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Dr. Csapó János professor emeritus 

 

Tisztelt Hallgatók, Kolléganők, Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

 

2020-ban betöltöttem 70. évemet, melyet követően főállásom mind Erdélyben, mind 
Magyarországon megszünt, kapcsolatom a hallgatókkal és volt kollégáimmal 
esetleges. 46 éven keresztül dolgoztam a felsőoktatásban, ezért úgy gondoltam, 
hogy összegyűjtöm mindazon munkáimat, melyet talán a hallgatók és a fiatalabb 
oktató kollégák is hasznosítani tudnának. Ebben az anyagban megtalálják az 
általam, jobbára feleségemmel, Dr. Kiss Zsuzsannával, munkatársaimmal, PhD 
hallgatóimmal közösen magyarul és idegen nyelven írt publikációimat, a hazai és 
nemzetközi konferenciákon tartott előadásaimat, azok összefoglalóját, preceeding-
jeit, népszerűsítő, ismeretterjesztő írásaimat, angol és magyar nyelvű oktatási 
anyagaimat, azok teljes anyagát, az általunk írt tankönyveket, szakkönyveket és 
jegyzeteket, azok szabadon letölthető teljes anyagát, az oktatott tantárgyakhoz 
tartozó Minimáliákat, melyek tömören összefoglalják az oktatott tágy lényegét.  

A magyar és angol nyelvű folyóiratok közül kiemeltem az Acta Agraria Kapováriensist 
és az Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria-t, nemcsak azért, mert ezekben a 
folyóiratokban sokat publikáltunk, hanem azért is, mert mindkettőnek alapító 
szerkesztője, ill. főszekesztője voltam. Sajnos a könyveim közül a felsorolás nem 
teljes, mert vagy nem kaptam engedélyt a kiadótól a közzétételre, vagy 
megsemmisült a könyv elektronikus változata. Ezek közül kiemelném a Biokémia 
állattenyésztőknek és az Élemiszer- és takarmányfehérjék minősítése, feleségemmel 
közösen írt könyveimet, mely mindkettő Nívódíjas lett Magyarországon.  

Büszke vagyok rá, hogy az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán 
én indítottam el az Élelmiszerkémia, az Analitikai kémia, a Biokémia, a Funkcionális 
élelmiszerek és az Élelmiszer hamisítás oktatását, és később átdolgoztam a Tejipari 
technológia tárgy programját is. Az EMTE Sepsiszentgyörgyi Campus-án az 
Általános és szerveskémia, valamint a Biokémia tantárgyi programját és 
követelményrendszerét dolgoztam ki agrármérnököknek, hozzájárulva így a 
szakirány akkreditációjához.  

Ezzel az összeállítással az a célom, hogy ne vesszen el a 46 éven keresztül 
felhalmozott tudás és tapasztalat, és hogy mind a tisztelt Hallgatóknak, mint fiatal 
oktató kollégáknak segítségére legyenek ezek az anyagok munkájuk során.  

A következőkben röviden összefoglalom, hogy mit is csináltam aktív pályafutásom 
alatt a Kaposvári Egyetemen (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), a 
Debreceni Egyetemen és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán 
és Sepsiszentgyörgyi Campusán.  

 

Egyetemi, főiskolai munkám során végzett oktatói-kutatói tevékenységem 

 

1974. július 15-én kezdtem el dolgozni Kaposváron, a Mezőgazdasági Főiskolán 
tudományos segédmunkatársként, majd 2020. július 8-án a Debreceni Egyetem, 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertechnológiai Intézetéből, 2020. augusztus 31-én pedig a SAPIENTIA 
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Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának 
Élelmiszertudományi tanszékéről egyetemi tanárként mentem nyugdíjba. Kaposváron 
majd 40 évig oktattam a hallgatókat, de közben Debrecenben is több évig és több 
ciklusban voltam meghívásos jogviszonyú egyetemi tanár, majd 2014-től főállású 
egyetemi tanárként, az Élelmiszertechnológiai Intézet igazgatójának neveztek ki, 
mely kinevezés a 65. születésnapomon megszűnt. Ezt követően beosztott egyetemi 
tanárként dolgoztam az intézetben nyugdíjazásomig. 2002. szeptemberétől először 
óraadóként, majd később főállásban tanítottam a SAPIENTIA EMTE Csíkszeredai 
Karán, és ezzel párhuzamosan 2014-től az EMTE Sepsiszentgyörgyi Tagozatán is 
megbíztak az Általános és szerves kémia, valamint a Biokémia oktatásával. 

Pályafutásom alatt, szerzőtársaimmal együtt, írtunk 45 könyvet vagy könyvrészletet, 
egy ismeretterjesztő könyvrészletet, egy angol-magyar, magyar-angol labdarúgó 
játékvezetői szakszótárt és általános kifejezések gyűjteményét, mely a maga 
korában unikum volt Magyarországon. Egyetemi jegyzeteink száma 50-re tehető, 
melyben benne vannak az oktatási segédanyagok, a könyvek rövidített kivonatai 
(Minimáliák), a gyakorlati jegyzetek és a hallgatóknak szóló rövidebb-hosszabb 
útmutatók is. 

Szerkesztettünk ezen túl konferencia köteteket, oktatók és kutatók publikációs 
jegyzékét, a Karon született új tudományos eredmények összefoglalóját, az Acta 
Agraria Kaposváriensis több évfolyamát, majd a csíkszeredai éveim alatt az Acta 
Universitatis Sapientiae, Alimentaria számát, és ott is szerkesztetem az oktatók és 
kutatók publikációs jegyzékét. Mindkét említett folyóiratnak szerkesztője, ill. 
főszerkesztője voltam. A szerkesztett folyóiratok és egyéb anyagok száma összesen 
82. Erről a munkáról beszámolni, vagy akár csak a publikációkat bemutatni az adott 
terjedelmi korlátok miatt nagyon nehéz, inkább csak a számomra fontosabb, 
emlékezetesebb eseményeket, könyveket, jegyzeteket emelném ki. 

 

A Kaposvári Egyetemen és annak jogelődjeinél végzett tevékenységem 

 

A József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Vegyész Szak 
elvégzése után a Mezőgazdasági Főiskola Központi laboratóriumában kezdtem el 
dolgozni, ahol első munkám egy aminosav-analizátor üzembe állítása volt. Ezt 
követően rutinszerűen dolgoztam több nagyobb műszeren, és volt szerencsém 
megtanulni a legfontosabb takarmány- és élelmiszeranalitikai eljárásokat. Közben 
megszereztem második diplomámat az állattenyésztés területéről, egyetemi doktori 
oklevelet szereztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd 1984-ben a 
kandidátusi fokozatot nyertem el az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától. 
Közben tudományos segédmunkatársból öt év alatt tudományos munkatárs, majd 
tudományos főmunkatárs lettem, melyet követően átsoroltak oktatói munkakörbe 
egyetemi docensként, és a habilitáció (1995) majd az akadémiai doktori fokozat 
(1995) megszerzését követően egyetemi tanárnak (1996) neveztek ki. Ezt követően 
ismételten egyetemi tanárnak neveztek ki a Debreceni Egyetemre (2002), majd 
harmadszorra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre (2006). Így 
elmondhatom, hogy két magyar államfővel, Göncz Árpáddal és Mádl Ferenccel is 
kezet tudtam fogni, a román államfővel viszont nem jött össze a kézfogás, csak a 
kinevezést kaptam meg aláírásával.  
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Örök életemben szerettem volna oktatni, ezért először nem is a vegyész szakra 
akartam beadni jelentkezésemet, hanem biológia-kémia tanár szerettem volna lenni, 
de az utolsó pillanatban mégis a vegyész szak mellett döntöttem. Ezért aztán már 
akkor, mikor még nem is voltam oktatói státuszban, örültem minden kis szakmámba 
vágó részfeladatnak, amit elmondhattam a hallgatóknak. A 80-as években 
kormeghatározással, fehérjehidrolízissel kapcsolatos írásaim jelentek meg 
szakkönyvekben, majd a Magyar Takarmánykódexbe írtam spektrofotometriás és 
ioncserés oszlopkromatográfiás analitikai módszerekről könyvfejezeteket. A 90-es 
években jelentek meg írásaink a Múzeumi közleményekben, a Táplálkozás 
egészségkönyvében, és egy Tejgazdaságtan című szerkesztett kötetben.  

Az első önálló könyvünk (feleségemmel közösen írtuk) a Tej és tejtermékek szerepe 
a táplálkozásban című volt, melyet a Mezőgazda Kiadó adott ki, és amelyből már a 
hallgatók is részben hozzájuthattak a Tejgazdaságtan tárggyal kapcsolatos 
ismeretekhez. A Mezőgazda Kiadóval jó volt a kapcsolatom, hisz a későbbiekben 
náluk jelentek meg az Élelmiszerkémia, az Élelmiszer- és takarmányfehérjék 
minősítése valamint a Biokémia – állattenyésztőknek című könyveink, amelyek közül 
az utolsó kettő nívódíjat is nyert. 

Egyetemi docensi (1992. augusztusától), majd egyetemi tanári (1996. augusztusától) 
kinevezésem után a fő hangsúlyt, a kutató munka mellett, az oktatásra és az 
oktatással kapcsolatos szervezési tevékenységre fordítottam. 1997. január 1-től 
2000. január 1-ig a Kar tudományos dékán-helyettese, 1997-től az Acta Agraria 
Kaposváriensis alapító főszerkesztője, 1996-1998. között a Központi Laboratórium 
vezetője, majd a Kémiai Intézet megbízott igazgatója voltam. 1997. március 1-től 
Széchenyi professzori ösztöndíjas (két egymást követő ciklusban), 1998. augusztus 
1-től (majd a második ciklusban 2003. augusztus 1-től) a Kémiai Intézet igazgatója és 
a Biokémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék vezetője voltam. 2006. január 1-től az 
újjászervezett Kémiai-Biokémiai Tanszék vezetői és az Analitikai Laboratórium 
önelszámoló egység igazgatói pozícióját töltöttem be. A Kaposvári Egyetemen, 
felmentésemig, a Kar tudományos dékán-helyettese, a Kémiai Intézet igazgatója, és 
már harmadik ciklusban a Biokémiai tanszék vezetője voltam. 

 

A Debreceni Egyetemen végzett tevékenységem 

 

A Kaposvári Egyetemen végzett munkámmal párhuzamosan 1996-tól óraadó, 2003-
tól 2010-ig meghívásos jogviszonyú egyetemi tanár voltam a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrumának Élelmiszer-tudományi Intézetében, majd 2014-től a 
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar, Élelmiszertechnológiai Intézetében, már főállású 
oktatóként, az Élelmiszer-technológia Intézet igazgatójának neveztek ki. Hasonló 
tárgyakat oktattam magyarul és angolul, mint a Kaposvári Egyetemen, de ehhez jött 
még a Funkcionális élelmiszerek, az Elválasztástechnika és az Élelmiszerhamisítás 
tárgyak, melyeknek tematikáját, a tárgy oktatásához szükséges segédanyagokat én 
dolgoztam ki. Oktattam a Természettudományi Karon is élelmiszer-analitikát, a 
visszajelzések alapján a hallgatók megelégedésére. 

A Karon törzstagja voltam, megosztva, több Doktori Iskolának is, de végül az 
Állattudományi Doktori Iskolában végeztem tevékenységem nagyobb részét. A rövid 
hat és fél év alatt Erdélyből sikerült négy PhD hallgatót beiskolázni, akik közül egy fő 
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doktori fokozatot szerzett. Jelenleg három fő doktorandusz hallgatóm van, akik közül 
az egyik a tej és tejtermékek szeléntartalmának megnövelésével, a másik fehérje- és 
aminosav-analitikai új fotometriás módszerek kidolgozásával és a sajt érettségi 
fokának meghatározásával foglalkozik a szabadaminosav-tartalom alapján, a 
harmadik pedig prebiotikumok és rezisztens keményítő előállítását kísérli meg. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen végzett tevékenységem 

 

Ugyanebben az időszakban 2002-től óraadóként kezdtem tanítani a SAPIENTIA 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán, ahol gyakorlatilag mindent a 
nulláról kellett felépíteni, mert az üres termeken és egy-két nem üzemelő műszeren 
kívül semmi nem volt a tanszéken. Itt 2005-től 2010-ig az Élelmiszer-tudományi 
Tanszék alapító tanszékvezetője voltam, melyet követően 2020. augusztus 31-ig 
főállású oktatóként tevékenykedtem. 

Erdélyben jó kapcsolatot tudtam kialakítani a Kolozsvári Scientia Kiadóval, melyet 
követően sorozatban jelentek meg az élelmiszertudományi képzésre szabottan írt 
könyveink, mint a Biokémia, az Élelmiszerkémia, a Tejipari technológia és minőség-
ellenőrzés, az Élelmiszer fehérjék minősítése, az Élelmiszeranalitika ‒ Válogatott 
fejezetek, a Tejipari technológia ‒ Tej és tejtermékek a táplálkozásban, az 
Élelmiszerhamisítás és kimutatása, a Funkcionális élelmiszerek, az Általános kémia 
agrármérnököknek, a Biokémia agrármérnököknek és az Analitikai kémia 
élelmiszermérnököknek.  

Mindezeket azért itt írom le, mert mindhárom egyetemen, ugyan más és más 
szakiránynak, de azonos, vagy nagyon hasonló tárgyakat oktattam, így a három 
egyetemen végzett munkám erősen támogatta egymást.  

 

A három egyetemen végzett oktató munkám összefoglalása 

 

Hosszú pályafutásom alatt a három egyetemen és több karon felelős oktatója voltam 
az Általános kémia, a Biokémia, az Élelmiszer-kémia, az Élelmiszer analitika, az 
Élelmiszerhamisítás, a Funkcionális Élelmiszerek, az Elválasztás-technika, a Tejipari 
technológia valamint a Mezőgazdasági kémia és az Agrártermelés kémiai alapjai 
tárgyaknak. Fakultatív tárgyaim az Élelmiszer- és takarmányfehérjék minősítése, az 
Élelmiszer- és takarmányanalitika és a Tej és tejtermékek szerepe az emberi 
táplálkozásban voltak, és esetenként felkértek néhány kutatási területemhez 
kapcsolódó témában élettani, tejgazdaságtani és archeológiai előadás megtartására 
egyetemi hallgatók számára.  

A PhD képzés keretében az Állati termék előállítás élettana és biokémiája tantárgy 
keretében A tejképzés biokémiája és élettana és A kolosztrum és a tej összetétele, 
és az azt befolyásoló tényezők című előadásokat tartottam, és ugyancsak tartottam 
előadást Elválasztástechnikából, Élelmiszeranalitikából és Takarmányanalitikából. 
Külföldi PhD hallgatóknak és az idegen nyelvű képzés során az Amino acids in 
animal nutrition tárgy keretében tartottam 16 óra, Biochemistry tárgyból 42 óra, Food 
chemistry tárgyból 42 óra, Food analytical chemistry tárgyból 28 óra, Separation 
Sciences tárgyból pedig ugyancsak 42 óra előadást.  
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Mindegyik előzőekben felsorolt tárgyból, az angol nyelvűeket is beleértve, 
készítettünk PowerPointos prezentációkat, a tárgy jellegétől vagy óraszámától 
függően mindegyikből 600-1200 db. slide-dal, Csíkszeredában és 
Sepsiszentgyörgyön pedig minimáliákat, ami teljesen új fogalom volt számomra. Ez 
azt jelentette, hogy pl. egy 350 oldalas tankönyvből, a tárgy teljes anyagából, 
csináltunk egy 45-55 oldalas kivonatot, ami a könyv esszenciáját tartalmazta. A cél 
az volt, hogy ha a hallgató ezt a minimális anyagot jól tudta, akkor megkaphatta a 
legkisebb átmenő jegyet, illetve ha jól felkészült a teljes anyagból, a Minimália 
alkalmas volt arra, hogy vizsga előtt a kivonatot rövid idő alatt még egyszer át tudja 
nézni.A tankönyveken kívül írtunk több magyar és angol nyelvű könyvrészletet is. 

Ismeretterjesztő kategóriába sorolnám azt a szakszótárt és kifejezések 
gyűjteményét, amit a magyar labdarúgó játékvezetőknek állítottam össze, a Somogy 
megye tudományos életéről szóló könyvfejezetet, háziállataink kolosztrum- és 
tejösszetételével kapcsolatos írásainkat, valamint a ketogén diétáról és a ketózisról 
írtakat. 

Az oktatási segédanyagok közül kiemelném a Kaposvári Egyetemen a TAMOP-
4.1.2-08/1/A-2009-0059 projekt keretében írt Élelmiszerkémia oktatási segédletet, az 
Élelmiszerkémia prezentációt, az Introduction to the Chemistry of Foods and Forages 
Educational Supplement-et és Presentation-t, a Biochemistry Presentation-t és 
Biochemistry Practice-t, a Food Analysis Presentation-t és Food Analysis Practice-t, 
valamint a Scientific Writing Presentation-t, melyek mind megtalálhatók a 
www.tankonyvtar.hu címen. 

A Debreceni Egyetemen a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014. projekt 
keretében írtuk az Élelmiszerek összetételének gázkromatográfiás vizsgálata, az 
Élelmiszerek összetételének folyadékkromatográfiás vizsgálata és a GC-MS és 
HPLC-MS alkalmazása élelmiszer szennyezők meghatározására című anyagokat, 
melyek az egyetem honlapjáról letölthetők. Ugyancsak készítettünk oktatási 
segédanyagokat Funkcionális élelmiszerek, Élelmiszerhamisítás, Az állati eredetű 
élelmiszer-előállítás biokémiája és Tej és tejtermékek, mint funkcionális élelmiszerek 
címmel. Az oktatási segédanyagok a témától függően mintegy 250-850 slide-ot 
tartalmaznak, és hozzáférhetők mindenki számára.  

Az általam vagy munkatársaimmal közösen szerkesztett tanulmánykötetek, 
folyóiratszámok (Acta Agraria Kaposváriensis, Acta Universitatis Sapientiae. 
Alimentaria), tudományos eredmények, publikációs jegyzékek, konferencia kötetek 
száma 85 db.  

 

Az oktatás mellett végzett tudományos tevékenységem 

 

Sok más tapasztalt kolléga mellett én is vallom, hogy korszerű, naprakész 
ismeretekkel ellátni a hallgatókat csak akkor lehet, ha az egyetemi oktató pedagógiai 
munkája mellett az oktatott tárgyakhoz igazodó tudományos tevékenységet is folytat. 
De szükségszerű a tudományos tevékenység azért is, mert a hallgatók bevonását 
követően az ennek során elért eredményekből születnek a szakdolgozatok, a 
diploma dolgozatok és a doktori disszertációk. Fontos a kutatómunka azért is, mert 
az oktatói ranglétrán úgy lehet csak előrehaladni, ha az ember minimum tudományos 
fokozatot szerez, illetve megszerzi az akadémiai doktori címet. Sok esetben a 
professzori kinevezésre esély sincs, ha nincs meg akadémiai doktori cím. 

http://www.tankonyvtar.hu/
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Összegezve tehát egy jó egyetemi oktató az oktatás mellett intenzív kutató munkát is 
kell hogy folytasson ahhoz, hogy azzal támogatni tudja az egyetemi oktatást, hogy 
naprakész legyen az általa oktatott tudományággal, illetve hogy előre tudjon haladni 
az egyetemi ranglétrán.  

Tudományos tevékenységemből, munkatársaimmal együtt elért új tudományos 
eredményekből a következőket szeretném kiemelni. 2020-ig 183 tudományos 
közleményem jelent meg idegen nyelven, 304 előadást tartottam nemzetközi 
konferenciákon. Hazai tudományos közleményeim száma 165 és 344 előadást 
tartottam hazai konferenciákon, tudományos rendezvényeken vagy ismeretterjesztő 
eseményeken. Fentieken kívül írtam 101 ismeretterjesztő közleményt, újságcikket is, 
és szerkesztettem 85 tanulmánykötetet, ill. folyóiratszámot. Összes publikációim 
száma 1278, közleményeim kumulatív impakt faktora több mint 70, amelyekre 
összesen kb. 2500 esetben hivatkoztak. A Science Direct szerint H-indexem 25 
(2016. óta 16), i10 indexem pedig 48 (2016 óta 26).  

Az idegen nyelven megjelent tudományos közleményeim közül a legtöbb 
hivatkozást az Archaeometry folyóiratban megjelent The survival of organic matter in 
bone: a review című cikkünkre kaptuk, de büszke vagyok a Trends in analytical 
Chemistry-ben, a Chromatography-ban, az Analytica Chimica Acta-ban, a Journal of 
Dairy Science-ben, vagy az International Dairy Journal-ben megjelent cikkeinkre. 
Felkérésre írtuk a Fermented foods and health. 4 Conjugated linoleic acid (CLA) 
production in fermented foods című összeállítást, ami a Woodhead Publishing Series 
in Food Science könyv keretében jelent meg, és a Technology and Nutrition. 
Quantitative determination of the protein of bacterial origin based on D-amino acid 
content című cikkre, mely a D-amino acids: a new frontier in amino acid and protein 
research összeállítás része.  

Természetesen büszke vagyok a Magyarországon akadémiai lapokban megjelent 
közleményekre is, de azok idézettsége meg sem közelíti az előbb említett 
folyóiratokét. A magyarországi folyóiratok közül kiemelném az Acta Alimentariát és 
az Acta Agraria Kaposváriensist, valamint az Acta Universitatis Sapientiae-
Alimentaria-t, ahol ugyancsak sok, és véleményünk szerint nívós cikkeket tudtunk 
publikálni. Az utóbbi időben az Ecocycles és a Journal of Food Investigation 
folyóiratokban is jelentek meg közleményeink. 

A magyar nyelven megjelent tudományos közleményeim közül az első a 
Kaposvári Egyetem által kiadott Szaktanácsok folyóiratban jelent meg 1981-ben. Ezt 
követően több publikációm jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közleményekben, a 
Magyar Állatorvosok Lapjában és az Állattenyésztés és Takarmányozásban. Miután 
elkezdtem tejjel és tejtermékekkel foglalkozni, sok közleményünk jelent meg a Tejipar 
folyóiratban, az utóbbi időben pedig a Tejgazdaság és az újjászervezett 
Élelmiszervizsgálati Közleményekben is. A Szaktanácsok megszűnése után sok 
cikket publikáltunk az Acta Agrária Kaposváriensis kétnyelvű folyóiratban, majd az 
újabb időkben, hosszabb megszakítás után, több közleményünk jelent meg a Magyar 
Állatorvosok Lapjában.  

Mindegyik folyóirat szerkesztőségének, szerkesztő bizottságának, lektoraimnak hálás 
vagyok, hogy tanácsaikkal, észrevételeikkel jobbá tették cikkeinket, és hogy 
harmadik vagy negyedik alkalommal már különösebb korrekció nélkül el is fogadták 
azokat közlésre. Visszagondolva pályafutásom elejére, nem bánom a befektetett sok 
energiát, a lektorok néha elég szigorú, esetenként elutasító véleményét, mert nekik 
köszönhetem, hogy így 70 évesen (talán) megtanultam jó minőségű, lektoroknak 
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kevés javítási lehetőséget adó cikkeket írni. A magyar nyelvű cikkekkel kapcsolatban 
a gondom az, hogy egy minősítésnél, előre sorolásnál sokkal kisebb mértékben 
esnek latba, mint egy idegen nyelvű, de tapasztalatból tudom, hogy egy jó magyar 
nyelvű cikket megírni is sok erőfeszítésbe kerülhet. 
 

Előadásaim nemzetközi konferenciákon 

 

Őszintén megvallom, szerettem járni külföldi konferenciákra, mert saját pénzemből 
soha nem jutottam volna el olyan helyekre, ahova valamilyen támogatás segítségével 
eljutottam. Sokszor, a megpályázott támogatás kiegészítésével, vittem magammal a 
családomat is, mert míg én a konferencián voltam, ők ismerkedtek a várossal vagy a 
környékkel. Európán belül mindig autóval utaztam, mert így az én költségemből el 
tudtam magammal vinni a családomat is, és csak az ő ellátásukért meg szállásukért 
kellett plusz pénzt kifizetnem. A konferenciák közül emlékezetes volt számomra egy 
szicíliai, amikor 21 órás autózás után már nem tudtam tovább vezetni Palermóba, és 
mivel a kiválasztott szállodát nem találtuk meg, egy benzinkútnál aludtunk több mint 
2000 km megtétele után. De ugyanilyen emlékezetes volt Lillehammer, amikor 
egyhuzamban megtettük a Kaposvár Lillehammer távolságot.  

Konferencia révén jutottam el Indiába, ahonnan alig vártam, hogy hazamehessek, de 
amikor lecsillapodtak bennem az indulatok, halványultak a rossz élmények, azonnal 
visszamentem volna pár hétre. Hatalmas élmény volt látni Kairóban a piramisokat, és 
ugyancsak ilyen nagy élmény volt látni, a mexikói indiánok építette létesítményeket 
Teotihuakánban. Egyszer volt szerencsém az Egyesült Államokban részt venni egy 
konferencián a Chicago-hoz közeli Urbana városában, ahonnan ugyancsak nagyon 
jó érzésekkel jöttünk haza, és semmi sem igazolódott be azokból a félelmekből, amik 
bennünk voltak a kiutazásunk előtt.  

Európában szinte mindenhova eljutottam a konferenciák révén. A legnagyobb 
élmény számomra Európában Róma, Athén, Párizs, és persze London voltak. 
Európán kívül előadást tartottam az Egyesült államokbeli Urbanaban, Indiában Új 
Delhiben, Egyiptomban Kairóban, Mexikóban Mexikóvárosban, Európában Nagy 
Britanniában Edinburghben, Bradfordban, Liverpoolban, Olaszországban 
Modenában, Siennában, Palermóban és Padovában, kétszer voltam Írországban 
Corkban és tartottam előadást Dublinban, Romániában Csíkszeredában, 
Temesváron, Déván, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és 
Parajdon, Svájcban Zürichben és Interlakenben, Ausztriában Bécsben, 
Csehországban Prágában, tartottam előadást Drezdában, Heidelbergben és 
Bonnban Németországban, Görögországban Athénben és Chalkidikiben, Dániában 
Aarhusban, Lengyelországban Varsóban, Norvégiában Lillehammerben, 
Törökországban Antalyában, Horvátországban és Szlovéniában, és a Soros 
alapítvány támogatásával eljutottam Izlandba is, ami nagy hatással volt további 
tudományos pályafutásomra. 

Kétszer voltam több hónapon keresztül Svédországban, Göteborgban, amiért 
nagyon hálás vagyok a Magyar Államnak. Szóval állampénzen, és persze jelentős 
mértékben a saját zsebembe nyúlva, bejártam szinte egész Európát, és eljutottam 
Amerikába, Ázsiába és Afrikába is. Amit sajnálok, hogy a Szovjetunióban és a 
szovjet utódállamokban soha nem jártam, és most már nem is fogok. Természetesen 
a hazánkban tartott, témába vágó nemzetközi konferenciákon is igyekeztem 
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résztvenni. Egyetlen olyan konferencia részvételem sem volt, ahol ne legalább két 
előadással vettem volna részt, és ha a szervezők lehetővé tették, szívesen 
megtartottam azok előadásait is, akik a konferenciára nem tudtak kiutazni. A 
nemzetközi tudományos konferenciák közül az alábbiakat szeretném kiemelni:  
 

Előadásaim hazai konferenciákon 

 

Munkatársaimmal együtt minden alkalmat megragadtunk arra, hogy Magyarországon 
rendezett eseményeken, konferenciákon, tanácskozásokon is beszámoljunk új 
tudományos eredményeinkről. Első előadásomat 1980-ban Herceghalomban 
tartottam a Hústermelés Fejlesztése Tudományos Tanácskozáson, ahol a holstein 
fajtájú szarvasmarhák föcstejének és átmeneti tejének szárazanyag, nyersfehérje, 
savófehérje, kazein, nem fehérje nitrogén és aminosav összetételéről számoltunk be.  

A rendezvények közül ki szeretném emelni a Vegyészkonferenciát, ahol sok előadást 
tartottunk, a mosonmagyaróvári, keszthelyi és kaposvári egyetemi rendezvényeket, 
ahol szinte kötelező érvényűen vettünk részt, az MTA, ill. a PAB MTA bizottságainak 
rendezvényeit, a Veszprémi Műszaki Napokat, ahova mindig szívesen mentünk, az 
utóbbi időben pedig a Kutatók Éjszakáját, ahol élvezettel tartottam előadásokat, 
közérthető nyelven, zsúfolt terem előtt.  

Kiemelném még az erdélyi Ezüst Akadémia előadásait, ahol Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában 450-650 ember előtt tartottam előadásokat, a 
Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége rendezvényét, ahol több mint 1000 
ember előtt tartottam előadást az egészséges táplálkozásról, a Magyar Sajtmustrát, a 
Sajtakadémia Konferenciát, a Hungalimentaria konferenciát és végezetül a Big Food 
Konferenciát, ahol nagyon élveztem nemcsak az előadásokat, de az utána kerekedő 
vitát is.  

 

Ismeretterjesztő közlemények 

 

Felkérésre, bárhova, még akár reklámújságnak is írtam hosszabb-rövidebb 
ismeretterjesztő cikkecskéket. A napi sajtóban annyi butaság jelenik meg akár csak 
az élelmiszerfogyasztással, az élelmiszer komponensekkel, a vitaminokkal, a 
tápértékkel, a hasznosulással, az E-számokkal kapcsolatban, hogy úgy voltam vele, 
ha az olvasó megtisztel azzal, hogy bármilyen rövid közleményemet elolvassa, talán 
hasznos lehet számára.  

Írtam ismeretterjesztő cikkeket az Acta Agraria Kaposváriensisbe, a Biokémiába, az 
Élet és Tudományba, a Hajdú-Bihari Naplóba, az Iparrégészeti és Archeometriai 
Tájékoztatóba, a Kaposvár és körzete Szuperinfóba, a Kistenyésztők Lapjába, a 
Közérdekű Kalendáriumba, a Lovasnemzetbe, a Magyar Mezőgazdaságba, a 
Medical Tribune. Havilap orvosoktól orvosoknak-ba, a Somogy Megyei 
Önkormányzat Évkönyvébe, a Somogy Portálba, a Somogyi Hírlapba, a Somogyi 
Honismeretbe, a Somogyi Kultúrába, a Somogyi Kurírba, a Szaktanácsokba, és a 
Természet Világába. 

Ezekre az írásokra az olvasók többsége jól reagált, mert közérthető nyelven 
próbáltam megfogalmazni közérdeklődésre is számot tartó problémát, de kollégáim 
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némelyikének az volt a véleménye, hogy nem kellene ilyen cikkeket írni, mert az nem 
az én feladatom. Azt hiszen ma sem csinálnék másként, mert mindenkihez úgy kell 
szólni, hogy azt megértse, és véleményem szerint a tudományos eredményeket is 
lehet közérthető módon tálalni. 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Most jön a lényeg. A következő összeállítás a könnyebb keresés és eligazodás miatt 
betűrendi sorrendben tartalmazza a Csíki Adél kolléganő által a honlapra feltöltött 
anyagokat, melyért itt is hálás köszönetemet szeretném kifejezni.  

 

Csíkszereda, 2022. 06. 01. 

       Dr. Csapó János, professor emeritus 

 

Tudományos publikációk, konferencia előadások 

Idegen nyelvű publikációk 

A new method for the quantitative determination of protein of bacterial origin on the basis of D-aspartic 
acid and D-glutamic acid content. 

Age determination based on amino acid racemization. A new possibility. 

Age determination of fossil bone samples based on the ratio of amino acid racemization. 

Age estimation of old carpets based on cystine and cysteic acid content. 

Analysis of the anthropological material of Balatonederics Döme cave. 

Analysis of the racemization of the tryptophan. 

Archaeological age determination based on racemization and epimerization of amino acids. 

Archaeological age determination based on the racemization and epimerization of amino acids. 

Archaeological age determination of fossil bone samples containing protein based on amino acid 
racemization and epimerization. 

Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology. 

Changes in fatty acid composition of foodstuffs during conventional and microwave heat treatment. 

Changes in the D- and L-content of aspartic acid, glutamic acid, and alanine in a sclerectinian coral 
over the last 300 years. 

Chemical composition of milk from red deer, roe and fallow deer kept in captivity. 

Colostrum and amino acid profile in Charolais cows colostrum and transient milk during the first week 
post partum. 

Comparison of colostrum and milk protein fractions of different aged Charolais cows in a Hungarian 
herd. 

Composition of colostrum from goats and ewes dropping twins. 

Composition of colostrum from goats, ewes and cows producing twins. 

Composition of mares' colostrum and milk. Fat content, fatty acid comopsition and vitamin content. 

Composition of mares' colostrum and milk. Protein content, amino acid composition, and contents of 
macro- and microelements. 

Composition of sows colostrum and milk. Fatty acid composition and content of fat, vitamins and 
macro- and microelements. 

Composition of sows colostrum and milk. Protein content, amino acid composition and biological 
value. 

Composition of the colostrum in twinning cattle. 

Conjugated linoleic acid production in fermented foods. 

Counterfeiting of milk and dairy products, and analytical methods for the detection of counterfeiting. 
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D-amino acid content of mastitic milk. 

Determination of amino acid composition of food by photometric methods. 1. Tyr, Trp, Phe. 

Determination of amino acid composition of food by photometric methods. 2. Met, Cys, Lys, Arg. 

Determination of the enantiomers of Met and Cys in the form of cysteic acid after performic acid 
oxidation by RP-HPLC. 

Determination of tryptophan and methionine by mercaptoethanesulphonic acid hydrolysis at elevated 
temperature. 

Effect of breed, live weight on the fatty acid, amino acid content and on the biological value of beef. 

Effect of dietary supplementation with PUFA n-3 on the lipids composition of chicken meat. 

Effect of feeding on the composition of longissimus muscle of Hungarian Grey and Holstein Friesian 
bulls. 

Effect of heath treatment and subsequent urea supplementation of sunflower meal, ruminal, 
postruminal digestibility of crude protein. 

Effect of microorganisms on free amino acid and free D-amino acid contents of various dairy products. 

Effect of microorganisms on the D-amino acid content of milk. 

Effect of total germ number in raw milk on free amino acid and free D-amino acid content of various 
dairy products. 

Evaluation of the inactivation of heath sensitive antinutritive factors in fullfat soybean. 

Fat content, fatty acid composition and vitamin content of mares milk. 

Food counterfeiting in general, milk and dairy products. 

Functional foods. 

Functional, health protecting and health maintaining food products. 

How the amino acids and amino acid racemization can be used and with what limits for age 
determination of fossil materials in archaeometry. 

Hydrolysis of proteins performed at high temperatures and for short times with reduced racemization, 
in order to determine the enantiomers of D- and L-amino acids. 

Increase of conjugated linoleic acid content of dairy food by feeding. 

Increase of conjugated linoleic acid content of dairy products by adding sunflower oil. 

Influence of breed, slaughter weight and gender on chemical composition of beef. 1. Amino acid 
profile and biological value of proteins. 

Influence of breed, slaughter weight and gender on chemical composition of beef. 2. Fatty acid 
composition of fat in rib samples. 

Influence of Mastitis on D-Amino Acid Content of Milk. 

Introduction of amino acid racemization based age estimation into paleoanthropological research. 

Ion exchange column chromatography for the determination of keratin in meat meal. 

Lack of acid-resistant trypsin inhibitor in mares colostrum. Short communication. 

Mercaptoethanesulfonic acid as the reductive thiol-containing reagent employed for the derivatization 
of amino acids with o-phthaldialdehyde analysis. 

Mercaptoethanesulphonic acid as a protecting and hydrolysing agent for the determination of amino 
acids. Elevated temperature. 

Modified method for diaminopimelic acid determination in samples of biological origin. 

Modifying effects of physical processes on starch and dietary fiber content of foodstuffs. 

New possibilities for the determination of the tryptophan enantiomers. 

Oilseeds as a perspective in the nutrition on dairy farm. 

Optimization of hydrolysis at determination of amino acid content in food and feed products. 

Preliminary observations of the effect of milk fortification with conjugated linoleic acid in yogurt 
preparation. 

Preparation of prebiotics by lactose-malic acid and lactose-citric acid reaction. 

Preparation of selenium enriched smearcase cheese and whey cheese. 

Protein content, amino acid composition, biological value and micro- and macroelement content of 
mares milk. 
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Protein, fats, vitamin and mineral concentrations in porcine colostrum and milk from parturition to 60 
days. 

Quantitative determination of bacterial protein from the diaminopimelic acid and D-alanine content. 

Quantitative determination of protein of bacterial origin. 

Quantitative determination of protein of bacterial origin on the basis of D-aspartic acid and D-glutamic 
acid content. 

Quantitative determination of the protein of bacterial origin based on D-amino acid contents. 

Rapid method for the determination of diaminopimelic acid using ion exchange column 
chromatography. 

RP-HPLC determination of L- and D-cystine and cysteine as cysteic acid. 

Separation and determination of D- and L-amino acids by IECC in the form of diastereoisomer 
dipeptides. 

Separation and determination of sulphur containing AA enantiomers by high performance liquid 
chromatography. 

Separation of D- and L-amino acids by ion exchange column chromatography in the form of alanyl 
dipeptides. 

Separation of D· and L·amino acids by ion exchange column chromatography in the form of 2-sulfonic 
acid alanyl dipeptides. 

Support of growth and formation of D-amino acids by Bifidobacterium longum in cows, ewes, goats 
milk and modified whey powder products. 

The D-amino acid content of foodstuffs. Hungarian Agricultural Research. 

The D-amino acid content of foodstuffs. Literature review. 

The effect of thermic treatment conditions on the amino acid composition of soybean and maize. 

The influence of manufacture on the free D-amino acid content of Cheddar cheese. 

The influence of the extrusion on loss and the racemization of the amino acids. 

The influence of the season on the fatty acid composition and CLA content of milk. 

The survival of organic matter in bone. A review. 

Use of amino acids and amino acid racemization for age determination in archaeometry. 

Use of the amino acids and amino acid racemization for age determination in archaeometry. 

 

Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria 

A rapid and sensitive method for the determination of high-fructose corn syrup (HFCS) in honey. 

Age determination based on amino acid racemization a new possibility. 

Analysis of the fatty acid pattern of milk from current and rare cattle breeds. 

Changes in fatty acid composition and conjugated linoleic acid contents of sour dairy products caused 
by pure cultures. 

Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology. 

Colostrum and milk of current and rare cattle breeds protein content and amino acid composition. 

Colostrum composition of cows after twin- and triplet-calving. 

Colostrum of current and rare cattle breeds fatty acid pattern. 

Composition of mare's colostrum and milk I. Fat content, fatty acid composition and vitamin contents. 

Composition of mare's colostrum and milk II. Protein content, amino acid composition and contents of 
macro- and micro-elements. 

Composition of the mother's milk I. Protein contents, amino acid composition, biological value. A 
review. 

Composition of the mother's milk II. Fat content, fatty acid composition. A review. 

Composition of the mother's milk III. Macro and micro element contents. A review. 

Determination of seleno-amino acids by ion-exchange column chromatography and high-performance 
liquid chromatography (Preliminary study). 

Effect of microorganisms on free amino acid and free D-amino acid contents of various dairy products. 
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Effect of UV light on food quality and safety. 

Estimation of immunoglobulin-G content of colostrum and milk from whey protein content in ruminant 
animals. 

Evaluation of biological value of sprouts. I. Fat content, fatty acid composition. 

Evaluation of the inactivation of heat sensitive antinutritive factors in fullfat soybean. 

Examination of the correlation between inorganic and organic selenium content of wheat grasses. 

Fatty acid composition and cholesterol content of the fat of pigs of various genotypes. 

Gas chromatographic analysis of conjugated linoleic acids. 

Hydrolysis of proteins performed at high temperatures and for short times with reduced racemization, 
in order to determine the enantiomers of D- and L-amino acids. 

Impact of DDGS-supplemented diet with or without vitamin E and selenium supplementation on the 
fatty acid profile of beef. 

Increase of conjugated linoleic acid content of dairy products by adding sunflower oil. 

Influence of mastitis on D-amino acid content of milk. 

Influence of the microwave heating on the water soluble vitamin and D-amino acid content of meat. 

Investigation of performic acid oxidation in case of thiol-containing amino acid enantiomers. 

Mercaptoethanesulfonic acid as the reductive thiol-containing reagent employed for the derivatization 
of amino acids with o- phthaldialdehyde analysis. 

Methods and procedures for reducing soy trypsin inhibitor activity by means of heat treatment 
combined with chemical methods. 

Methods and procedures for the processing of feather from poultry slaughterhouses and the 
application of feather meal as antioxidant. 

Production of a high-nutritional-value functional food, the Update1 bread, with the supplementation of 
the wheat flour with high-protein-content raw food materials. 

Production of highly nutritious functional food with the supplementation of wheat flour with lysine. 

Production of high-lysine-content biscuit and examination of the absorption of lysine in humans. 

Production of prebiotics via reactions involving lactose as well as malic acid and citric acid. 

Production of protected amino acids using the reaction between hydroxycarboxylic acids and amino 
acids as well as binding on the bentonite. 

Production of selenium-enriched milk and dairy products. 

Quantitative determination of the protein of bacterial origin based on D-amino acid contents. 

Rapid method for the determination of diaminopimelic acid using ion exchange chromatography. 

Separation and determination of the amino acids by ion exchange column chromatography applying 
postcolumn derivatization. 

Separation and determination of the tryptophan enantiomers. 

Structural and quantitative analysis of exopolisaccharides and oligosaccharides produced by 
lactobacillus. I. Isolation, molecular mass. 

Structural and quantitative analysis of exopolisaccharides and oligosaccharides produced by 
lactobacillus. II. Configuration, modification. 

Synthetic methods for obtaining conjugated linoleic acids (CLA) by catalysis. 

The aflatoxin content of milk and dairy products as well as breast milk and the possibilities of 
detoxification. 

The D-amino acid content of foodstuffs (A Review). 

The effect of microwave pasteurization on the composition of milk. 

The effect of thermic treatment conditions on the amino acid composition of soybean and maize. 

The first ten years of Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria. 

The influence of disposal technology obtained with alkaline treatments on D-amino acid content of 
slaughterhouse waste. 

The influence of extrusion on loss of and racemization of amino acids. 

The influence of manufacture on the free D-amino acid content of Cheddar cheese. 
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The influence of the season on the fatty acid composition and conjugated linoleic acid content of the 
milk. 

The relation between quality and quantity with respect to quality parameters of Hungarian field crops. 

The role of resistant starch in human nutrition. 

The role of selenium content of wheat in the human nutrition. A literature review. 

The role of selenium in nutrition − A review. 

The role of sprouts in human nutrition. A review. 

The role of vitamins in the diet of the elderly. I. Fat-soluble vitamins. 

The role of vitamins in the diet of the elderly. II. Water-soluble vitamins. 

 

Magyar nyelvű publikációk 

A bakteriális eredetű fehérje mennyiségének meghatározása. 

A bakteriális eredetű fehérje mennyiségének meghatározása a bendőfolyadék diamino-pimelinsav és 
D-alanin tartalma alapján. 

A bakteriális eredetű fehérje mennyiségének meghatározása a D-aszparaginsav, a D-glutaminsav és 
a diamino-pimelinsav tartalom alapján. 

A Csíkszereda és környékén élő anyák tejösszetételének változása a laktáció során. 

A feto-maternális aminosavanyagcsere vizsgálata intrauterin retardáció eseteiben. 

A hungarofríz alapon végzett Jersey és Holstein-fríz criss cross keresztezés hatása a kolosztrum és a 
tej összetételére. 

A hungarofríz alapon végzett jersey és holstein-fríz criss-cross keresztezés hatása a kolosztrum és a 
tej összetételére. 

A juh kolosztrumának és tejének összetétele. I. Fehérjetart. fehérjefrakciók. II. Makro- és mikro-
elemek. III. Aminosav össz. biológiai érték. 

A kanca kolosztrumának és tejének összetétele. 

A kanca tejének összetétele. 1. Kolosztrum, zsírtartalom, zsírsavösszetétel. 

A kanca tejének összetétele. 2. Kolosztrum, tej, fehérjetartalom, fehérjefrakciók, aminosav összetétel, 
biológiai érték. 

A kanca tejének összetétele. 3. Kolosztrum, tej, makro- és mikroelemek, vitamintartalom. 

A kancatej felhasználásának lehetőségei a humán táplálkozásban. 

A kancatej felhasználásának lehetőségei a humán táplálkozásban. Irodalmi összefoglaló. 

A kecsketej fehérjetartalma, aminosav összetétele, biológiai értéke, makro- és mikroelem tartalma. 

A kecsketej összetétele. Aminosav összetétel és biológiai érték. 

A kecsketej összetétele. Fehérjetartalom és a fehérjefrakciók megoszlása. 

A kecsketej összetétele. Makro- és mikroelem-tartalom. 

A ketogén diéta biokémiai és élettani alapjai. 

A koca kolosztrumának és tejének összetétele. 1. Zsír, zsírsav, vitamin, makro- és mikroelem-
tartalom. 

A koca kolosztrumának és tejének összetétele. 2. Fehérjetartalom, aminosav összetétel, biológiai 
érték. 

A kocatej összetétele és táplálkozás-biológiai értéke. II. Szárazanyag, zsír, fehérje, aminosav-
összetétel, biológiai érték. 

A kolosztrum és a tej komponenseinek szerepe a táplálkozásban. Kolosztrum tabletta. Immunitás. 

A kolosztrum és a tej makro- és mikroelem tartalmának vizsgálata eltérő genotípusú 
szarvasmarhákon. 

A konjugált linolsav antioxidáns hatásának vizsgálata egy modell kísérletben. 

A konjugált linolsav-tartalom változása Csíkszeredán és környékén élő anyák tejében. 

A lenmag etetés hatása a tej zsírsavösszetételére. 

A magyartarka, a holstein-fríz és a magyartarka x holstein-fríz F1 tehenek teje ásványinyag 
tartalmának vizsgálata a laktáció folyamán. 
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A magyartarka, a holstein-fríz és a magyartarka x holstein-fríz F1 tehenek teje fehérjetartalmának 
vizsgálata a laktáció folyamán. 

A miccs aminosav-összetételének változása különböző idejű és hőmérsékletű hőkezelés hatására. 

A mikrohullámú pasztőrözés hatása a tej aminosav összetételére, szabadaminosav tartalmára, 
biológiai értékére, vitamin tartalmára. 

A mikroorganizmus szám hatása a tej és a tejtermékek D-aminosav tartalmára. 

A mikroorganizmusok hatása a tej D-aminosav tartalmára. 

A szabad és a fehérjében kötött triprofán-enantiomerek meghatározása különböző 
hidrolízismódszerek alkalmazásával. 

A szarvas, az őz és a dámvad tejének összetétele. Fehérjetartalom, fehérjefrakciók megoszlása, 
aminosav összetétel. 

A szarvas, az őz és a dámvad tejének összetétele. Makro- és mikroelem, zsír és zsírsav, 
vitamintartalom. 

A szarvasmarha és a kecske tejének C-vitamin tartalma. 

A társadalmi méretű elhízás és annak megelőzése vagy mérséklése optimális táplálkozással és 
mozgással. 

A tej ásványi anyagai és élettani-táplálkozási vonatkozásaik. 

A tej összetételének változása különböző takarmányadalékok hatására. 

A tej vitaminjai és élettani-táplálkozási vonatkozásaik. 

A tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok és oligoszacharidok szerkezete és mennyiségi 
analízise. 

A teljes értékű szójabab aminosav összetételének alakulása a nyersfehérje-tartalom függyvényében. 

Aflatoxin B2 lebontásának vizsgálata napraforgó olajban UV sugárzás hatására. 

Állati eredetű fehérjetakarmányok toll-liszt-tartalmának mennyiségi meghatározása. 

Az aminosav és fehérjefrakciók változása holstein-fríz tehenek kolosztrumában. 

Az aminosav racemizáción alapuló korbecslés alkalmazása egy magyarországi és egy erdélyi 
mamutcsont és agyar korának meghatározására. 

Az aminosavak racemizációján alapuló életkorbecslés bevezetése a történeti embertani kutatásokba. 

Az angóra felnevelése tejpótló tápszerekkel. Angóra tejének összetétele. 

Az angóra mesterséges felnevelése tejpótló tápszerekkel. I. Angóra tejének összetétele. 

Az anyatej összetétele. 1. Makro- és mikroelem tartalom. 

Az anyatej összetétele. 2. Fehérjetartalom, aminosav összetétel és biológiai érték. 

Az anyatej összetétele. 3. Zsírtartalom és zsírsavösszetétel. 

Az elhízás és a cukorbetegség kapcsolata. 

Az utódok számának hatása a koca ellés után közvetlenül fejt kolosztrumának összetételére. 

Charolais tehenek colostrumának és átmeneti tejének makro- és mikroelem tartalma az ellés utáni 
héten. 

Csíkszeredában készített sajtféleségek konjugáltlinolsav tartalmának változása a tárolás során. 

D- és L-aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés oszlopkromatográfiával diasztereomer 
dipeptid formában. I. Alanil dipeptidek. 

D- és L-aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés oszlopkromatográfiával diasztereomer 
dipeptid formában. II. 2-szulfonsav alanil dipeptidek. 

Egy magyarországi és egy erdélyi gyapjas mamut korának meghatározása az aminosavak 
racemizációja alapján. 

Élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása fotometriás módszerekkel. 1. Tyr, Trp, Phe. 

Élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása fotometriás módszerekkel. 2. Met, Cys, Lys, 
Arg. 

Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma. I. Az aminosav enantiomerek szétválasztása és 
meghatározása HPLC-vel. 

Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma. II. Az aminosav enantiomerek szétvélasztása és 
meghatározása származékképzés után. 
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Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma. III. Jelentőségük, meghatározásuk és fiziológiai 
hatásuk. 

Élelmiszer-hamisítás. Múlt, jelen, jövő. 

Fosszilis anyagok korának meghatározása az aminosavak átalakulása és racemizációja alapján. 

Funkcionális élelmiszerek. 

Funkcionális élelmiszerek, múlt, jelen, jövő. 

Gyapjúszőnyegek korának meghatározása a cisztein, a ciszteinsav, a metionin és a tirozin tartalom 
alapján. 

Gyors módszer élelmiszerek és takarmányok ciszteintartalmának meghatározására ioncserés 
oszlopkromatográfiával. 

Holstein-fríz, Mt, MtxHf föcstej, tej szárazanyag, nyersfehérje, fehérjefrakciók összehasonlítása. 

Holstein-fríz, Mt, MtxHf föcstejének, tejének, tejfehérjéjének aminosav-összetétele, változása az ellés 
után. 

Ikreket ellett kecskék és juhok kolosztrumának összetétele. 

Ikreket ellett szarvasmarhák kolosztrumának összetétele. 

Ikreket ellett szarvasmarhák, kecskék és juhok kolosztrumának összetétele. 

Interdiszciplináris kutatások, funkcionlis élelmiszerek. 

Katalitikus eljárások konjugáltlinolsav-izomerek előállítására. 

Kettes és hármas ikreket ellett tehenek kolosztrumának összetétele. 

Kísérletek a masztitiszes tej részarányának meghatározására elegytejekből. 

Konjugált linolsav (CLA) - Tejtermékek - Humán egészség. 1. Alapismeretek és CLA a tejben. 

Konjugált linolsav (CLA) - Tejtermékek - Humán egészség. 2. CLA tejtermékekben és egyes 
élelmiszerekben. 

Konjugált linolsav (CLA) - Tejtermékek - Humán egészség. 3. CLA és hatásai az emberi szervezetben. 

Különböző módon gyártott fogyasztási tejféleségek értékelése nevezéktani, táplálkozásbiológiai és 
piaci szempontból. 

Különböző sajtok konjugált linolsav-tartalmának változása a tárolás során. 

Különböző talajtípusokon termesztett búzafű és búzameg szeléntartalma közötti összefüggés. 

Különböző technológiával készült sajtok összes szabad- és szabad D-aminosav tartalma. 

Különböző zsírkiegészítések élettani hatásának vizsgálata juhokban. 

Magas tápértékű funkcionális élelmiszer előállítása a búzaliszt lizin kiegészítésével. 

Magas tápértékű funkcionális élelmiszer, az UPDATE1 kenyér előállítása a búzaliszt kiegészítésével. 

Magas tápértékű funkcionális élelmiszer, Update Low Carb kenyér előállítása. 

Prebiotikumok előállitasa a laktóz-almasav és a laktóz-citromsav reakciójaval. 

Retekcsíra biológiai értékének vizsgálata. 

Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének változása mikroorganizmus tenyészetek és 
napraforgóolaj hatására. 

Szelénnel dúsított gomolya és orda előállítása. 

Szelénnel dúsított tej és tejtermékek előállítása. 

Szelénnel dúsított tejtermékek előállítása. 

Takarmány alapanyagok aminosav összetételének alakulása a nyersfehérje tartalom függvényében. 

Takarmányok D-triptofán tartalmának felszívódása patkányok belső szerveiben. 

Takarmányok és élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása különböző fehérje hidrolízis 
módszerekkel. 

Takarmányok és élelmiszerek cisztintartalmának meghatározása cisztein formában. A redukció mint a 
cisztinmeghatározás hibaforrása. 

Takarmányok és élelmiszerek triptofántartalmának meghatározása fotometriásan és ioncserés 
oszlopkromatográfiával. 

Táplálkozási csírák biológiai értékének vizsgálata. 

Táplálkozási csírák zsírsavösszetételének változása a csíráztatás során. 
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Tej és tejtermékek hamisítása és a hamisítás kimutatására alkalmas analitikai módszerek. 

Tej és tejtermékek konjugált linolsav tartalma. 1. A nyerstej, a sajt, a vaj, egyéb tejtermékek és más 
élemiszerek KLS-tartalma. 

Tej és tejtermékek konjugált linolsav tartalma. 2. A KLS és a tejzsír biológiai hatása, KLS az emberi 
szervezetben. 

Tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok és oligoszacharidok szerkezeti és mennyiségi 
analízise. 

Új módszer a fosszilis csontok korának meghatározására az aminosavak racemizációja alapján. 

 

Acta Agraria Kaposváriensis (Magyar és angol) 

A cheddar sajt D-aszparaginsav, D-glutaminsav és D-alanin tartalmának alakulása a gyártás során. 

A fajta és az élősúly hatása a holstein-fríz és a magyar tarka tehenek húsának zsírsav- és As 
összetételére, a fehérje biológiai értékére. 

A konjugált linolsav előfordulása, élettani hatása és mennyiségének növelési lehetőségei a húsban. 

A mikrohullámú pasztőrözés hatása a tej összetételére. 1. Aminosav-összetétel, szabadaminosav 
tartalom, biológiai érték. 

A mikrohullámú pasztőrözés hatása a tej összetételére. 2. C- és B-vitaminok, hasznosítható lizin, 
lizino-alanin, hidroxi-metil-furfurol. 

A nyerstej mikroorganizmusainak hatása a tej és a tejtermékek szabadaminosav- és szabad D-
aminosav-tartalmára. 

A szelén szerepe az emberi táplálkozásban.A búza szeléntartalma. 

A tej zsírsavösszetételének és konjugált linolsav-tartalmának változása az évszakok szerint. 

A tejfehérje vizsgálata poliakrilamid gélelektroforézissel és izoelektomos fókuszálással kancatejből. 

Adatok a bivaly tej- és hústermelő képességéhez. 

Az anyatej összetétele 1. Fehérjetartalom, aminosav összetétel, biológiai érték. 

Az anyatej összetétele 2. Zsírtartalom, zsírsavösszetétel. 

Az anyatej összetétele 3. Makro- és mikroelem tartalom. 

Az ivadékok számának hatása a koca fialás után közvetlenül fejt kolosztrumának összetételére. 

Az íz szerepe a hús élvezeti értékében. Irodalmi áttekintés. 

Determination of some antinutritional factors and metabolisable energy in acorn as a new poultry diets. 

Determination of the chemical composition of acorn seeds as non-conventional feedstuffs. 

Élelmiszerek D-aminosav tartalma. Irodalmi áttekintés. 

Eltérő genotípusú juhok kolosztrumának és tejének összetétele. 

Étkezési csírák biológiai értékének vizsgálata. Zsírtartalom, zsírsavösszetétel. 

Étkezési csírák szerepe az emberi táplálkozásban. Irodalmi áttekintés. 

Fatty acid composition and cholesterol content of the pigs of various genotypes. 

Free D-amino acid content of milk from mastitic udder. 

Húshasznú anyatehenek tejtermelő képessége. Tejhozam, kolosztrum összetétele. 

Húshasznú tehenek tejtermelő képessége. Mérési módszerek, örökölhetőség. 

Influence of genotype, sex and age of chickens on metabolisable energy of poultry feeds. 

Influence of level of feed input and procedure on metabolisable and endogenous loss with adult 
cockerels. 

Investigation of performic acid oxidation in case of thiol-containing amino acid enantiomers. 

Különböző fajtájú sertések zsírjának zsírsavösszetétele és koleszterin tartalma. 

Különböző őszibúza hajtás és búzaszem összesszelén- és szervesszelén-tartalma. 

Különböző technológiával készült sajtok összes szabad és szabad D-aminosav tartalma. 

Miért a bivaly. A bivalytej összetétele és jellemzői. 

Növényi eredetű élelmiszer- és takarmányalapanyagok aminosav-összetételének alakulás a 
nyersfehérje-tartalom függvényében. 

Progress in biological chirality. Book review. 
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Separation and determination of the amino acids by ion exchange column chromatography applying 
postcolumn derivatisation. 

Separation and determination of tryptophan enantiomers. 

Takarmánnyal adagolt D-Trp akkumulációjának vizsgálata patkányokon. 

Tej és tejtermékek konjugált linolsav tartalma. 1. A tej konjugált linosav tartalmát befolyásoló tényezők. 

Tej és tejtermékek konjugált linolsav tartalma. 2. A sajt, a vaj, egyéb tejtermékek és más élelmiszerek. 

Tej és tejtermékek konjugált linolsav tartalma. 3. Biológiai hatás az emberi szervezetben. 

Tej és tejtermékek zsírsavösszetételének és konjugált linolsav tartalmának változása. 
Színtenyészetek, mikrohullámú hőkezelés. 

Telítetlen zsírsavak koncentrációja charolais tehenek kolosztrumában és átmeneti tejében. 

The effect of different levels of acorn seeds on laying hens performance. 

The effect of substituting corn with different levels of pistacia seeds on egg production. 

The effect of the extrusion temperature and the residence time on the D-amino acid content of corn 
extrudates. 

The influence of disposal technology obtained with alkaline treatments on D-amino acid content od 
slaughterhouse waste. 

 

Előadások, összefoglalók, proceeding-ek nemzetközi konferenciákon 

A fast method for determination cystine and cysteine with IEC. 20th Hungarian Annual Meeting for 
Biochemistry. Siófok. 1980. 

A new method for determination protein bacterial origin D-amino acid content. Int. Symp. Anim. Sci. 
Days. Portorozs. 1998. 

A possible error of amino acid dating. Archaeological Science 1995. Liverpool. 1995. 

AA content, col. milk. FA comp. milk fat. The influence of breed on FA comp. col. dairy cattle.  Krmiva. 
18th Int. Conf. Opatia. 2011. 

Accumulation D-Trp, organs of rats. D-amino acid content of foodstuffs. Krmiva. 19th Int. Conf. Opatia. 
2012. 

Age datermination, D-Asp, D-Glu, teeth. Possible error of AAR, bacterial contamination. 32nd Int. 
Symp. Archaeometry. Mexico City. 2000. 

Age determination fossil bones AA racemization. Age of old carpets determination. World 
Archaeological Congress-3. New Delhi. 1994. 

Age determination fossil bones AA racemization. Archaeological Science Conference. Bradford. 1989. 

Age determination of an ancient deer based on amino acid racemization in the fossil bone. 4th 
International Deer Biology Conress. Kaposvár. 1998. 

Age determination of fossil bones based on I. AA racemization, II. Fatty acid composition. Int. Symp. 
on Archaeometry. Heidelberg. 1990. 

Age estimation , keratin Cys, cysteic acid, Met, Tyr. Radiocarbon calibr., AA racemiz., fossil bones. Int. 
Symp. Archaeometry. Urbana. 1996. 

Age estimation of coral based on amino acid composition. Archaeometry 98. 31st Symposium. 
Budapest. Hungary. 1998. 

Age estimation of materials with high keratin cont. based on cystine and cysteic acid cont. 
Archaeological Sciences. 1995. Liverpool. 1995. 

Alkaline treatment on D-AA content of slaughter waste. Accum. of D-Trp of rats, D-Trp cont. fodders. 
11th Int. Congr. AA, Peptide, Protein. Vienna. 2009. 

Amino acids and amino acid racemisation in archaeometry. Archaeometry 96. 31st Symposium. 
Budapest. Magyarország.1996. 

An examination of the milking ability of Hungarian Simmental cows. Int. Symp. Anim. Sci. Days. 
Portorozs. 1998.. 

Analysis Trp enantiomers. Seleno amino acid determ. Aliphatic side chain amino acid anal. 7th 
Balaton Symp. Siófok. 2007. 
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Antinutritive factors soybean, Fatty acid composition CLA milk, Trp enantiomers determination. Krmiva 
13th Int. Conf. Croatia, Opatia. 2006. 

Are there any differences in the D-Asp and D-Glu content of teeth from the same skull. 33rd Int. Symp. 
Archaeometry. Amsterdam. 2002. 

Biological value of milk protein in cattle, goats and sheep during lactation. Int. Biochemical Symp. on 
Food Proteins. Balatonszemes. 1987. 

Body composition of meat-type pigeons as influenced by age and sex. 20th World Poultry Congress. 
New Delhi. 1996. 

Changes in fatty acid composition of different milk products caused by different technology. 
ICoSTAF2008 Int. Conference. Szeged.2008. 

Changes in fatty acid compostion of different milk products caused by different technology. 15th Int. 
Symp. Animal Science Days. Osijek. 2007. 

Chemical composition of red deer colostrum. 4th International Deer Biology Congress. Kaposvár. 
1998. 

Chromarography method for determination of iodine content of milk using ion exchange column. 6th 
Symp. Ion Exchange. Balatonfüred. 1990. 

Colostrum and milk of different cattle breeds as amino acid source. 20th Int. Symp. Animal Science 
Days. Slovenia. 2012. 

Comparison of the age of individuals from the Avar period det. by anthropological methods and AA 
racemization. 33rd Int. Symp. Archaeometry. Amsterdam. 2002. 

Composition of mares colostrum and milk. I. Fat, fatty acid. II. Proteins, amino acid. 44th Annual 
Meeting European Assoc. Anim. Prod. Aarhus.1993. 

Connection of protein and amino acid content of different winter wheat varieties. ICoSTAF2008 Int. 
Conference. Szeged. 2008. 

Conversion organic, inorganic selenium, digestive tract of cattle. Rumen fistula. Rumen liquor. CLA 
prod. by catalysis. Krmiva. Int Conf. Opatija. 2013. 

Dairy prod., fatty acids, CLA. Microwave pasteurization, AA comp., biol. value, milk. Thermic treatm. 
16th Int. Conf. Krmiva, 2009. Opatia. 

Determ.  propor. mastitic milk in the bulk tank milk based free D-AA content. Auth. Adult of  Food. 9th 
European Conf. on Food Chem. Interlaken. 1997. 

Determ. cows milk blended with mares milk fatty acid comp. milk fat. Auth. Adult of  Food. 9th 
European Conf. on Food Chem. Interlaken. 1997. 

Effect of lactation stage and pregnancy status on milk composition of rabbit. 6th World Rabbit 
Congress. Toulouse. 1996. 

Effect of microorganisms on free amino acid and free D-amino acid contents of various dairy products. 
15th Int. Symp. Animal Science Days. Osijek. 2007. 

Estimation of immunglobuli-G content of colosztum from whey protein cont. Int. Symp. Anim. Sci. 
Days. Portorozs. 1998. 

Estimation rumen bacterias protein by measuring D-alanine content of rumen fluid. Int. Conf. 
Biochemical Separation. Keszthely. 1988. 

Fat content, fatty acids. Protein cont., AAs, biol value. Macro- and microelem., vitamins, Sows 
colostrum, milk. 45th Ann. Meet. EAAP. Edinburgh. 1994. 

Fatty acid composition and cholesterol content of fat of pigs of various genotipes. Quality of meat and 
fat of pigs.  EAAP Publ. Zirich. 1999. 

Fatty acid composition and cholesterol content of the fat of pigs of various genotypes. 8th International 
Symposium Animal Science Days. Osijek.2000. 

Fatty acid composition in the milk of different Tsigai populations. Int. Symp. The Future of the Sheep 
and Goat Dairy Sectors. Zaragoza. 2004. 

Fatty acid composition, CLA content of milk. Inactivation heat sensitive factors in fullfat soybean. 57th 
Ann. Meet European Ass. Anaimal Prod. Antalya. 2006. 

Fatty acid profile of sour dairy products produced by different starter cultures. 20th Animal Science 
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997InformationalPathways.pdf 

998DNAandRNAMetabolisms.pdf 

9991ProteinMetabolisms.pdf 
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Magyar nyelvű oktatási anyagok 
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8Élelmiszerek összetétele IV.ppt 

9Élelmiszerek összetétele V.ppt 
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Élelmiszerhamisítás (Csíkszereda) 
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Műszeres analitika (Debrecen) 
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93GázkromatográfiaAlkalmazások2.pdf 

94TömegspektrometriaGCMSHPLCMSAlkalmazások1.pdf 

95TömegspektrometriaGCMSHPLCMSAlkalmazások2.pdf 
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