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Homoki szarvasgombával beoltott akáccsemeték mikorrhizáinak és gyökérasszociált 
gombáinak morfológiai és molekuláris vizsgálata. – Jelen dolgozatban homoki szarvas-
gombával beoltott akáccsemeték gyökerében lévő gombastruktúrákat vizsgáltunk morfoló-
giailag és molekuláris módszerekkel. A morfológiai vizsgálat során anilinkékfestést alkal-
maztunk. Molekuláris munkánk során a riboszomális RNS-gének ITS régiójának szekven-
ciája alapján kívántuk azonosítani a struktúrákat kialakító fajokat. Ennek során Fusarium 
sp., Glomus intraradices, Olpidium sp., Pichia fermentans és sebacinoid szekvenciákhoz 
hasonló és ismeretlen, GenBank-i adatokkal szignifikáns hasonlóságot nem mutató szek-
venciákat kaptunk. A homoki szarvasgomba jelenlétét egy általunk fejlesztett faj specifikus 
primer párral végzett polimeráz láncreakcióval detektáltuk. 

Morphological and molecular studies on mycorrhizae and root-associated fungi of Ro-
binia pseudacacia inoculated by Mattirolomyces terfezioides. – In the recent work we 
studied morphological and molecular characters of fungal structures detected in the roots of 
black locust inoculated with Mattirolomyces terfezioides. During the morphological exami-
nation aniline blue staining was used. Molecular characterisation of the fungal species was 
carried out by analyses of the sequences of the ITS region of nuclear ribosomal RNA gene. 
The BLAST analyses of the sequences of Fusarium sp., Glomus intraradices, Olpidium sp., 
Pichia fermentans, sebacinoid, and unidentified fungi were recognised. Presence of Matti-
rolomyces terfezioides was detected by specific PCR primers. 

Kulcsszavak: akác (Robinia pseudacacia), anilinkékfestés, homoki szarvasgomba (Mattirolomyces 
terfezoides), ITS 
Key words: aniline blue staining, black locust (Robinia pseudacacia), ITS, Mattirolomyces terfezoides 

BEVEZETÉS 

A szarvasgombák gasztronómiailag értékes, föld alatti termőtesttel rendelkező 
mikorrhizás gombák, melyek termesztése ültetvényeken folyik. Hazánk klímája a 
burgundiai szarvasgomba (Tuber uncinatum Chatin), a nagyspórás szarvasgomba 
(Tuber macrosporum Vittad.), a késői szarvasgomba (Tuber borchii Vittad.) és a 
homoki szarvasgomba (Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch.) termeszté-
sét teszi lehetővé (GÓGÁN és mtsai 2003). 

A homoki szarvasgomba (M. terfezioides) Magyarországon elsősorban homoki 
erdőkből, akácosokból került elő (BABOS 1981, BRATEK és mtsai 1992, 2004, 
KIRÁLY és mtsai 1992). A homoki szarvasgomba egyetlen biztos gazdanövényének 
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az akác (Robinia pseudacacia) tekinthető. Kapcsolatukat mesterséges körülmények 
között előállított és természetből gyűjtött mintákon egyaránt vizsgálták (BRATEK és 
mtsai 1996, KOVÁCS és mtsai 2003). A kapcsolat mikorrhiza jellegének bizonyítása 
azonban további vizsgálatokat igényel. A gomba az akác gyökerében egyszerű 
szeptummal rendelkező, csatnélküli, intercelluláris hifát és a kortikális sejtekben 
ujjszerűen elágazódó hifát hoz létre (BRATEK és mtsai 1996). 

A gomba fogyaszthatósága, sőt kifejezetten kellemes, édeskés íze érdemessé teszi 
arra, hogy termesztésének lehetőségével foglalkozzunk. Ennek első lépése az adott 
gombával stabilan együtt élő csemeték előállítása, és ennek ellenőrzése. Jelen dol-
gozatban, csemetekerti körülmények között nevelt, homoki szarvasgombával beoltott 
akáccsemetéknek a gyökerével asszociált gombáit vizsgáltuk. Elsődleges célunk a 
homoki szarvasgomba által képzett struktúra azonosítása volt. Ennek érdekében a 
hagyományos morfológiai módszerek mellett molekuláris technikákat is igénybe 
vettünk, mégpedig a filogenetikai vizsgálatokban gyakran használt riboszomális 
RNS-gének ITS (ITS1; 5,8S; ITS2) régióját vizsgáltuk (HIBBETT 1992, MITCHELL 
és mtsai 1995). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Morfológiai vizsgálat 

A vizsgálatok során két, axenikusan fenntartott homoki szarvasgombatörzzsel 
(FAV, SS törzsek) beoltott, csemetekerti körülmények között nevelt, egyéves akác-
csemetéket használtunk fel. 4–4 párhuzamos rendszerből (FAV1, FAV2, FAV3, 
FAV4, SS1, SS2, SS3, SS4) egyenként 3–4 csemete gyökerét vizsgáltuk. A csemeték 
felnevelése és inokulálása a KEFAG Rt.-vel együttműködve történt, tőzeget és perli-
tet tartalmazó talajon, öntözés mellett. 

A mikorrhiza és egyéb gombastruktúrák láthatóvá tételéhez a gyökereket anilin-
kékkel festettük KRJUGER (1961) technikája alapján. Ennek során az 50%-os eta-
nolban tárolt gyökérmintákat 5 percre, 10%-os KOH-ban, forrásban lévő vízbe állí-
tottuk kémcsövestül; majd egy éjszakán át 1%-os anilinkék oldatban (0,67 g/100 
ml anilinkék és 13%-os tejsav vizes oldata) állni hagytuk. A nem kötődő festéket 
40%-os tejsavban való áztatással távolítottuk el, majd a gyökereket a mikroszkópos 
vizsgálatig glicerinben tároltuk. A morfológiai vizsgálathoz 30–40 db el nem ága-
zó, ép, szállítónyalábbal rendelkező, 0,5–2 cm hosszú, vékony oldalgyökereket hasz-
náltunk fel. A sztereomikroszkóp alatt kiválogatott gyökérminták gombastruktúráit 
fénymikroszkóp alatt tipizáltuk. Az 1. táblázatban megadtuk, hogy a vizsgált gyö-
kérminták hány százalékában jelent meg az adott struktúra. 

Molekuláris vizsgálat 

A molekuláris vizsgálatokat a FAV2 és SS1 mintákból végeztük el (2. táblázat). 
A DNS-kivonás során egyrészt közvetlenül az 50%-os etanolban tárolt mintákból 
indultunk ki (T1, T3 DNS-kivonatok), másrészt a kivonás előtt még anilinkékkel is 
megfestettük a gyökereket (T2, T4 DNS-kivonatok). Az itt használt festés a morfo-
lógiai vizsgálatban leírtaktól abban tért el, hogy a KOH-os kezelés kimaradt. A 
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festés után azokat a gyökereket vittük DNS-kivonásra, melyek a morfológiai vizs-
gálat során tipizált struktúrákat tartalmazták. A DNS-kivonásnál CTAB-s módszert 
használtunk WILKIE (1997) szerint. 

A specifikus primer tervezése során a homoki szarvasgomba ITS régiójával ha-
sonló ITS régióval rendelkező, Magyarországon is megtalálható gombafajok szek-
venciáit használtuk fel, a lehető legnagyobb specifikusság eléréséhez. A működő-
képes primer kritériumait az Alkami quick guideTM és GUEVARA-GARCÍA és mtsai 
(1997) alapján vettük figyelembe. A primer tervezésekor, specifikusságának és 
működőképességének ellenőrizéséhez az alábbi programokat használtuk fel: 
NCBI BLAST (ALTSCHUL és mtsai 1997), ClustalW (HIGGINS és mtsai 1994) és 
a http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html honlapon (Northwestern 
University, Illinois, USA) elérhető Oligonucleotide Properties Calculator, illetve a 
GeneWalker Evaluation programokat (CyberGene: http://www.cybergene.se/primer-
design/genewalker/genewalker11.html). 

Az ITS és az ITS-1 régiókat polimeráz láncreakcióval (PCR) szaporítottuk fel, 
seminested reakciót alkalmazva, az univerzális eukarióta ITS4, ITS1, ITS2 (WHITE 
és mtsai 1990), a gombaspecifikus ITS1F (GARDES és BRUNS 1993) és a saját terve-
zésű, a homoki szarvasgomba ITS régiójára specifikus Ter1, Ter2 primereket hasz-
nálva (1. ábra). A termékeket minden esetben agaróz gél-elektroforézissel vizsgáltuk. 

Az univerzális, ill. a gombaspecifikus primerek esetén, amennyiben a polimeráz 
láncreakcióval több terméket kaptunk, a termékeket klónoztuk. A klónozásnál a 
pGEM®–T Easy rendszert (Promega) használtuk, a gyártó instrukciói szerint 
JM109 E. coli törzs használatával. Az inzertet hordozó telepek elkülönítése kék-
fehér szelekcióval történt. Minden klónozásban 50 klónt vizsgáltunk meg. A plaz-
mid DNS-t forralással és erős keveréssel szabadítottuk ki a sejtekből, a sejtes tör-
meléket centrifugálással távolítottuk el. A megfelelő méretű inzert jelenlétét ITS1, 
ITS2 és ITS4 primerekkel végzett PCR-reakcióval vizsgáltuk, majd az amplikono-
kat HinfI restrikciós enzimes (Gibco BRL) emésztéssel vizsgáltuk. Az eltérő hasí-
tási mintázattal rendelkező termékeket szekvenáltuk. 

A termékeket szekvenálásuk előtt Montage centrifugacső (Millipore) segítségé-
vel megtisztítottuk, majd BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Kit-et (Applied 
Biosystems) használva, ITS1, ITS2, Ter1, Ter2 primerekkel szekvenáltuk.  

A szekvenciákat az NCBI BLAST és a ClustalW programok segítségével vizs-
gáltuk a GenBank adatbázisban meglévő adatok alapján. 
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1. ábra. Magi riboszomális RNS-gén ITS szakaszának felszaporítására használt primerek kötőhelyei. 
Fig. 1. Binding sites of primers used in the present study. 
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EREDMÉNYEK 

Morfológiai vizsgálat 

A mikroszkópos vizsgálat során a gyökerekben talált struktúrákat nyolcféle 
kategóriába soroltuk. A kolonizáltság százalékos értékeit az 1. táblázat foglalja 
össze. 

 
1. táblázat. A különböző struktúrák előfordulási gyakorisága egyes mintákban, százalékban kifejezve. 
Table 1. The frequency of the different fungal structures in the different samples. 

Minta 1. struktúra 
(2. ábra) (%) 

2. struktúra 
(3. ábra) (%) 

Olpidi-
um (%)

arbuszku-
lum (%) 

veziku-
lum (%)

hifa 
(%) 

nem festődő 
struktúra (%) 

egyéb 
(%) 

FAV1 34,1 48,8 4,9 7,3 4,9 70,7 0,0 34,1 
FAV2 40,0 10,0 16,0 0,0 0,0 18,0 4,0 44,0 
FAV3 25,9 59,3 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 29,6 
FAV4 26,3 61,4 3,5 0,0 0,0 73,7 0,0 28,0 
SS1 0,0 1,8 39,3 1,8 0,0 5,4 7,1 50,0 
SS2 12,1 45,5 0,0 3,0 0,0 45,5 0,0 18,2 
SS3 40,0 27,5 25,0 5,0 12,5 50,0 5,0 32,5 
SS4 26,3 52,6 13,2 0,0 7,9 81,6 0,0 26,3 

Az 1. és 2. számmal jelölt struktúrák intracellulárisan a kortex- vagy ritkábban 
az epidermiszsejtekben megjelenő, gömbölyded lebenyekből álló, moniliform kép-
letek, melyek általában a sejt egészét kitöltik (2. és 3. ábra). Az 1. struktúrát az ani-
linkék gyengébben festette, a gömbölyded elemek átmérője átlagosan 6 µm volt. A 
gömbölyded elemek között néha elnyúltabb, ellipszis alakú hifarészek is megjelen-
tek. A kortex- és epidermiszsejteken kívül gyökérszőrökben is megjelent ez a struk-
túra, melyhez hifa nem kapcsolódott. A gyökerek jelentős százalékában fordult elő 
(1. táblázat). A 2. struktúrát az anilinkék erősebben festette, a gömbölyded elemek 
átmérője átlagosan 8 µm volt. Gyökérszőrökben nem, de a gyökér gyökérszőrös ré-
szén gyakran megjelent. Közvetlen hifakapcsolat, a hifáról való lefűződés kezdeti 
állapota bizonyos esetekben megfigyelhető volt. A gyökereket (1. táblázat) nagy 
százalékban kolonizálta. 

Az Olpidium-szerű struktúrára a 4. ábrán látható szögletes, csillag alakú struktú-
ra jellemző, mely a sejten belül egyesével vagy ritkábban, az ábrán látható módon 
fordult elő. Általában az anilinkék jól festette, de megfigyelhetők voltak festetlen 
Olpidium-szerű struktúrák is. A jól festődő arbuszkulum és vezikulum alacsony szá-
zalékban jelent meg, ill. néhány mintából teljesen hiányzott. 

A hifák átlagosan 1,7 µm vastagságúak voltak, némelyek erősebben, mások gyen-
gébben festődtek, szeptum ritkán volt megfigyelhető. Inter-, intracellulárisan és a 
gyökér felszínén is megjelentek. Néhány esetben vastagabb gyökérfelszíni hifa is 
megfigyelhető volt. A kolonizáció becslése során a hifatípusokat nem különítettük el. 

A nem festődő képletek többnyire gyökérfelszíni konídiumok, ritkábban hifák 
voltak, melyekre a sötét pigmentáció volt jellemző.  

Az egyéb kategóriába olyan inter-, intracelluláris vagy felszínen elhelyezkedő 
hólyagszerű struktúrák tartoztak, melyeket az anilinkék megfestett. Néhány ide so-
rolt képlet látható az 5. ábrán. 
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4. ábra. Olpidium-szerű 
struktúra, 750×-es nagyítás. 
Fig. 4. Olpidium-like struc-
ture, magnification: 750×. 

 
 
 
 
 

 
 

2. ábra. 1. struktúra gyökérszőrben, 500×-os nagyítás. 
Fig. 2. Structure 1 in a roothair, magnification: 500×. 
 

10 µm

3. ábra. 2. struktúra, 625×-ös nagyítás. 
Fig. 3. Structure 2, magnification: 625×. 
 

 

5. ábra. Egyéb kategóriába tartozó struktúrák, 500×-os nagyítás. 
Fig. 5. Unidentified structures, magnification: 500×. 

Molekuláris vizsgálat 

A homoki szarvasgomba ITS régiójára tervezett specifikus primerpárt (Ter1: 
5’-GCCTATGAAAATCCCTCTTGTC-3’, Ter2: 5’-GTCGTCCAAAAAGGAGA 
AAC-3’) a gomba tiszta tenyészetéből izolált DNS-kivonaton sikeresen teszteltük. 
A primerekben létrehozott, néhány nukleotidos eltérés a homoki szarvasgomba ITS 
régiójához képest azért volt szükséges, hogy használható legyen univerzális prime-
rekkel (ITS1, ITS4) együtt és szekvenáláshoz is. A primerpárral, a gyökérminták-
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ból kapott termék szekvenciája száz százalékosan megegyezett a homoki szarvas-
gomba GenBank adatbázisban meglévő ITS szekvenciájával. A PCR során felhasz-
nált profil: 4,30 percig 94 °C, majd 33 cikluson keresztül 30 s 94 °C, 30 s 51 °C és 
30 s 72 °C. A DNS-szintézis ideje minden ciklusban 1 s-el növekedett. Az utolsó 
ciklust 72 °C-on egy 7 perces intervallum követte. 

A 2. táblázat foglalja össze a DNS kivonatokra (T1, T2, T3, T4), a felszaporított 
régiókra vonatkozó információkat, és a mintákból kapott szekvenciák GenBank azo-
nosítószámát. A szekvenciák azonosításánál felhasznált legfontosabb adatokat szin-
tén a 2. táblázat tartalmazza. Számos esetben az NCBI BLAST program nem talált 
a GenBank adatbázisban olyan hasonló szekvenciát, mely a saját szekvenciánk 
teljes hosszában illeszthető lett volna. Ezekben az esetekben, ha az adatbázisban el-
érhető volt, a konzervatívabb 5,8S gént külön illesztettük a ClustalW program segít-
ségével és ennek százalékos értékét is megadtuk a 2. táblázatban. 

EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A homoki szarvasgombával beoltott akáccsemeték gyökerében a gombapartner 
jelenlétét morfológiai módszereken kívül molekuláris technikával is bizonyítani 
kívántuk, mivel a részletes leírás (BRATEK és mtsai 1996) ellenére számos hasonló 
struktúra kerülhet elő, melyek megnehezítik a gomba egyértelmű azonosítását. A 
különböző populációkból származó homoki szarvasgombák ITS régiója nagyon 
alacsony variabilitást mutat (KOVÁCS és mtsai 2001), míg a közel rokon fajoktól 
jelentősen eltér, így alkalmas a faj egyértelmű azonosítására. 

A DNS-kivonás előtt festett minták közül a specifikus primerekkel (Ter1 és Ter2) 
a T4 DNS-kivonatból kaptunk terméket (2. táblázat). Ez a DNS-kivonat olyan gyö-
kérdarabokból készült, melyekben a kivonást megelőző festés során az 1. és a 2. 
struktúra (2. és 3. ábra) és hifák voltak láthatók. A T2 DNS-kivonatban, a kivonás 
előtti festés során csak a 2. struktúra volt látható, és a specifikus primerekkel a ho-
moki szarvasgomba ITS régióját nem lehetett benne kimutatni. Ezek alapján a homo-
ki szarvasgomba struktúrája lehet az 1. struktúra, de előfordulhat az is, hogy a gomba 
hifái csak a vizsgált gyökerek felszínén voltak jelen. A homoki szarvasgomba struk-
túrájának azonosítását az alkoholban tárolt minták sem könnyítették meg. Ebben az 
esetben csak az 1. táblázatban összefoglalt, morfológiai vizsgálat adataiból követ-
keztethetünk a gyökerekben jelen lévő struktúrákra. A FAV2 mintában az 1. struk-
túra 40%-os jelenléte ellenére a Ter1/Ter2 primerek nem adtak terméket, míg az 
SS1 mintában (a T3 DNS-kivonatban) a homoki szarvasgomba ITS régióját kimu-
tattuk, bár az 1. táblázat alapján az 1. struktúra nem fordult elő benne. Ezeknél a 
mintáknál azonban előfordulhatott, hogy a DNS-kivonásban felhasznált néhány gyö-
kérdarabban a gombastruktúrák előfordulása nem reprezentálta az előzetes morfo-
lógiai vizsgálatban kapott eredményt. 

A homoki szarvasgomba ITS régiójára tervezett primerpár valóban specifikusan 
szaporította fel a megfelelő ITS régiót, még nagy számú, egyéb faj jelenléte esetén 
is (2. táblázat). A primerpár így használható arra is, hogy a homoki szarvasgomba 
egyéb lehetséges mikorrhizás növénypartnereiben (KOVÁCS és BAGI 2001) a gom-
bát molekuláris módszerekkel is azonosítsuk. 
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Az irodalmi adatok szerint az akác arbuszkuláris mikorrhizát képez (HARLEY és 
HARLEY 1987). A vizsgálatunkban arbuszkulum és vezikulum is előfordult a gyöke-
rekben, bár csak néhány mintánál és ott is igen alacsony százalékban (1. táblázat). 
Az ITS régió alapján, klónozással, a Glomus intraradices N. C. Schenck et G. S. Sm. 
jelenlétét detektáltuk. 

A klónozás során számos „sebacinoid” szekvencia került elő az akácból (2. táb-
lázat). A Rhizoctonia formagenuszba tartozó Sebacina fajok mikorrhiza képzése 
igen változatos, melyhez tág gazdaspecifitás társul. Molekuláris vizsgálatok során 
azonosítottak Sebacina fajokat erikoid-mikorrhizás növényből (ALLEN és mtsai 
2003), májmohák bizonyos csoportjából (KOTTKE és mtsai 2003) és nem fotoszin-
tetizáló orchideákból (SELOSSE és mtsai 2002b). Endomikorrhizán kívül ektomikor-
rhiza képzésére is képesek fás szárú növényekkel (SELOSSE és mtsai 2002a, WAR-
CUP 1988). Számos vizsgálat azonban nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy a Seba-
cina fajok szaprotrófok (OGOSHI 1996). Az akác esetén egy esetben figyeltek meg 
ektomikorrhiza képzést (TRAPPE 1962). Jelen munkánk során nem fordult elő ekto-
mikorrhizás struktúra, így a Sebacina fajok változatos mikorrhizája és széles körű 
gazdaspecifitása ellenére valószínűbb, hogy nem a gyökér belsejéből, hanem a gyö-
kér felületére tapadva kerültek bele a molekuláris vizsgálatra szánt mintákba. 

A mintákból előkerült másik Rhizoctonia faj (Orchidea endofita) kevésbé azo-
nosítható (2. táblázat). A szekvencia hasonlóságok alapján orchid mikorrhiza képző 
fajról lehet szó, mely esetleg az Epulorhiza nemzetségbe tartozik. Egy hazai orchi-
deán, az Orchis purpurea Huds. fajon is előforduló (GenBank szám: AJ549121) 
szimbionta szekvenciájához nagy hasonlóságot mutat. A Rhizoctonia fajok általá-
ban, ill. az Epulorhiza-k is szaprobionták, így a gyökér felületén, az elhalt növényi 
részekben is gyakran megjelenhetnek. Noha az akáccsemeték nem tűntek betegnek, 
elképzelhető, hogy patogén Rhizoctonia faj fordult elő a gyökerekben, ami elég 
gyakori jelenség csemetekerti körülmények között (HIETALA és SEN 1996). 

Az akácgyökerekben két patogén gombát, az Olpidium és a Fusarium nemzet-
ség tagjait mutattuk ki (2. táblázat). Legismertebb, és az akácon talált szekvenciá-
hoz is a leghasonlóbb faj az O. brassicae (Woronin) P. A. Dang., mely keresztesvi-
rágú, len, dohány és paradicsom csíranövényeken a gyökérnyak barnulását, a nö-
vény rothadását, majd pusztulását okozzák (BÁNHEGYI és mtsai 1985). Az akác 
gyökerében látott struktúrák közül a növényi sejtekben lévő csillag alakú struktúrá-
val lehet azonosítani (4. ábra), mely a gomba ivaros folyamatai során keletkező ki-
tartóspóra (BÁNHEGYI és mtsai 1985). A Fusarium nemzetség tagjai között jellem-
zők a paraziták, gyakori kórokozók a csemetekertekben (HIETALA és SEN 1996), 
azonban lehetnek szaprobionták is. A jellegzetesen görbült alakú, többsejtű, kihe-
gyesedő végű makrokonídiumok (BÁNHEGYI és mtsai 1985) nem kerültek elő a 
morfológiai vizsgálat során, így feltételezhetően a gomba hifái voltak jelen a gyö-
kerekben vagy azok felszínén. 

Az erikoid-ektomikorrhiza szekvencia hasonlóságot mutat a GenBank adatbá-
zisban lévő olyan szekvenciákkal, melyeket erikoid és ektomikorrhizák azonosítat-
lan gombapartnereiként írtak le (2. táblázat).  
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BERGERO és mtsai (2000) és VRÅLSTAD és mtsai (2002) vizsgálták annak lehe-
tőségét, hogy ugyanaz a gombafaj képes-e erikoid mikorrhizás növényekkel erikoid 
mikorrhizát, míg ektomikorrhizás növényekkel ektomikorrhizát képezni. Egy ilyen 
tulajdonságú gombafaj akácban betöltött szerepére az eddigi vizsgálatok nem derí-
tettek fényt. 

A vizsgálat során számos struktúrát találtunk az akácgyökerekben, ill. felszínü-
kön. Jelen körülmények között, a molekuláris eszközökkel bár nem lehetett egyértel-
műen a hozzájuk tartozó gombafajt meghatározni, az eredmények segítséget nyúj-
tanak a további vizsgálatokhoz. A továbbiakban fontos cél lehet a magas százalék-
ban megjelenő 2. struktúrához tartozó gombafaj meghatározása, a nagy számban je-
len lévő sebacinoid fajok szerepének a tisztázása, és a homoki szarvasgomba által 
létrehozott struktúra egyértelmű azonosítása. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás – Az akáccsemeték mikorrhizáltatásáért és neveléséért a KEFAG Rt.-nek, 
személy szerint dr. Barna Tamásnak tartozunk köszönettel. 
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