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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A KUTATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 
 

 

A kutatási program címe: Lencsevégen Móricgát madárvilága 

A kutatást vezető mentor neve: Halász Gergely 

A kutatócsoport tanulóinak száma: 5 fő 

Érintett tudományterület (jelölje aláhúzással az érintett tudományterületet): 

 Természettudományok 

• Biológiai tudományok 

• Fizikai tudományok 

• Földtudományok 

• Kémiai tudományok 

• Környezettudományok 

• Multidiszciplináris természettudományok 

 Műszaki tudományok 

• Agrár műszaki tudományok 

• Anyagtudományok és technológiák 

• Építészmérnöki tudományok 

• Építőmérnöki tudományok 

• Gépészeti tudományok 

• Informatikai tudományok 

• Közlekedéstudományok 

• Vegyészmérnöki tudományok 

• Villamosmérnöki tudományok 

• Multidiszciplináris műszaki tudományok 

 Matematika 

• Matematika 

 

 

1. Kérjük, készítse el a megvalósult kutatási program munkatervét az alábbi szempontok alapján 

(legalább két A4-es oldal terjedelemben): 

 

 Mutassa be a kutatási program tartalmát (tervezett és megvalósult elemek); 

 

A pályázatban eltervezett feladatok kutatási részét meg tudtuk valósítani. A hónapokra 

lebontott ütemtervhez képest viszont eltérés volt. A járványügyi korlátozások miatt a 

terepgyakorlatokat csak 2021. júniusától tudtuk elkezdeni. 

 

A projektben kitűzött célt sikerült megvalósítani: 

 

1. Beazonosítottuk a területen élő madárfajok többségét, melyekről fényképeket is 

készítettünk. Emellett vizsgáltuk a madárfajok táplálkozási és költési szokásait. 

2. Eredményeinket az SZTE TTIK Ökológiai Tanszékén mutattuk be, illetve médiákban 

tettük közzé - ahogy ez vállalásaink között is szerepelt - és ezzel népszerűsítettük 

kutatási témánkat és az UT pályázatot. 
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 Sorolja fel a kutatási program céljának elérése érdekében alkalmazott kutatási módszereket! 

 

A terület madárvilágát 2021. júniusától-októberig vizsgáltuk terepgyakorlatok keretén 

belül.  

 

Madártani vizsgálatok ismertetése 

 

1.1. Madárfajok beazonosítása 

A madarak megfigyelésére kézi távcsöveket és a spektív/teleobjektíveket használtuk. A terepi 

madártani megfigyeléseket a romtanyákon és a nyaras - borókás buckáiról végeztük el. 

Beazonosításukra szakkönyveket és madárhangokat tartalmazó CD-ket használtunk fel.  

1.2. Madarak táplálkozási szokásainak vizsgálata 

Szakirodalmi információk, terepi tapasztalatok és kihelyezett madáretetők segítségével 

végeztük el. 

1.3. Madarak költési szokásainak vizsgálata 

Szakirodalmi információk és terepi megfigyelések alapján végeztük el. 

1.4. Madarak fotózása 

Egyes madárfajokról fényképeket is készítettünk. A fényképek elkészítésére több lehetőség 

adódott: 

- Mobiltelefon:  

Gyengébb minőségű képek készítését tette lehetővé. 

-  Teleobjektív:  

A korábbi pályázatban nyert teleobjektívre fényképezőgépet szereltünk és azzal tudtunk 

különböző távolságokból viszonylag jó minőségű fényképeket készíteni. 

- Vadkamera: 

Más kutatópályázatból beszerzett vadkamerákat állítottunk madáretetők elé. Több ezer 

fénykép készítését tette lehetővé. 

 

 Mutassa be, hozott-e új ismereteket és/vagy új eredményeket a megvalósítás. 

 

Természetesen igen. Kutatásunk számos új eredményt hozott: 

 

- A terület madárfajokban gazdag, 56 fajt azonosítottunk be 

- A területen ritka védett fajok (pl. fekete harkály, rétisas) is előfordulnak 

- A madarak a legfontosabb fogyasztó szervezetek, kulcsszerepet játszanak az 

ökológiai kapcsolatok szintjén 

- Szabályozzák az ízeltlábú fajok többségének egyedszámát 



 
 
 
Útravaló Ösztöndíjprogram  
Út a tudományhoz alprogram  
2020/2021. tanév 
 

3 

Szakmai beszámoló 

- Egyes tömegesen előforduló rovarfajok (lovagbodobács, harlekin katica) 

egyedszámára nincsenek hatással, mivel nem táplálkoznak velük. Ugyanakkor az 

ázsiai márványospoloskát, zöld vándorpoloskát és a nyugati levéllábú poloskát 

egyes madárfajok (pl. fácán) fogyasztják. 

- A romtanyák kultúrnövényzete táplálékforrást jelent a madarak számára 

- A növények magjainak szétterjesztésében kulcsszerepet töltenek be a madarak 

- Hatékonyan használják ki a terület rendelkezésre álló forrásait, mind a táplálkozás, 

mind a fészkelőhelyek szintjén 

- A természetes erdők jelentik a madárfajok többségének a fészkelőhelyet 

- Az erdészet által ültetett erdőket fészkelőhelyként csak néhány madárfaj (pl. 

szarka, egerészölyv) hasznosítja 

- A madárfajok jelentős része odúban költ 

- Néhány faj (pl. lappantyú) nem épít fészket 

 

 Mutassa be, hogyan hasznosultak a projekt eredményei (pedagógiai eredmények, a projekt 

eredménye). 

 

Pedagógiai szinten a vizsgálataink hozadéka, hogy magam és a pályázatban részt vett 

tanulóim témával kapcsolatos tudása bővült. Ezen tudást fel tudjuk használni a tanításban, 

előadásainkban és akár hétköznapi életünkben is. Másrészt az ilyen típusú munkának 

csapat és közösségépítő hatása is van, melyek hosszantartóak maradhatnak és új 

kapcsolatok kiépítésére is alkalmas. 

 

A projekt eredménye azáltal hasznosult, hogy intézményi előadás, publikáció, írásos és 

rádiós interjúk keretén belül népszerűsítettük kutatási témánkat. Ezzel remélhetőleg egyes 

szakemberek érdeklődését sikerült felkeltenünk. Adódhat, hogy ezen eredményeket 

tanulmányi versenyeken vagy esetleges doktori disszertációban is felhasználják. A témával 

kapcsolatos eredményeink más intézményekkel való további kutató munkát 

eredményezhetnek. 

 

 A projekt (várható) társadalmi-gazdasági hasznosulásának összegzése. 

 

A kutatással kapcsolatos médiaszereplések, illetve az online tartalmak bemutatásával 

népszerűsíteni tudtuk a növény- és állatvilággal kapcsolatos terepi munkát. A 

visszajelzések a tanárok és a diákok részéről bizonyítja, hogy megvan a társadalom 

szintjén az érdeklődés a téma iránt. A projekt társadalmi haszna a környezeti nevelésben 

is megmutatkozhat. Elképzelhető, hogy egyes iskolákban hatásunkra teret nyernek olyan 

iskolai foglalkozások, melyek nem az iskola falain belül bonyolódnak le, köszönhetően 

annak, hogy a tanárok és diákok attitűdjét sikerült megváltoztatnunk a vizsgálataink, 

módszereink bemutatása során.  

 

A) Projekt gazdasági haszna: 

 

A projektben kapott eredményeink a következő gazdasági hasznot jelenthetik: 

 

- A madarak fészkelőhelyként elsősorban az öreg vegyes fafajösszetételű erdőket 

használják. A madarak sikeres költésének biztosítása érdekében az 

erdőgazdálkodásnak ezt figyelembe kell vennie. Ebből adódóan az öregerdőket nem 

szabad kivágni, mert több madárfaj elvándorlását eredményezné, így felborulna a 

terület ökológiai egyensúlya. 
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- A területen több madárfaj is fészkel, ami kártevő rágcsálókat és rovarokat fogyaszt. 

Mivel mezőgazdasági tevékenység is zajlik a közeli területeken, így ezen 

madárfajok természetes védelmet biztosíthatnak különböző gazdasági növények 

termesztéséhez. 

- Egyes ritka madárfajok jelenléte (pl. rétisas) bizonyítja, hogy a terület 

táplálékforrásban gazdag, így a vadgazdálkodás a környéken sikeresnek tekinthető. 

 

 A sikeresen megvalósított elemek bemutatása a pályázatban leírt munkatervhez képest. 

 

A munkatervben szereplő feladatokat elvégeztük. Az intézményekben tartandó előadások 

közül a járvány miatt csak az egyetemi előadást tudtuk megvalósítani. Így az SZTE TTIK 

Ökológiai Tanszékén mutattuk be kutatásunk eredményeit. 

 

 Mutassa be, mit tart a projekt legsikeresebb elemének, illetve legnagyobb eredményének! 

 

Tapasztalatom szerint a legnagyobb eredménye a projektnek a kutatási eredményeken 

felül az, hogy az egyetemen tartott foglalkozás alkalmával tudtuk népszerűsíteni 

kutatásunkat - mind a tanárok, mind a hallgatók körében - ezzel felkelteni az 

érdeklődésüket a témánk iránt. Ezen foglalkozás hozzájárult új kapcsolatok kiépítéséhez, 

melyeket a jövőben is fenn kívánunk tartani. Nem másodlagos, hogy az „Út a 

tudományhoz” pályázatot is tudtuk népszerűsíteni. Én és a pályázatban résztvevő tanulóim 

az előadások alkalmával rutint szereztünk, új szituációkba is kerültünk (pl.: országos 

rádióműsor élő adásában tartott interjú), amelyek személyiségünk és attitűdünk fejlődését 

is befolyásolták. 

 

 Mutassa be, mit tart a projekt legkevésbé sikeres elemének! 

 

A madarak fotózása körülményesnek bizonyult. Erre részben számítottam, hiszen a 

precíz fotózáshoz szükséges eszközöket – magas vételáruk miatt – ebből a pályázati 

forrásból nem tudtuk teljes egészében beszerezni. A spektívek és a korábbi pályázaton 

nyert teleobjektív és az állvány lehetővé tette a madarak megfigyelését, de a fotózáshoz 

adaptert és fényképezőgépet kellett szerezni. A látóteret mobiltelefonnal is próbáltuk 

lefotózni, de a képek homályosak lettek. A madarak fotózásához vadkamerákat is 

bevetettünk. Ezek több ezer képet készítettek, de a képminőség közepes. 

 

2. Mutassa be, hogy a kutatási program megvalósítása milyen ütemezés szerint történt!  

 

Tervezett 

Év/Hónap 

Megvalós

ult 

Év/Hóna

p 

Elvégzett feladatok  Részt vevő diákok neve Elért eredmények 

2020-09 2020-09 Pályázat megírása Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

A pályázat határidőre 

elkészült 

2020-10 2020-10 Projekttel kapcsolatos 

szervezési feladatok 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, Pethő 

Dorottya, Zsámboki 

Csapatépítés 
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Zsanett, Abdelmagid 

Iván 

2020-11 2020-11 Adatgyűjtési eljárások 

elsajátítása, szakirodalmak 

megismerése 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, Pethő 

Dorottya, Zsámboki 

Zsanett, Abdelmagid 

Iván 

Ráhangolódás a várható 

terepi vizsgálatokra 

2020-12 2020-12 Tanulói beszámolók az 

adatgyűjtési módszerek és 

eszközök használatáról, 

madáretetők kihelyezése 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Eszközhasználat 

ismeretének megszerzése, 

madarak etetőkhöz 

szoktatása 

2021-01 2021-01 Terület társulásainak 

szakirodalmi 

feltérképezése 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Elméleti tudás 

megszerzése a vizsgált 

terület várható 

madárvilágára 

vonatkozóan 

2021-02 2021-02 Egy napos terepi munka: 

vizsgálati helyszínek 

előzetes feltérképezése, 

madárodúk kihelyezése 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Mérési helyek 

meghatározása későbbi 

vizsgálatokhoz, a madarak 

számára fészkelési 

lehetőség biztosítása 

2021-03 2021-03 Egy napos terepi munka: 

Adatgyűjtési eszközök 

kipróbálása, 

madármegfigyelés és 

fotózás 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Gyakorlati képességek 

megszerzése, képek 

készítése a madárfajokról 

2021-04 2021-06 Két napos terepi munka, 

madármegfigyelés és 

fotózás  

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Hatékony monitoring, és 

adatrögzítés, képek 

készítése a madárfajokról 

2021-05 2021-07 Két napos terepi munka, 

madármegfigyelés és 

fotózás, madárgyűrűzés 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Hatékony monitoring, és 

adatrögzítés, képek 

készítése a madárfajokról, 

madarak befogása és 

gyűrűzése 

2021-06 2021-08 

2021-09 
Négy napos terepi munka, 

madármegfigyelés és 

fotózás  

Projekt eredményeinek, 

rendszerezése, 

kiértékelése, előadás 

prezentációinak 

elkészítése 

Borbély Fanni, 

Gulyás Gréta, 

Zsámboki Zsanett, 

Pethő Dorottya, 

Abdelmagid Iván 

Hatékony monitoring és 

adatrögzítés, képek 

készítése a madárfajokról, 

előadás az SZTE TTIK 

Ökológiai Tanszékén 
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3. Amennyiben a program megvalósítása során a pályázatban szereplő ütemezéstől eltértek, vagy a 

program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! 

(maximum 1000 karakter)  

 

A program ütemezésétől a koronavírus okozta korlátozások miatt el kellett térnünk. 

Márciusig az ütemtervnek megfelelően tudtunk haladni. Az egynapos terepi munkákat meg 

lehetett valósítani. Április és május hónapban a kutatócsoport tagjai közül többen 

megbetegedtek, így az ezekre a hónapokra tervezett méréseket el kellett halasztani. 

Júniustól kezdve folytattuk a vizsgálatokat. A mérések során a madarak fotózásához a 

spektívek látótérfotózása mellett vadkamerákat is használtunk, így több madárfajt tudtunk 

fényképekkel megörökíteni. A júliusi terepgyakorlatot madárbefogással és gyűrűzéssel 

egészítettük ki. Erre azért volt szükség, hogy közelebbről is megvizsgálhassuk a 

madárfajokat és fényképeket készíthessünk róluk. A gyűrűzést a pályázatban tanulóként 

résztvevő Abdelmagid Iván közreműködésével valósítottuk meg, aki gyűrűzővizsgával 

rendelkező hivatásos madárgyűrűző. 

 

Az iskolai látogatások közül egyedül az SZTE TTIK Ökológiai Tanszékén mutattuk be 

eredményeinket. Más intézményekbe a járvány, illetve az iskolák szeptemberi iskolakezdés 

miatti elfoglaltsága okán nem jelentkeztünk be.  

 

4. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre; válaszaiban kérjük kerülje az ismétléseket! 

• Mutassa be, hogy a kutatási projekt hogyan segítette elő a programban résztvevő tanulók fejlődését, 

tehetségük kibontakoztatását? (maximum 1000 karakter) 

 

A kutatási projektben az elvégzendő feladatok nagyobb része minden tanulóra 

vonatkozott, ugyanakkor egyénre szabott feladatok is voltak. A közös feladatok a 

csapatépítés és a csapatban való munka terén fejlesztette a tanulókat. Az egyénre szabott 

feladatok - pl.: prezentáció készítés - a már meglévő képességek fejlesztését szolgálták.  

 

- A projekt során a szakirodalmak feldolgozása az elméleti tudás fejlesztését szolgálta 

- A madármegfigyeléshez szükséges eszközök szakszerű használata a gyakorlati 

készséget, kézügyességet fejlesztette. 

- Az eredmények feldolgozása és prezentációk készítése informatikai eszközök 

használatát igényelte, így ezen a téren is fejlődés mutatkozott 

- Az eredmények kiértékelése, összefüggések megállapítása a logikai gondolkodást 

erősítette 

- Az előadások-foglalkozások a kommunikáció és stresszhelyzetek kezelése terén 

fejlesztette a résztvevőket. 

 

• Mi alapján választották ki a kutatási programban részt vevő tanulókat? (maximum 500 karakter) 

 

A tanulók 10-11. évfolyamosak voltak, akik biológia szakköröm aktív résztvevői évek óta. 

Rendszeresen járnak biológia versenyekre. Ebbe az irányba kívánnak továbbtanulni, ebből 

adódóan hasznos lehetett számukra az efféle tevékenységben való részvétel. Mindannyian 

jó képességűek, érdeklődőek, szeretik a kihívásokat. Korábbi pályázatokban már 

dolgoztam velük, így lehetőséget kaptak, hogy egy közös munkában vehessenek részt. A 
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pozitív tapasztalataim miatt szívesen dolgozok velük, mert a rájuk bízott feladataikat 

megbízhatóan elvégzik. Ezt a projektben bizonyították. 

 

• Milyen egyéni fejlődési célokat értek a tanulókkal, és milyen tapasztalatokat szereztek a projekt 

során? (Amennyiben lehetséges, kérjük tanulónként megadni.) (maximum 500 karakter) 

 

Fejlődési célok tekintetében a tanulóim kellő elméleti és gyakorlati tudást szereztek ahhoz, 

hogy előadást tudjanak tartani a témához értő szakemberek előtt. Csapattá szerveződtek 

és megtanultak csapatként dolgozni. 

 

Szerzett tapasztalatok tanulókra lebontva:  

 

1. Borbély Fanni: ismeretek bővülése, szervezőmunka, előadói készségek fejlődése, 

kommunikáció 

2. Gulyás Gréta: ismeretek bővülése, szervezőmunka, előadói készségek fejlődése, 

kommunikáció 

3. Pethő Dorottya: ismeretek bővülése, szervezőmunka, előadói készségek fejlődése, 

kommunikáció 

4. Zsámboki Zsanett: ismeretek bővülése, szervezőmunka, előadói készségek 

fejlődése, stresszhelyzetkezelés 

5. Abdelmagid Iván: ismeretek bővülése, szervezőmunka, előadói készségek 

fejlődése, stresszhelyzetkezelés  

 

• Mi volt a tanulók konkrét feladata a projektben? (Amennyiben lehetséges, kérjük tanulónként 

megadni.) (maximum 500 karakter) 

 

1. Abdelmagid Iván: szakirodalom feldolgozása, prezentáció készítés, 

madármegfigyelés és gyűrűzés, madarászeszközök szakszerű használatának 

ismertetése, madárodúk kihelyezése, fotózás, előadás 

2. Pethő Dorottya: szakirodalom feldolgozása, prezentáció készítés, madártani 

megfigyelés, vadkamerák kihelyezése, fotózás, előadás 

3. Gulyás Gréta: szakirodalom feldolgozása, terepi megfigyelés, prezentáció készítés, 

madáretetők kihelyezése, előadás 

4. Borbély Fanni: szakirodalom feldolgozása, madárgyűrűzés, madárodúk 

kihelyezése, fotózás, prezentáció készítés, előadás 

5. Zsámboki Zsanett: szakirodalom feldolgozása, terepi megfigyelés, fotózás, 

prezentáció készítés, madárodú kihelyezés, előadás 

 

• Miben fejlődtek a tanulók az adott tématerületen? (Kérjük tanulónként megadni.) (maximum 500 

karakter) 

 

1. Abdelmagid Iván: elméleti és gyakorlati tudás – madarászeszközök használata, 

spektíves fotózás, informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, 

csapatmunka 

2. Gulyás Gréta: elméleti és gyakorlati tudás, madarászeszközök használata, 

informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, csapatmunka 

3. Pethő Dorottya: elméleti és gyakorlati tudás – vadkamerák használata, informatikai 

eszközök használata, kommunikációs készség, csapatmunka 
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4. Borbély Fanni: elméleti és gyakorlati tudás, madarászeszközök használata, 

informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, csapatmunka 

5. Zsámboki Zsanett: elméleti és gyakorlati tudás – madarászeszközök használata, 

spektíves fotózás, informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, 

csapatmunka 

 

• Részt vett-e valamely tanuló hazai vagy nemzetközi versenyen a projekt eredményeivel? 

Amennyiben igen, röviden mutassa be! (maximum 500 karakter) 

 

Közvetlenül a projekt eredményeivel nem. Ugyanakkor egyes természetismereti versenyek 

(pl. Kitaibel Pál verseny) alkalmat adhat arra, hogy felhasználhassuk a kutatási 

eredményeket. 

 

• Nevezze meg a kutatási program során felhasznált hazai és külföldi és/vagy idegen nyelvű 

szakirodalmat. Amennyiben kizárólag hazai irodalmat használtak, indokolja meg, miért! (maximum 

500 karakter) 

 

Több magyar nyelvű szakirodalmat használtunk fel a vizsgálatainkhoz. A kutatási téma 

jellegéből adódóan a hazai szakirodalmi források elegendőek voltak a projekt 

megvalósításához. Egy külföldi szakirodalmi forrás beszerzését terveztem a jelenlegi 

pályázat során, viszont a forgalmazó könyvesbolt csak Spanyolországból tudta volna 

beszerezni a könyvet. A járvány miatti országos zárlatok lehetetlenné tették a könyv 

behozatalát. 

 

Magyarnyelvű szakirodalmak 

 

1. Kalotás Zsolt (2012): A Kiskunsági Nemzeti Park. Alexandra Kiadó, Pécs 

2. Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro 

Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2014 

3. Svensson, L.; Grant, P. J.; Mullarney, K.; Zetterström, D.: Madárhatározó. Európa 

és Magyarország legátfogóbb terepi határozója. Park Könyvkiadó, 2018 

4. Richard Keating, Enczi Zoltán, Imre Tamás, Szabó Endre, Korbely Attila, 

Klemanovics Márk (2017): Makrofotózás és Teleobjektíves fényképezés. Rainbow-

Slide Bt., Budapest Szakkönyvek: 

5. Enczi Zoltán; Keating, Richard: A digitális fotózás kezdőknek. Rainbow-Slide Kiadó, 

2019 

6. Enczi Zoltán; Keating, Richard; Orbán Zoltán; Korbely Attila; Imre Tamás: A 

vadvilág fotózása. Rainbow-Slide Kiadó, 2019 

7. Ecsedi Zoltán (szerk.): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi 

Egyesület, 2004 

8. Waliczky Zoltán (szerk.): Európai jelentőségű madárélőhelyek Magyarországon. 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 1991 MME Könyvtára: 4. 

9. Szép Tibor; Nagy Károly: Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999-2000. 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 2002 

10. Tóth László; Nagy Szabolcs; Haraszthy László: Vörös lista. Magyarország fészkelő 

madarainak védelmi helyzete. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 

é. n. 
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11. Andrési Pál; Molnár Gyula: A Homokháti kistérség madárvilága. Ásotthalmi Bedő 

Albert Alapítvány, 2009 A Homokhát természeti értékei füzetek: 2. 

12. Orbán Zoltán: Madárbarátok nagykönyve. Cser Kiadó, 2019 

13. Hadarics Tibor; Zalai Tamás (szerk.): Magyarország madarainak névjegyzéke - 

Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület, MME Nomenclator Bizottság, 2008 

Az MME Könyvtára: 22. 

14. Papp Gábor; Kovács András; Turny Zoltán: Magyarország ragadozó madarai. 

Magánkiadás, 2016 

15. Haraszthy László: Magyarország fészkelő madarainak költésbiológiája. I-II. kötet = 

Breeding Biology of the Hungarian Birds. Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2019 

 

    

• Röviden ismertesse, sikerült-e a kutatást befejezni. (maximum 500 karakter) 

 

Nem. A választott témánk ugyanis olyan jellegű, tartalmilag annyira sokrétű, hogy több 

éves munka szükséges ahhoz, hogy elvégezzük. Ehhez további szakemberek bevonására 

(pl. madárfotózásban jártas szakember) van szükség. Emellett további intézményekben és 

médiafelületen szeretnénk a témával kapcsolatos vizsgálatainkat és eredményeinket 

bemutatni.  

 

• Mutassa be a kutatásra vonatkozó további terveit, tervezi-e a projekt folytatását. (maximum 500 

karakter) 

 

Természetesen igen. A móricgáti madártani vizsgálatok további érdekes eredményekkel 

szolgálhatnak. A madarak precíz fotózásához spektív adapterre, illetve a rejtőzködést 

szolgáló eszközökre (pl. terepszínű sátor) van szükség. Ezek hatékonyabbá tehetik a terepi 

munkát. 

 

• A kutatásban való részvétel segítette-e a tanulókat a továbbtanulási döntésben, és amennyiben 

igen, hogyan segítette elő, hogy a természet-, a műszaki tudományok és a matematika területén 

folytassák tanulmányaikat a felsőoktatásban? (maximum 1000 karakter) 

 

Igen. Mindannyian a biológia valamelyik tudományterületével kívánnak foglalkozni a 

jövőben, így ennek tudatában választanak pályát.  

A projekt és az ezzel járó kutatómunka megerősítette őket a tekintetben, hogy biológiai 

ismereteik felhasználásával lépjenek tovább. Mentortanárként igyekeztem elsősorban 

azokat a képességeiket fejleszteni, amelyek az egyetemi éveik alatt előtérbe kerülnek, és 

napi szinten kell használniuk (pl.: prezentációk készítése és előadásuk a hallgatóságnak). 

A projekt végrehajtása sok élményt biztosított számukra, melyek nagyon inspirálóan 

hatottak személyiségük fejlődésére. Jobban hozzájárultak pályaválasztási döntésükben.  

 

• Mutassa be, hogy mely tudományterületeken kívánnak továbbtanulni a kutatásban részt vett 

tanulók. (maximum 500 karakter) 

 

Mindannyian tervezik, hogy biológiából érettségiznek és a biológia valamelyik 

résztudományával szeretnének foglalkozni. Gulyás Gréta és Pethő Dorottya  
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gyógyszerésznek készül, Borbély Fanni és Abdelmagid Iván kutatóbiológus szeretne lenni, 

míg Zsámboki Zsanett gyógytornászként képzeli el jövőjét. 

 

5. Röviden mutassa be, hogy jelen kutatásban való részvétel hogyan és milyen mértékben segítette 

elő a tanulók tehetséggondozását. (maximum 1000 karakter) 

 

Mentortanárként szerencsésnek érzem magam, hogy sikerült megnyernem a pályázatot és 

ezzel lehetőségem adódott ismét, hogy öt tehetséges tanulóm fejlesztésével 

foglalkozhassak. Számomra a projekt során ez nem jelentett terhet. 

Tehetséggondozásukat nagymértékben segítette a projekt, amit elméleti, gyakorlati és 

személyiségfejlesztési szinten igyekeztem elvégezni. Ennek érdekében olyan jellegű 

feladatokat adtam nekik, melyek testhezállóak és ezen képességeiket fejlesztik. 

Az elméleti tudásukat korábbi kutatási tapasztalatok és szakirodalmak felhasználásával 

erősítettem. Ezen tudást a terepi munka alkalmával a gyakorlatba is átültettem. A 

prezentációk elkészítésével és ezeknek az egyetemen való bemutatása során az önálló, 

felelősségteljes munkavégzést és a személyiség jegyeiket (kommunikáció, magabiztosság, 

stresszhelyzet kezelése, előadókészség stb.) igyekeztem fejleszteni.  

A projekt során a tapasztalat az volt, hogy a tanulók magabiztossá váltak, amikor a 

szakmai beszámolót tartották a SZTE TTIK Ökológiai Tanszékének hallgatósága előtt.  

Összességében a projekt egy óriási lehetőséget jelentett a tanulók képességfejlesztésének, 

tehetséggondozásának tekintetében, mely a személyiségük fejlődésére is kihatással volt. 

 

6. Foglalja össze, hogy a kutatási tevékenység hogyan segítette elő, hogy a részt vevő tanulók 

természettudományos és/vagy műszaki, illetve matematikai kompetenciái fejlődjenek, illetve 

műszaki kompetenciáinak gyakorlatorientált fejlesztése megvalósuljon. (maximum 1000 karakter) 

 

A kompetenciák fejlesztése összehangolt csapatmunkán alapult. Mindenkinek megvolt a 

maga feladata, amit tudásának legjavát nyújtva igyekezett elvégezni a kutatás során. A 

tanulók fejlődését segítette, hogy bizonyos feladatok ellátásáért személyesen feleltek, 

megtanulták a felelősségteljes munkavégzést.  

A szakirodalmak tanulmányozása, az adatgyűjtő eszközök, megfigyelést szolgáló eszközök 

használata gyakorlatiasabbá tette munkájukat és gondolkodásukat. Bizonyos feladatok (pl. 

fotózás) fejlesztették esztétikai készségeiket is. 

Egyes eszközök - pl. teleobjektív - szakszerű használata elméleti tudást és fokozott 

odafigyelést igényelt.  

Az informatikai eszközök használata szintén fontos kompetenciának számít, amit 

kutatásunkban a tanulók részéről fejleszteni kellett. Az eredmények összegyűjtése, 

kiértékelése során a tanulók Excel táblázatot használtak, ezekből az adatokból készítették 

el a prezentációkban szereplő táblázatokat. Ezek használata, elkészítése megfelelő 

informatikai tudást igényelt. 

 

7. Mutassa be a kutatással összefüggésben keletkezett publikációt/tanulmányt/előadást 

(amennyiben releváns). (maximum 500 karakter) 

 

- Kutatásunkkal kapcsolatosan egy publikációt írtunk, amit a KJG honlapján és az 

SZTE Ökológiai Tanszékének honlapján lehet elérni, illetve csatoltan a CD-n 

megtekinthetik. A publikáció a madártani vizsgálatokkal kapcsolatos 

eredményeinket mutatja be. 

Elérhetőségek: 
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http://expbio.bio.u-szeged.hu/ecology/kapcsolat.html 
http://kjg.hu/index.php?q=node/8473  

- Egy előadást tartottunk az SZTE TTIK Ökológiai Tanszékén 

- Egy országos rádió élőadásában is népszerűsítettük a projektet 

 

8. Mutassa be a költségvetésben tervezett költségek felhasználását szövegesen és az alábbi táblázat 

kitöltésével, különös tekintettel a tárgyi eszközökre.  

 

A költségek felhasználásának szöveges bemutatása (maximum 1000 karakter): 

 

A pályázati forráson nyert összeget 750 000 Ft-ot teljes egészében felhasználtuk. 

 

I. Dologi kiadások 

 

A dologi kiadások felhasználása: 

 

- utazás - tanulók előadás helyszínére történő utazása 

- termékek kiszállítása – termékrendelések velejáró kiadása 

- szakmai anyagok - ezeket a szakirodalmazásban és a prezentációk összeállításában 

használtuk fel.  

- étkezés költsége – az előadások alkalmával használtuk fel 

 

II. Bérköltségek 

 

A pályázatban a tanulók (és a mentor) ösztöndíjban részesültek. Ez motiváló erőt jelentet 

számukra a feladatok elvégzésére.  

 

III. Tárgyi eszközök 

 

Az igényelt eszközök a pályázat sikeres lebonyolításához voltak szükségesek.  

 

A kutatómunka a következő eszközöket igényelte: 

 

A) Praktica Highlander 20-60X80 spektívek: A madártani vizsgálatok 

lebonyolításához szükséges eszközök. 

B) Madárhatározók: A terepen észlelt madarak beazonosítását tette lehetővé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expbio.bio.u-szeged.hu/ecology/kapcsolat.html
http://kjg.hu/index.php?q=node/8473
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DOLOGI KIADÁSOK 

Elszámolt 

összeg 

(Ft) 

Felhasználás rövid  

szöveges bemutatása, indoklása 

Utazás-, kiküldetés, szállítás, 

járműüzemeltetés költségei 

23 710 Utazás költsége: 

Az SZTE TTIK Ökológia Tanszékén előadást 

tartottunk, így Szeged és Kecskemét között 

vonattal közlekedtünk. 

Termékek szállítási költsége: 

A beszerzésre váró termékek kiszállítását 

különböző futárszolgálatok végzik. Ezen 

költségeket a pályázati összegből fedeztem. 

Sokszorosítás költségei, 

nyomdaköltség 

  

Szakmai anyagok (szakkönyvek, 

újság, folyóirat) költségei 

50 000 A szakkönyveket a madártani ismeretek 

elmélyítésére és prezentáció készítésére 

használtuk fel. 

 

Egyéb szolgáltatások költségei 
45 000 Az összeget az egyetemi előadást követően 

étkezésre használtuk fel. 

Egyéb beszerzések, anyagköltség 

kiadásai 

  

Irodaszer költségei   

Egyéb, a feladat ellátáshoz 

kapcsolódó nevesített 

beszerzések, szolgáltatások, 

kiadások  

  

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI 

JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 

Elszámolt 

összeg 

(Ft) 
Ösztöndíjasok neve 

Tanulók ösztöndíja összesen 
225 000 Abdelmagid Iván, Gulyás Gréta, Borbély Fanni, 

Pethő Dorottya, Zsámboki Zsanett 

Mentor ösztöndíja összesen 63 000 Halász Gergely 

TÁRGYI ESZKÖZÖK, 

IMMATERIÁLIS JAVAK 

Elszámolt 

összeg 

(Ft) 

Felhasználás rövid 

szöveges bemutatása, indoklása 

200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök, 

műszaki eszközök, berendezések 

343 290 A spektíveket és a madárhatározókat a madártani 

megfigyeléseknél és a madárfajok 

beazonosításánál hasznosítottuk. 

200 ezer Ft feletti tárgyi 

eszközök, berendezések 

  

Immateriális javak (szellemi 

termékek, szoftverek) 

  

 


