrepsordniliC

lettzsetynévönaríscrátsumasátatumik
ránatimeteygeygröyGylébroB

ótagllah-DhProbáGsasaV

IaigóloibordiH I– .I .III airótkiVnárvaK KTTED .V
azsiTaasátahsézeynnezsdinaicA
arágálivõléneletcniregsukipókzsorkam

snecodimeteygealuyGsotakaL
srátaknumsoynámodutretéPzsáhuJ

IaigóloibordiH I– .I .III retéPhteméN KMEV .II
notknalpoozõzöbnölüK”sázoktaygofpansejleT„

kosárájleisétírömötséközökzseiletévatnim
asátílnosahezssökanágásynokétah

soynámodutólzsáLhtóT.G
srátaknumõf

ránatnágamimeteygetiduJkásidaP

IaigóloibordiH I– .I .III alleirbaGróP KTTED .V
ilebõdisé-rétajárólfaglaavokdés-iõfózsAzA

atalágszivkaniasázotláv
ránatnágamimeteygetiduJkásidaP

ránatimeteygeygröyGylébroB

IaigóloibordiH I– .I jídnölüK
sedecreMyedrE

anaiD
IGKEIZS .V

isázoklálpátzsotneborkamiregneT
ittözökkojafaséerezsdnertaloscpak

imledévtezsémretõdneelygekosátahnösclök
)sknaBlatsaoCnaigleB(netelüret

sugóloibreargeDnevetS
snecodimeteygenávtsIssiK

IaigóloibordiH I– .I jídnölüK
iygnöyGókmarS
dnároLscivokruyG

FKE .VI
zohájóicpecnoksóicázilativerkatap-sokáRA
kotalágsziviaigólordihséiaimékzívódóloscpak

sutknujdaialoksiõfalittAssiK
nalatreBkótsE

IaigóloibordiH I– .I jídroinuJ ylegreGiszoloK ZSODK aigólonhcetisátítzsitzívynnezssopazsinevelezA
ránatimeteygealéBalleveS

ránatimeteygeólzsáLidylomoS

sé-tjes,aimótanA
aigóloibnámuh

.I abasCirodÁ KTTETLE .0002
sóicárenegedoruenõpéllefnárosgésgetebnoirP

atalágszivkotamaylof
snecodimeteygesojaLólzsáL

tazogaT
sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS

õdlüK
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sé-tjes,aimótanA
aigóloibnámuh

.II ttevIirávõK KTTED .V ajáigóloinarkkanárokzérgázsroraygaM snecodimeteygeólzsáLyrámhtazS

sé-tjes,aimótanA
aigóloibnámuh

.III avÉõgezS KTTETLE .VI
sáigrellanebrezsdnergediitnopzökasálutzsuptjeS

neõtevöktakóickaer

anitzsirKscávoK
srátaknumõfsoynámodut

návtsImáharbÁ
srátaknumõfsoynámodut

sé-tjes,aimótanA
aigóloibnámuh

jídroinuJ atiRsobmoG ZSODK
xirtámsirálullecartxe3sé2-,1-nilirtamA

nabcropaesédõzejefikkéjréhef
ótagllah-DhPavÉsaproK
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Pillanatfelvételek az I. Biológus OTDK munkájáról

A felvételeket Gyurján Eszter készítette

Gyurján István egyetemi tanár megnyitója

A Biológia Szekció vendégei (balról jobbra): Szendrõ Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke, Kiss Ádám egyete-
mi tanár, helyettes államtitkár, Gyurján István egyetemi tanár és Benczúr András egyetemi tanár, dékán
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Hámori József akadémikus elõadása
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Képek az eredményhirdetésrõl  
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