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ELŐSZÓ 
 
 
Kedves Kolleganők és Kollegák!  

 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem 
Állatorvostudományi Doktori Iskolája 2023. január 30-án és 31-én tartja a legújabb kutatási 
eredményeink bemutatására szolgáló Akadémiai Beszámolók üléssorozatot, amelyre idén 49. 
alkalommal kerül sor az Állatorvostudományi Egyetemen.  
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolókon PhD-hallgatók és a kiemelkedő 
munkát végző TDK-hallgatók szereplését külön is szorgalmazzuk, és reméljük, hogy a 
rendezvény jó alkalmat nyújt a különböző tudományos-szakmai műhelyeket és korosztályokat 
képviselő, egymás munkája iránt érdeklődő szakemberek találkozására.  
 
Az előadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre.  
 
Az Akadémiai Beszámolókat több év után ismét személyes részvétel formájában tartjuk az 
Állatorvostudományi Egyetem Tolnay Sándor termében. Az előadások kis száma miatt az 
egyes szekcióülések közvetlenül követik egymást. Az előadások időtartama legfeljebb 10 perc, 
további 5 percet számoltunk a kérdésekre és hozzászólásokra. Kérjük, hogy a megadott 
időtartamot senki ne lépje túl. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, nem az előadások 
számára, hanem azok szakmai-tudományos értékére helyezzük a súlyt.  
 
Kérjük az egyes szekcióbizottságok elnökeit, titkárait és tagjait, hogy az akadémiai beszámolón 
aktívan vegyenek részt, kérdéseikkel, hozzászólásaikkal biztosítva a rendezvény magas 
színvonalát. 
 
A szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésről február végéig készítsenek és 
juttassanak el az Állatorvos-tudományi Bizottság titkárához (fodor.laszlo@univet.hu) egy-egy 
rövid, közérthető formában megírt, a szekcióelnökökkel egyeztetett tájékoztatót a Magyar 
Állatorvosok Lapjában való közlés céljából, amely tartalmazza az előadások legfontosabb 
megállapításait.  
 
Kérjük az intézetek vezetőit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagot szíveskedjenek 
munkatársaik és érdeklődő nyugdíjasaik számára is továbbítani.  
 
Előre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi előadó 
munkáját.  
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, az előadóknak pedig sikeres előadást kívánunk.  
 
Solti László   Sótonyi Péter    Bartha Tibor   Fodor László 
MTA ÁTB elnöke  Rektor, TDK elnök   ÁODI elnöke   MTA ÁTB titkára 
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MTA Állatorvos-tudományi Bizottság és az ÁTE DI akadémiai beszámolóinak PROGRAMJA és szekcióbizottságai  
 (2023. január 30-31.) 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  Élelmiszerhigiénia 
Borászati és Alkoholos Italok Nemzeti Referencia Laboratórium 

*csikorneh@nebih.gov.hu 
 
NEM CÉLZOTT ANALITIKAI VIZSGÁLATOK HATÓSÁGI ALKALMAZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI ÉLELMISZEREK EREDETISÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA 
 
Dr. Csikorné Vásárhelyi Helga*, Tatár Zsuzsanna, Dr. Nagy Attila 
 
Az élelmiszer biztonság, a hamisítás, a minőség részben átlapoló kérdések. A nem célzott 
analitikai módszerek (Non Targeted Methods, NTM) jelentik manapság az élelmiszerek 
eredetiség vizsgálatának elsődleges eszközét. A módszerek olyan lehetőségeket tárnak fel, 
amik a hagyományos módszerek esetén meg sem közelíthetők. 
 
Az NTM általában azt jelenti, hogy a vizsgált minta számos jellemzőjét. mint „ujjlenyomatot” 
vizsgálják és hasonlítják össze. Élelmiszerek vizsgálata során felvett ún. NMR spektrumból 
számos konkrét ismert anyag közvetlenül is meghatározható, de az NTM vizsgálatokkal olyan, 
összetett jellemzők megállapítására is mód van, mint pl. termőhely, gyümölcsfajta, azaz 
tipikusan alkalmas az eredetiség eldöntésére. 
 
Ehhez az NMR spektrum egyes szakaszainak, mint külön, de közvetlen jelentéssel nem bíró 
jeleknek az összetett statisztikai módszerekkel, pl. főkomponens analízis (PCA), történő 
elemzésére van szükség. Ez az eredeti adatmátrix dimenzióit csökkenti azzal, hogy a változók 
lineáris kombinációit hozza létre. Az így kapott összetett adatokból lehetőség van azok 
súlyozott kiválogatására, melyek valóban hordoznak érdemi információt a keresett jellemzőről. 
 
Amíg a hagyományos (célzott) módszerek esetén azonban jól definiált statisztikai/matematikai 
paraméterekkel minősíthetők a vizsgálatok, ill. eredményeik, a nem célzott módszerek esetén 
egészen más fogalmakkal lehet csak dolgozni (pl. pozitív jóslási érték, szelektivitás, 
specificitás, hibás/valós negatív és pozitív eredmény, F-1 pontszám, Matthews korrelációs 
koefficiens, Kolgomorov-Smirnov statisztika stb.) Ez megnehezíti a módszerek értékelését és 
összehasonlítását, bizonyos esetekben az eredmény interpretálása sem egyszerű. Nagyon nagy 
az összehasonlítási alapként definiált adatkészletek hatása is. 
 
Az NTM módszerek hatósági alkalmazásához szűkséges fő lépések 

 egységes módszertan 
 adatbázis struktúra 
 a minősítési/döntési kritériumok definiálása 
 valóban autentikus élelmiszerminták biztosítása 
 referencia adatbázis felépítése 
 nagy teljesítményű adatbázis kezelő rendszer 
 az adatelemzés uniformitását biztosító programok  

 

. 
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ÁTE   -  Élelmiszer-higiéniai Tanszék1     Élelmiszerhigiénia 
MATE - Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet, 
Állatitermék és Élelmiszertartósítási Technológia Tanszék2 
NébiH, - Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság 
Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium3 
*darnay.livia@univet.hu 
 
 
PORLASZTVA SZÁRÍTOTT, ILLETVE PASZTÖRÖZÖTT TEVETEJBŐL KÉSZÜLT 
ÉRLELT SAJT MINŐSÉGI JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSA A MIKROBIÁLIS 
TRANSZGLUTAMINÁZ ENZIM HATÁSÁRA 
 
Darnay Lívia1*, Szepessy Anna1, Pataki Fanni Anna1, Surányi József2, Miklós Gabriella3, 
Laczay Péter1, Süth Miklós1 
 
 

A tevetej napjainkra a szuperélelmiszerek közé került, hiszen számos tanulmányban 
hangsúlyozzák, hogy alternatívát jelenthet a tejfehérjére allergiás reakciót mutató kiskorúaknál, 
hatékonyan alkalmazták ASD-gyermekeknél, valamint szerepe lehet a cukorbetegség és a rák 
enyhítésében is. Mindazonáltal a tevetej nehezen és csak kis távolságokra szállítható 
költséghatékonyan, ezért törekvések vannak arra, hogy a jó tulajdonságai különböző sajtfélék 
formájában sokakhoz eljuthassanak. A tudományos irodalom és a piaci körkép alapján 
napjainkban friss és lágy sajtok készülnek tevetejből főleg az Arab félszigeten és Észak-
Afrikában.  

A kutatási munkámnak kettős célja volt, egyfelől annak megállapítása, hogy készíthető-e 
félkemény típusú sajt különböző eredetű és feldolgozottságú tevetejből, másfelől, hogy milyen 
hatása van a mikrobiális transzglutamináz (röviden: mTG) a sajtgyártás folyamatára és a kész 
sajt minőségi jellemzőire. 

A pasztörözött tevetej Németországból érkezett (Kamelfarm Marquard, Hittingen), a 
porlasztva szárított tevetejpor Dubaiból (Camelicious). Ezen alapanyagtejfélékből készült 
trappista jellegű félkemény kísérleti sajtokat 2 különböző kereskedelmi forgalmazásban lévő 
MTG készítménnyel (Activa YG, Probind CH) állítottuk elő. A kísérleti sajtokat 4 héten 
keresztül érleltük, majd vizsgáltuk a sajtkihozatalt, színt, szárazanyag tartalmat, pH-t, 
keménységet. A sajtminták aromaprofil analízisét AA200 aminosav analizátorral végeztük. 

Kutatásaink során megállapítást nyert, hogy gyártható félkemény típusú tevesajt a 
felhasznált tej előzetes porlasztásától vagy hőkezelésétől függetlenül.  Kísérleteink azt is 
bizonyították, hogy az mTG enzimnek jelentős befolyása van a vizsgált minőségi 
paraméterekre. Megállapítottuk, hogy az mTG befolyásolja a sajtok felületének színét. Az mTG 
hatására csökkent a sajtok pH értéke és magasabb szárazanyagtartalmat is mértünk, mint a 
kontrollnál, de csak a pasztörizált tevetejből készült sajtok esetén. A kihoztalt egyaránt 
befolyásolta tej feldolgozottsági foka és az mTG alkalmazása. A pasztörizált tevetejből készült 
sajtok keménysége összehasonlítható volt a tehéntejből készülő félkemény kategóriába tartozó 
sajtokkal. Az aminosav profil függött a tevetej eredetétől és az mTG enzim alkalmazásától. A 
legmagasabb esszenciális aminosavtartalmat pasztörizált tevetejből készült Activa YG-vel 
kezelt sajt esetén tapasztaltuk. 

Köszönetünket fejezzük ki Dr Nagy Péternek, aki a Dubai székhelyű Camelicious által 
gyártott tevetejport kutatásunkhoz rendelkezésünkre bocsátotta, valamint a Barentz Hungary 
Kft-nek és a spanyol BDF Ingredientsnek, akik a kísérletekhez felhasznált kereskedelmi mTG 
enzimkészítményeket biztosították. 
. 
 


