
A jegyzet szerzői 
 

Dr. Csanádi József (Ph.D.), okleveles élelmiszeripari mérnök, az állattenyésztési tudomány doktora, 

okleveles élelmiszeripari mérnök, egyetemi docens, 27 éve foglalkozik a tejtermelés, feldolgozás és 

termékminőség kérdéseivel. Tudományos tevékenysége is elsősorban erre a területre koncentrálódik, ezen 

belül pedig a kiskérődzőkkel kapcsolatos tudományos ismereteket bővíti. Doktori disszertációja is e 

témakörben íródott, benne a juhtej termelésével, minőségével és egyes tulajdonságainak, a termékek 

gyártására gyakorolt hatásával foglalkozott. Fő kutatási területei a kiskérődzők tejének termelése, a 

gazdaságosság és minőség javítása, táplálkozás-élettani szempontból előnyös, vagy hátrányos alkotók 

vizsgálata, a termékek, elsősorban a sajtok gazdaságos gyártásának javítása, funkcionális tejtejtermékek 

fejlesztése, és a tejipar melléktermékeinek, értékes késztermékké való feldolgozása. Az utóbbi években az 

alternatív technológiák (pl. ultrahang) tejipari alkalmazhatóságát kutatja. Összes publikációinak száma 158, 

amelyekre 40 hivatkozást kapott. A graduális és posztgraduális képzésben oktatja a Tejipari szaktechnológia, 

Tejipari szakgéptan, Általános élelmiszertechnológia, Élelmiszeripari szaktechnológiák, Élelmiszeripari 

nyersanyagismeret, A tej szerepe a táplálkozásban, és az Alkoholos italok előállítása című tantárgyakat. 

 

Dr. Csapó János az MTA doktora, egyetemi tanár, okleveles vegyész, több mint 35 éve foglalkozik 

élelmiszerek és takarmányok fehérjetartalmának, aminosav-összetételének, újabban D-aminosav-tartalmának 

meghatározásával, a fehérje biológiai értékének mérésével, valamint a különböző állatfajok és fajták, 

valamint az anya kolosztrum és tejösszetételének meghatározásával, tej és tejtermékek táplálkozási értékének 

analízisével. A vezetésével kidolgozott új analitikai-kémiai módszereket több élelmiszer- és 

takarmányanalitikai laboratóriumban alkalmazzák. Tudományos munkáját is nagyrészt ezen a két területen 

fejtette ki. Összes publikációinak száma kb. 850, melyekre több mint 500 független hivatkozást kapott. A 

graduális és posztgraduális képzésben valamint a doktori képzésben oktatja a Biokémia, az Élelmiszer-

kémia, a Mezőgazdasági kémia, a Tejipari technológia, a Tej és tejtermékek a táplálkozásban valamint az 

Élelmiszer-analitika tárgyakat, a PhD. hallgatóknak pedig a Tejképzés biokémiája és élettana című tárgyat. 

 

Csapóné Kiss Zsuzsanna dr. tudományos munkatárs, okleveles vegyész 1974-óta dolgozik a Kaposvári 

Egyetemen ill. jogelődjeinél. Egyetemi doktori címét a "A kolosztrum és a tej makro- és mikroelem-

tartalmának vizsgálata eltérő genotípusú szarvasmarháknál" című disszertációval szerezte meg. Az elmúlt 

időszakban az MTA és a Pécsi Akadémiai Bizottság több különdíját is elnyerte, és a közreműködésével írt 

szakkönyvek kétszer is nívódíjban részesültek. 2011-ig 76 db idegen nyelvű, 90 db magyar nyelvű 

tudományos közleménye jelent meg, hazai konferenciákon 124 db előadás, nemzetközi konferenciákon 164 

db előadás hangzott el közreműködésével. Közleményei kumulatív impakt faktora 36,57, külföldi 

hivatkozásai száma 50, belföldieké 35. Kilenc jegyzet és 14 db könyvrészlet szerzője ill. társszerzője. A BSc 

képzésben Kémiát, az FSz képzésben Alkalmazott kémiát oktat, és vezeti a Biokémia és az Élelmiszer-kémia 

tantárgy gyakorlatait. 

 



Dr. Fenyvessy József (CS.c.), egyetemi tanár, okleveles agrármérnök, tejipari szakmérnök, 1980 óta dolgozik 

a felsőoktatásban. Ezt megelőzően egy sajtüzem igazgatójaként tevékenykedett, így ipari, gyakorlati 

tapasztalatai széleskörűek. Tudományos tevékenysége a főként kiskérődzőkkel kapcsolatos, kandidátusi 

értekezése is e témakörben (juhsajtok) született 1993-ban. Ebben a magyar fésűsmerinó tejtermelésével, 

tejének makro- és finomösszetételével, fehérjefrakcióival, zsírsavösszetételével, valamint a kashkaval típusú 

juhsajtok kitermelésével foglalkozott. Tudományos kutatási témái a nyerstej termelésével, a nyers tej 

minőségét befolyásoló tényezőkkel, a tejtermékek érzékszervi, táplálkozás-élettani értékének növelésével, az 

élelmiszeripar fenntartható fejlődéssel, valamint a tejfeldolgozás technológiai műveleteivel kapcsolatosak. 

Ugyancsak vizsgálja a tejipari termékek gyártmányfejlesztési lehetőségeit, és több üzem HACCP 

rendszerének kidolgozásában is részt vett. Több, nagyobb hazai és nemzetközi támogatású projekt 

kidolgozásában és végrehajtásában vett részt, mint témavezető, ill. résztéma felelős. Összes publikációinak 

száma több mint 240, melyekre 25 hivatkozást kapott. A graduális és posztgraduális képzésben oktatja a 

Tejipari szaktechnológia, Tejipari szakgéptan, Élelmiszeripari higiénia tantárgyakat. 


