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A társállatként tartott kutyák viselkedésvizsgálatában gyakran alkalmazott eszköz a humán 

pszichológiából jól ismert személyiség kérdőív, amely megbízhatóan és reprodukálhatóan méri, 

hogy az adott alany hol helyezkedik el a főbb személyiségdimenziókat illető skálákon. A 

vizsgálat során arra fogunk fényt deríteni, hogy a gazdák kutyáikról alkotott személyiségképét 

befolyásolja-e, hogy közvetlenül a kérdőív kitöltése előtt egy kognitív tesztben mennyire 

teljesített jól a kutya. Az alanyok családi kutyák és gazdáik, akik a vizsgálat célját nem ismerve 

kitöltik a kérdőívet, majd részt vesznek egy rejtős-keresős tesztben. A teszt úgy van 

megalkotva, hogy a kutyák egyik csoportja sikeres lesz (a próbák nagy százalékában megtalálja 

az elrejtett tárgyat), míg a másik csoport hibázni fog (a teszt második felében várhatóan ott fog 

keresni, ahol az első felében volt elrejtve a tárgy, holott ekkor már máshová irányulnak a 

rejtések). Ezen különbség előállításához elegendő a próbák sorrendjét változtatni, így azok a 

kutyák, akik ismételten egy oldalon kapják a teszt elején a rejtéseket, itt fognak a későbbiekben 

is keresni, annak ellenére, hogy látják a rejtéseket a másik helyre; ez az ún. perszeveratív hiba, 

amellyel könnyen ki lehet alakítani oldalpreferenciát kétutas választási helyzetben. A sikeres 

csoport váltva kapja a próbákat az egyik és a másik helyre, így az esetükben nem fog 

oldalpreferencia kialakulni. A tesztet követően a gazdák ismét kitöltik a személyiség kérdőívet, 

és megvizsgáljuk, hogy a sikertelen kutyák gazdái a kognitív teljesítménytől független 

személyiség mutatókban negatívabban értékelik-e a kutyájukat, szemben a sikeresen teljesítő 

kutyák gazdáival. 

  



A polimerek különleges világa 
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A polimerek, a kis szerves molekulák összekapcsolódásával keletkező óriásmolekulák az élet 

szinte minden területén jelen vannak. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy tulajdonságaik 

széles határok között változtathatók. A polimerek világában ugyanis extra eszközök kerülnek a 

vegyészek kezébe, mivel a kémiai minőség mellett meghatározó a polimerláncok mérete és 

szerkezete is. Emellett a különböző jellemzők kombinálása is szélesre nyitja a lehetőségek 

tárházát.  

A tábor során a résztvevők belekóstolhatnak a kémia ezen erőteljesen fejlődő, sokoldalú 

területébe, és kipróbálhatják annak a széles eszköztárnak az elemeit, amely lehetővé teszi a jövő 

anyagainak megalkotását.  

Elsősorban laboratóriumi munka iránt érdeklődő diákokat várunk.   

  



Az illatok kémiája 

Témavezetők: Dudás Ádám és Gyöngyösi Máté 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet 

Sokszor nem is tudatosul bennünk, de az illatok mindenhol körbevesznek minket. Legyen szó 

egy esti sétáról a kertben, nagymama mézeskalácsáról vagy akár a nyári eső illatáról. Abba 

azonban kevesen gondolnak bele, hogy a büdös vegyszereken túl ez is a kémia része. 

 

A táborban eltöltött idő alatt felfedezzük, hogy milyen molekulák felelősek az illatok 

kavalkádjáért, miközben megismerkedünk az alapvető laboratóriumi módszerekkel és 

műveletekkel. Például extrakció vagy desztilláció segítségével narancs héjából, szegfűszegből, 

ánizsból vagy levendulából izolálunk majd különböző vegyületeket, melyeket modern 

analitikai módszerekkel fogunk vizsgálni. Bemutatjuk, hogyan kell gázkromatográfiás, 

tömegspektroszkópiás és NMR vizsgálatokat végezni, illetve hogy a kapott eredményekből 

hogyan lehet a vizsgált anyagok szerkezetére következtetni. Továbbá a természetes úton 

kinyerhető alapanyagok mellett néhány egyszerű, egylépéses reakcióval szintetikus aromákat 

is elő fogunk állítani, melyek a fogyasztói igények növekedése miatt fontos építőkövei lettek a 

modern vegyiparnak. Végül pedig az így kapott illatanyagokból akár a saját parfümünket is 

elkészíthetjük. 

A hozzánk látogató diákoknak szeretnénk megmutatni a kémia illatos oldalát. Célunk, hogy 

alapvető reakciók, műveletek és analitikai módszerek segítségével bemutassuk a szerves 

szintetikus munka egy apró részletét. 

  



Extracelluláris vezikulák vizsgálata 

Témavezetők: Varga Zoltán, Bereczki-Szakál Dorottya és Kitka Diána 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 

 

Az élő sejtek közötti kommunikáció egyik útja az ún. extracelluláris vezikulákon (EV-ken) 

keresztüli információcsere, amely az elmúlt évtizedben került a kutatások középpontjába. A 

szervezet legtöbb sejtje termel EV-ket, melyek a sejtmembrán lefűződésével vagy exocitózissal 

kerülnek az extracelluláris térbe, és olyan fehérjéket és nukleinsavakat tartalmaznak, amelyek 

információt szolgáltatnak az EV-ket kibocsátó sejt állapotáról. A különböző testfolyadékokban, 

pl. vérben, kimutatható EV-k mennyisége és összetétele fiziológiás és patológiás állapotban 

különbözik, így az EV-k segítségével betegségek korai diagnózisára nyílik mód.   

Az EV-k olyan biológiai nanorészecskék, amelyek szerkezeti vázát a foszfolipid molekulákból 

önrendeződéssel létrejövő kettősréteg adja. A foszfolipidek mellett az EV-k tartalmaznak 

vízben oldódó- és membránfehérjéket, valamint RNS-t is. Az EV-k orvosi diagnosztikában való 

elterjedésének gátja egyrészt ezen nanorészecskék testfolyadékokból történő izolálásának, 

valamint detektálásának és jellemzésének nehézségei. Ez utóbbi alapvetően az EV-k kis 

méretéből és heterogenitásából adódik, amely egyaránt vonatkozik az EV-k összetételére és 

méreteloszlására.  

A kutatótáborban végzett munka célja az EV-kutatásban alkalmazott modern analitikai 

módszerek, úgymint dinamikus fényszórás-, mikrofluidikus ellenállás-impulzus mérés, 

méretkizárásos kromatográfia, infravörös spektroszkópia és kolorimetriás eljárások 

megismertetése szintetikus és természetes eredetű vezikulás rendszerek felhasználásával. A 

témát elsősorban a biológiai kémia és műszeres analitikai kémia iránt érdeklődő diákoknak 

ajánljuk.  

  



Fehérje-lncRNS kölcsönhatások in vitro vizsgálata 

Témavezetők: Tantos Ágnes és Szeder Bálint 
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Jelenlegi ismereteink szerint az emberi genom csaknem egészéről íródnak át RNS-ek, ám ezek 

alig néhány százalékáról képződik fehérje. A nem-kódoló RNS-eket sokáig értéktelen „sötét 

anyagnak” tekintették, ám az utóbbi évek tudományos eredményei arra utalnak, hogy jelentős 

részüknek fontos élettani szerepe van. Több ilyen nem-kódoló RNS (ncRNS) fajtát is 

megkülönböztetünk, elsősorban méretük, alakjuk szerint. A rövid, szabályozó RNS-eket mikro-

RNS-nek (miRNS) nevezzük, ezeknek biológiai aktivitásáról és a sejtműködésben betöltött 

szerepéről már elég sok ismerettel rendelkezünk. Ezen kívül több ncRNS kategória is létezik, a 

200 nukleotidnál hosszabb ncRNS-eket hosszú nem-kódoló RNS-nek (lncRNS) nevezzük. 

Ezeknek a fiziológiás szerepét csak az utóbbi néhány évben ismerték fel, ám ez alatt a rövid idő 

alatt is számos igen fontos lncRNS-t írtak le. 

Kutatócsoportunkban lncRNS-fehérje kölcsönhatásokat vizsgálunk, melyeknek kiemelt 

szerepe van a fehérjék működésének szabályozásában. A tábor ideje alatt ebbe a kutatómunkába 

lehet bekapcsolódni. 

A HOTAIR lncRNS és a KMT2D fehérje egy glutamin-gazdag régiója közötti kölcsönhatást 

fogjuk vizsgálni két technikával. 

Microscale Thermophoresis mérésekkel jellemezni fogjuk a fluoreszcensen jelölt RNS és a 

fehérje közötti interakciót, valamint fáziskontraszt mikroszkópos mérésekkel megállapítjuk, 

hogy az RNS kötés kiváltja-e a fehérje fázisátmenetét. 

A gyakorlati munkán kívül megismerkedünk a rekombináns fehérje előállítás és tisztítás 

alapjaival és a makromolekuláris interakciók detektálási lehetőségeivel is. 

  



Fény hatására lejátszódó kémiai reakciók 

Témavezetők: Demeter Attila és Góger Szabolcs 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 

A kémiai reakciók leírásakor nemcsak az a fontos, hogy mi keletkezik, hanem az is, hogy 

milyen lépéseken keresztül, valamint, hogy az elemi folyamatok milyen sebességgel játszódnak 

le. Lényeges azt is megismerni, hogy az egyes lépések sebessége hogyan változik a 

hőmérséklettel, az oldószer cseréjével vagy a helyettesíthető reaktáns anyagi minőségével. 

A fény hatására lejátszódó szerveskémiai reakciók, így a benzofenon fotoredukciója 

alkoholokkal mintegy 130 éve tanulmányozott terület. Az időfelbontott lézer impulzus fotolízis 

– tranziens-abszorpciós észlelési technika előnyös mérési módszer az ilyen típusú folyamatok 

vizsgálatára, mert lehetőséget teremt köztitermékek, így pl. gyökök koncentrációjának 

követésére a reakcióidő függvényében.  

A kutatótáborban gerjesztett benzofenon reakcióinak sebességét határozzuk majd meg 

metanollal és etanollal különböző reakciókörülmények mellett. A témára jelentkező diák 

megismerkedhet az egyszerűbb fotokémiai eszközök (spektrofotométer, fluoriméter) 

használatával, valamint betekintést nyerhet a lézerekkel végzett laboratóriumi munka és a 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás analízis menetébe is. 

  



Fénnyel kontrollált molekuláris kapcsolók 

Témavezetők: Jablonkai István, Kunfi Attila és London Gábor 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet 

 

Bizonyos molekulák fény hatására képesek megváltoztatni a szerkezetüket, majd a hatás 

megszűnése után visszaalakulni eredeti formájukba. Az egyik ilyen molekula az A-vitamin 

aldehid (retinal), amelynek fény hatására történő alakváltozása kulcsfontosságú a látás 

folyamatában. A természetben található úgynevezett foto-kapcsolókhoz hasonló molekulák a 

laboratóriumban is előállíthatók a szerves kémiai szintézis eszközeivel. Ezek változatos 

szerkezetű molekulák lehetnek, melyek fénnyel előállított különböző formái eltérő módon 

hasznosíthatók. 

A kutatás célja molekuláris foto-kapcsolók előállítása, mozgásuk jellemzése, valamint 

kísérletek az egyes formák eltérő tulajdonságainak felhasználására. 

  



Kristályoktól a molekulákig, avagy a Röntgen-sugárzás mint atomi vonalzó 
 

Témavezetők: Gál Gyula Tamás*, Holczbauer Tamás*#, May Nóra* 

*MTA Természettudományi Kutatóközpont, Műszercentrum 

#MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet 

Az optikai mikroszkóp nagyítását növelve egyre kisebb méretű tárgyakat vizsgálhatunk, de van 

egy elvi határ, mégpedig a fény hullámhossza. Ennél kisebb méretű tárgyakat optikai 

mikroszkóppal nem láthatunk. A molekulák mérete a néhány Ångström (10-10 méter) 

tartományba esik. A látható fény hullámhossza ehhez képest néhány 1000-szer nagyobb (10-7-

10-6 méter). Ezért soha nem leszünk képesek olyan optikai mikroszkópot készíteni, amellyel a 

molekulákat láthatnánk. Célszerű megoldás az alkalmazott fény hullámhosszának a 

csökkentése. Ha körülbelül Ångström hullámhosszú fénysugarakat szeretnénk, akkor már a 

Röntgen-sugárzás tartományában vagyunk. 

És valóban, Röntgen-sugárzás segítségével láthatóvá tehetők a molekulák. Ehhez már csak 

néhány technikai problémát kell megoldani. Először is a molekulákról szóródó fényt fel kell 

erősíteni. Ehhez egy tökéletes kristályt használunk, melyben sok (kb. 1015 darab) molekula van 

pontosan ugyanolyan helyzetben. Azután meg kell oldanunk a molekulákról szóródott sugárzás 

képpé formálását. Mivel a Röntgen-sugárzást fókuszáló lencsét készíteni nem tudunk, ezt 

számítógépes programok segítségével tesszük meg mégpedig úgy, hogy a számítógép felépít 

egy modell kristályt, melyre szórási képet számol. A mért és az így számolt szórási képet a 

modell folyamatos javítgatásával igyekszünk egymáshoz közelíteni, míg a két kép eltérése 

néhány %-ra csökken. Ekkor kezünkben van a molekula pontos szerkezete. 

Egykristály-diffraktométerrel 0,1-0,5 mm átmérőjű kristályok vizsgálhatók. Sokszor a munka 

legnehezebb része a megfelelő méretű és jó minőségű egykristály előállítása, a kristályosítás 

során ezért sokféle technikát alkalmazunk. A röntgendiffrakciós vizsgálatra megfelelő 

kristályokat optikai mikroszkóp segítségével választjuk ki. Az ábrán egy korábbi kísérletből 

nyert, mérésre alkalmas kristályok láthatók. 

 
 

A kutatótáborban megismerkedünk a kristálynövesztés technikáival, fortélyaival, az 

egykristály-diffrakcióval mint nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerrel, valamint a mérés 

és a kiértékelés lépéseivel. Laboratóriumi munkára és egy kis elméleti kalandozásra is kész, a 

szerkezetkutatás iránt érdeklődő, alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkező diákok 

jelentkezését várjuk. 

  



Lumineszcens molekulák előállítása 

Témavezetők: Fegyverneki Dániel és Kolozsvári Natália 

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet 

Egy kémikust általában a következőképpen képzeli el az átlagember: valaki fehér köpenyben 

lombikok tartalmát öntögeti össze, miközben füst, szikrák és mindenféle fényjelenség 

keletkezik. A kevésbé misztikus valóságban azonban a vegyészek szívesen nélkülözik a füst és 

a lángnyelvek megjelenését, mert azok ritkán jelentenek jót. Természetesen kivételt képeznek 

azon esetek, amikor mindezt ellenőrzött körülmények között tudjuk megvalósítani, és a 

történések még hasznunkra is válnak. Ilyen a kemilumineszcencia és annak alkalmazásai. 

Kemilumineszcencián olyan fényjelenséget értünk, amely során egy kémiai reakcióban 

gerjesztett állapotba került molekula fény kisugárzásával kerül vissza az alapállapotba. Ezt a 

jelenséget nagyon ritkán és csak alacsony intenzitással észlelhetjük. Ennek oka, hogy a 

gerjesztett molekula energiája nagyon nagy, amitől minden lehetséges úton igyekszik 

megszabadulni. Az energiavesztés többnyire fizikai úton történik, de további kémiai reakció is 

történhet. E jelenség vizsgálata csak viszonylag későn, az 1870-es években kezdődött, és az 

1900-as évek derekán teljesedett ki. Mára a biológiai-biokémiai laboratóriumok egyik 

legérzékenyebb vizsgálati módszerévé vált, melyet jól ismerhetünk a manapság oly elterjedt és 

népszerű helyszínelős televíziós sorozatok vérvizsgálataiból.  

 

A kutatótábor hete alatt néhány egyszerű kísérlet segítségével szeretnénk bevezetni a diákokat 

egy szerves kémiai labor életébe. Lumineszcenciát mutató vegyületeket fognak előállítani, 

majd fényjelenséggel járó reakcióban más-más reakciópartnerek segítségével kipróbálják 

azokat. Ezen kívül különböző adalékanyagoknak a fény színére, intenzitására, időtartamára 

gyakorolt hatását vizsgálják majd, ezzel aztán egy kis fényt hoznak a hétköznapjainkba. 

 

  



Mesterséges vázanyagok előállítása szövettenyésztési célokra 

Témavezetők: Józó Muriel és  
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A jelenkori orvostudomány egyik legnagyobb problémája a sérült, funkcióját ellátni képtelen 

szövetek, szervek pótlása, regenerációjuk elősegítése, melyre alternatívát nyújthat a 

mesterséges szövettenyésztés. A módszer a páciens saját sejtjeinek, szöveteinek 

újratermelődését segíti elő, ehhez pedig az egyik legfontosabb feltétel egy vázszerkezet 

létrehozása, mely támaszként szolgál a sejtek szaporodása során. Ennek alapanyagaként főleg 

biopolimereket alkalmaznak. 

A mesterséges vázanyagokkal szemben több követelményt is megfogalmaztak. Ezek közül a 

legfontosabbak, hogy ne legyenek toxikusak a szervezetre nézve, a sejtek tapadjanak meg a 

vázanyagok felületén, megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzenek, valamint 

lebomlásuk szabályozott legyen, és a folyamat alatt ne keletkezzenek káros, mérgező 

melléktermékek. A mesterséges vázanyagok előállítása során kiemelkedően fontos, hogy azok 

milyen porozitással, felületi tulajdonságokkal rendelkeznek. Szálas anyagok esetében a szálak 

geometriai paraméterei és morfológiája jelentős mértékben meghatározzák ezeket a 

tulajdonságokat.  

Bár az esetek többségében a biopolimerek remekül megfelelnek ezeknek a követelményeknek, 

sokszor a még jobb teljesítmény érdekében módosításra van szükség. Az electrospinning 

napjaink egyik népszerű technológiája vázanyagok előállítására. Ezzel a módszerrel könnyen 

és sokrétűen lehet anyagrendszereket feldolgozni, ezen kívül a létrejött szálas szerkezet hasonló 

az extracelluláris mátrixhoz, jól imitál egy biológiai környezetet. Munkánk során 

electrospinning technológiával biopolimer alapú mesterséges vázanyag-modellt hozunk létre. 

Vizsgáljuk morfológiáját, összetételét és szerkezetét, melyek mind meghatározzák a vázanyag 

alkalmazhatóságát. Ehhez egyéb analitikai módszerek mellett digitális optikai mikroszkópot, 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát és differenciális pásztázó kalorimétert is 

alkalmazunk. 

  



Polimer/lignin kompozitok 

Témavezetők: Pregi Emese és  

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet 

 

A környezettudatos gondolkodás a műanyagipar számára is egyre fontosabbá válik, emiatt az 

utóbbi években nemcsak a megújuló nyersanyagforrásokból előállítható polimerek szintézise 

került előtérbe, hanem a természetes anyagok felhasználása is a műanyag termékekben. A lignin 

a természetben gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre álló biopolimer, hiszen ez a második 

leggyakoribb természetes polimer a Földünkön. A lignin a növények vázanyagának fontos 

alkotóeleme, a papír- illetve bioetanol gyártás melléktermékeként pedig nagy mennyiségben 

rendelkezésre áll. A ligninben rejlő potenciált a műanyagipar is felfedezte, számos kutatás 

irányult már polimer/lignin rendszerek létrehozására. 

A polimerek tulajdonságainak javítására gyakran alkalmaznak rétegszilikátokat is 

erősítőanyagként. A lemezes szerkezetű ásványok rétegei nanométeres méretűek, így már 

meglehetősen kis mennyiségben is jelentős mértékben javítják a polimer kompozitok 

mechanikai tulajdonságait. 

A kutatótábor hetén célunk olyan kompozit filmek előállítása és vizsgálata, amelyek a polimer 

mellett nagy mennyiségben tartalmaznak erősítőanyagként lignint, valamint rétegszilikátot. 

Öntési technológiával filmeket hozunk létre, melyeken mechanikai vizsgálatokat végzünk, 

továbbá vizsgáljuk a szerkezetüket, valamint az áteresztőképességüket különböző gázok 

tekintetében. A kutatás motivációját az adja, hogy a többkomponensű, azaz lignint és 

rétegszilikátot is tartalmazó lebontható filmek ígéretes alternatívát jelenthetnek a 

csomagolóipar számára, mely a műanyagipar egyik legjelentősebb részét teszi ki. 

  



Stratégiák a vizuális keresésben 

Témavezetők: Kojouharova Petia és Nagy Boglárka 
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A mindennapi életünkben gyakran találkozunk azzal a helyzettel, hogy egy általunk keresett 

tárgyat meg szeretnénk találni a környezetünkben (például a lakáskulcsot a szobában). Ennek 

érdekében a vizuális rendszerünk feldolgozza a környezetben található tárgyak különböző 

elemi tulajdonságait és sajátosságait, mint a szín, forma, orientáció, mozgás, és ezen 

információk integrálásával addig történik a keresési folyamat, amíg a keresett tárgy előzetes 

tudásunkból származó jellegzetességeit nem detektáljuk. Az viszont, hogy milyen keresési 

stratégiát választunk, és ezáltal mely vizuális sajátosságok emelkednek ki a keresési folyamat 

során, több tényező is befolyásolja, mint például a szelektív figyelem, a nem releváns ingerek 

mennyisége és minősége, illetve a keresett objektum ismerőssége és előzetes tudásunk vele 

kapcsolatban. Laboratóriumi körülmények között egyszerű vizuális keresési paradigmákkal 

vizsgáljuk ezeket a folyamatokat. 

A téma keretében végrehajtandó kísérlet egy kutatási projekt előkísérlete, ahol kisebb mintán 

teszteljük, hogy a hipotéziseinknek megfelelően működik-e az általunk kitalált elrendezés. 

Lehetőséged lesz megismerni, milyen egy kognitív pszichológiai kísérlet kidolgozása, és mi a 

menete az adatok felvételének és feldolgozásának. Bónuszként olyan laborban fogjuk felvenni 

a kísérletet, amelyben EEG-s vizsgálatok is zajlanak, vagyis bepillantást nyerhetsz ebbe a 

mérési módszerbe is. 

 

 


