
Szakdolgozat témák BSc 2015 

1. Körtefajták virágainak Erwinia amylovora baktériummal szembeni ellenállóságának 

értékelése – Froemel-Hajnal Veronika, Ficzek Gitta 

2. Európai körtefajták gyümölcsminőségének és beltartalmi jellemzőinek vizsgálata – 

Froemel-Hajnal Veronika, Ficzek Gitta 

3. Japán körtefajták egészségvédő értékeinek vizsgálata spektrofotometriás úton – 

Froemel-Hajnal Veronika, Ficzek Gitta 

4. Japán körtefajták virágzásbiológiai és fenológiai jellemzőinek vizsgálata szabadföldi 

megfigyelések alapján – Froemel-Hajnal Veronika 

5. Európai körtefajták virágzásbiológiai és fenológiai jellemzőinek vizsgálata szabadföldi 

megfigyelések alapján – Froemel-Hajnal Veronika 

6. A körtenemesítés legfontosabb célkitűzései napjainkban, a főbb nemesítő műhelyek 

jellemzése – Froemel-Hajnal Veronika 

7. Kárpát-medencei régi almafajták gyümölcsminőségének és beltartalmi jellemzőinek 

értékelése – Ficzek Gitta 

8. Malus floribunda utódok Erwinia amylovora-val szembeni ellenállósága a virágok 

laboratóriumi vizsgálata alapján – Kovács Szilvia, Ficzek Gitta 

9. Kárpát-medencei régi almafajták Erwinia amylovora-val szembeni ellenállósága a 

virágok laboratóriumi vizsgálata alapján – Ficzek Gitta 

10. Varasodásrezisztens almafajták és fajtajelöltek fenológiai és virágzásbiológiai 

jellemzői szabadföldi megfigyelések alapján – Ficzek Gitta, Tóth Magdolna 

11. Varasodásrezisztens almafajták és több betegséggel szemben ellenálló fajtajelöltek 

áruértékének vizsgálata beltartalmi és érzékszervi bírálat alapján - Ficzek Gitta, Tóth 

Magdolna 

12. Kárpát-medencei régi almafajták gyümölcsminőségének profilanalitikai érzékszervi 

vizsgálata - Ficzek Gitta, Kókai Zoltán 

13. Vörös gyümölcshúsú genotípusok egészségvédő értékeinek vizsgálata 

spektrofotometriás úton - Radeczky Zsuzsanna, Tóth Magdolna 

14. Alma rezisztencianemesítési célok és eredmények  a világon – Papp Dávid, Tóth 

Magdolna 

15. Tanszéki nemesítésű almahibridek pürégyártásra való alkalmasságának vizsgálata - 

Tóth Magdolna, Stégerné Máté Mónika  

16. Kárpát-medencei régi almafajták varasodásra való fogékonyságának szabadföldi 

vizsgálata - Papp Dávid 

17. Kárpát-medencei régi almafajták lisztharmatra való fogékonyságának szabadföldi 

vizsgálata - Papp Dávid 

18. A 18. században ültetett mónosbéli gyümölcsöskert és az ott termő kárpát-medencei 

régi almafajták egyedeinek felmérése és értékelése - Papp Dávid 

19. A Batul fajtakör bemutatása a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszék eddigi kutatási 

eredményei alapján - Papp Dávid 

20. Az áttelelő szervek fagytűrésének meghatározása mesterséges fagyasztással 

kajszifajták esetében – Szalay László 

21. Az áttelelő szervek fagytűrésének meghatározása mesterséges fagyasztással 

őszibarackfajták esetében – Szalay László 

22. Az áttelelő szervek fagytűrésének meghatározása mesterséges fagyasztással 

mandulafajtákban – Szalay László 

23. Kajszi virágrügyek fejlődésének szövettani vizsgálata – Szalay László 



24. Őszibarack virágrügyek fejlődésének szövettani vizsgálata – Szalay László 

25. Kajszifajták gyümölcsfejlődésének és gyümölcsminőségének vizsgálata – Szalay 

László 

26. Őszibarackfajták gyümölcsfejlődésének és gyümölcsminőségének vizsgálata – Szalay 

László 

27. Vérbélű őszibarackfajták egészségvédő értékeinek laboratóriumi vizsgálata - Szalay 

László., Ficzek Gitta 

28. Csonthéjas gyümölcsfajok hidegigénye és téli nyugalmi állapotuk jellemzői a 

nemzetközi kutatási eredmények alapján - Szalay László 

29. Őszibarackfajták tafrinás betegségre való fogékonyságának értékelése 

fajtagyűjteményben – Szalay László 

30. Kajszifajták növekedési jellemzőinek vizsgálata fajtagyűjteményben – Szalay László 

31. A kajszi fajtahasználatának változása a legfontosabb termesztő országokban 

nemzetközi szakirodalmi források alapján - Szalay László 

32. Az őszibarack fajtahasználatának változása a legfontosabb termesztő országokban 

nemzetközi szakirodalmi források alapján - Szalay László 

33. Malus sp. utódállományok virágzásfenológiai vizsgálata  Soroksáron – Kovács Szilvia 

34. Kimelt Malus sp. utódok pollenadónak való alkalmassága soroksári 

termékenyülésbiológiai vizsgálatok alapján– Kovács Szilvia 

35. Vörös szilva, Fehérszilva, Durkó ...st. különböző termőhelyről származó típusainak 

morfológiai, pomológiai vizsgálata– Kovács Szilvia 

36. Szilva post-harvest műveletek a szakirodalmi forrásmunkák alapján – Kovács Szilvia 

37. Rózsafajok virágzásfenológiai vizsgálata Soroksáron – Kovács Szilvia 

38. A füge termesztése, fajtái és nemesítése a szakirodalom alapján – Kovács Szilvia 

39. A kivi termesztése, fajtái és k, nemesítése– a szakirodalom alapján – Kovács Szilvia 

40. A cseresznye gyümölcsrepedés kiküszöbölésére alkalmas védekezési módszerek 

fejlődése szakirodalmi források alapján – Simon Gergely 

41. Intenzív cseresznye művelési rendszerek faalakjai és metszésmódjai – Simon Gergely 

42. Korszerű gyümölcstárolási technológiák, az alma ózonkezelése – Simon Gergely  

43. Cseresznyefajták  fenológiai jelenségeinek megfigyelése a soroksári 

fajtagyűjteményben  – Simon Gergely 

44. Ellenőrzési rendszerek a hazai és az európai gyümölcstermesztésben – Simon 

Gergely   

45. Egy gyümölcstermesztő üzem történetének, fajtahasználatának, 

termesztéstechnológiájának elemzése – a konzulens a választott faj szerint kerül 

kijelölésre 

46. Egy gyümölcstermesztő körzet bemutatása, történetének és fejlesztési 

lehetőségeinek elemzése – a konzulens a választott faj szerint kerül kijelölésre 

47. Egy gyümölcsfaj piaci helyzetének és kereskedelmének elemzése – a konzulens a 

választott faj szerint kerül kijelölésre  

48. A TÉSZ-ek szerepe a hazai gyümölcstermesztésben – a konzulens a választott faj 

szerint kerül kijelölésre 

49. Nagy szakmai elődök életrajzának feldolgozása – a konzulens a választott faj szerint 

kerül kijelölésre 


