
Tisztelt Pályázóink!  

Kedves Olvasók! 
 
 

Idestova fél éve vettem át a Nem-

zeti Kiválóság Program Magyary 

Zoltán Kuratórium elnöki tisztsé-

gét, s ebből az alkalomból elérke-

zettnek látom az időt arra, hogy 

egy rövid összefoglalót adjak a 

Kuratórium céljairól 

és munkájáról.  

 

Magyarország egy-

re inkább részese 

az európai jövő 

fonadékának, s ez 

egyaránt jelent le-

hetőségeket és ve-

szélyeket számunk-

ra. Lehetőség, mert 

nemcsak az anyagi, 

hanem a szellemi 

erőforrásokhoz is 

könnyebben ju-

tunk hozzá ebben 

a zárt közösség-

ben, de veszély 

is, mert a kinyílt 

kapukon sok kutató és oktató ván-

dorolhat el hazánkból, gyengítve 

ezzel azt a szellemi potenciált, 

melyre a magyar fejlődést építhet-

jük. Mérlegelnünk kell azt is, miért 

gondolja annyi kutatással foglalko-

zó férfi és nő, hogy máshol jobban 

megtalálják boldogulásukat. A felmé-

rések szerint a döntések kétharmada 

mögött inkább anyagi megfontolások 

állnak, s csak kisebb részben érzik 

úgy, hogy Magyarországon nem biz-

tosíthatók kutatásaik 

szakmai feltételei. 

 

Számomra mindez azt 

jelenti, hogy a mostani 

hátrányok előnnyé ala-

kíthatók, ha megváltoz-

tatjuk pillanatnyi menta-

litásunkat, s a hazai tu-

dás hordozóinak az er-

kölcsi méltatás mellett az 

anyagi elismerést is biz-

tosítjuk. Ha létre tudunk 

hozni egy olyan ösztön-

díjrendszert, amely 

mindenkinek lehetősé-

get nyújt, álljon a kuta-

tói életpálya bármely 

szakaszán, ezáltal nem 

csupán a kutatói pálya válik vonzób-

bá, de annak hazai megélése is. Ku-

ratóriumi elnökként ezt a nemes célt 

szolgálom. 
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s ezáltal hozzájárul a hazai regio-

nális kutatás-fejlesztési és inno-

vációs tevékenységek megerősí-

téséhez, a minőségi felsőoktatás 

és képzés fejlesztéséhez. A pro-

jekt az emberi erőforrásokat fej-

leszti a kutatás és innováció terü-

letén, többek között a tehetséges 

fiatalok kutatói életpályára von-

zásával, a kutatók tevékenységé-

nek támogatásával, az eredmé-

nyek hasznosítását elősegítő is-

meretek és szolgáltatások bizto-

sításával.  

A projektek bemutatása 

A projekt célkitűzése a kimagas-

ló oktatási, kutatási tevékeny-

ség ösztönzése – kiemelten a 

műszaki- és a természettudo-

mányok, a matematika és az 

élettudományok területére fóku-

szálva – a nemzetgazdaság, va-

lamint az európai gazdasági tér-

ség szempontjából jelentős 

eredmények elérése céljából. 

A projekt keretében működtetni 

kívánt átfogó ösztöndíjrendszer 

színvonalas támogatást, kutatói 

ösztöndíjat biztosít a kiváló hall-

gatók, oktató-kutatók számára, 

2. oldal Nemzeti Kiválóság Hírlevél 

» fiatal generációk kutatói életpályára 
vonzása, illetve a tapasztalt kutatók 

tevékenységének támogatása; 

» a felsőoktatás és az akadémiai 

szféra alapkutatásainak erősítése;  

» kiemelkedő kutatói munka támoga-
tásával a kiválóság elismerése; 

» alumni rendszer kiépítése és mű-
ködtetése; 

» a támogatottak tudományos ered-
ményeinek bemutatása, kommuniká-

lása; 

» kapcsolódó szolgáltatások, szakmai 

támogatás biztosítása támogatottak 
számára (életpálya-tervezés, karrier-
fejlesztés terén tréningek, tanács-
adás, kiadványok, rendezvények, 
mobilitási tanácsadás, tudomány-

kommunikációs és tudományme-
nedzsment képzés, tudományme-
nedzsment terén tanácsadás, stb.); 

» közpolitikai, szakmai elemzési fel-
adatok ellátása. 

TÁMOP–4.2.4-A/1 és TÁMOP–4.2.4-A/2 – Hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 

rendszer kidolgozása és működtetése országos  

és konvergencia program 

Összefoglaló 

Célok 

A projekt célrendszerének meg-
valósításához szükséges straté-
giai tevékenységek az alábbi fő 

csoportokra bonthatók:  

» országos (A1) és konvergencia 
régiókra (A2) irányuló projekt; 

» a pályázati rendszer működteté-
se, ezzel együtt egy hosszú távon 
fenntartható rendszer kialakítása; 

» az ösztöndíjpályázatok lebonyolí-
tása: pályázati dokumentáció ösz-

szeállítása, ösztöndíjak meghirdeté-
se, pályáztatás, szakértői értékelés, 
döntés; 

» az odaítélt támogatások ügykeze-
lése, a kutatási beszámolók szak-
mai értékelése; 

» kapcsolatépítés a vidéki felsőok-
tatási intézményekkel, az ösztöndí-
jakról való tájékoztatás, az ösztön-
díjasok fogadásának és foglalkozta-
tásának támogatása érdekében; 

» emberi erőforrások fejlesztése a 
kutatás és innováció területén; 

A projekt 

megvalósulása 

jelentősen 

hozzájárulhat  

a vidéki egyetemi 

központokra épülő 

regionális tudás-

centrumok megerősö-

déséhez, s mindez 

elősegíti az egyes 

régiók közötti 

különbségek 

csökkentését, növeli  

a régiók gazdasági, 

innovációs 

potenciálját, biztosítja 

a régióban  

a versenyképes, 

tudásalapú munka-

körökhöz szükséges 

humán erőforrást. 

Mindezek révén a 

projekt jelentősen 

támogatja a fiatal 

kutatók és oktatók 

régióban történő meg-

tartását, a magasan 

képzett fiatal kutatók  

és oktatók külföldre 

történő vándorlásának 

csökkentését. 



Beadási  

határidő:  

2013.  

június 30. 

 

 

Az Andrássy Európa Ösztöndíj elsőd-

leges célja, hogy támogassa azokat 

a kimagasló tehetségű, mesterkép-

zésben részt vevő vagy doktoran-

dusz hallgatókat, akik az Andrássy 

Egyetem interdiszciplináris doktori 

képzésein belül folytatnak tanulmá-

nyokat a közgazdaság, a politika-, a 

történelem-, ill. az állam- és jogtu-

dományok területén. Közvetett cél 

továbbá, hogy az ösztöndíjasok 

hozzájáruljanak az Európai Unió 

Duna Régió Stratégiájában (DRS) 

megfogalmazott célokhoz, tudomá-

nyos tevékenységük révén bekap-

csolódjanak az Andrássy Egyetem 

Duna Intézetének kutatási és okta-

tási tevékenységébe, és hozzájárul-

janak a Duna-térség társadalmi és 

kulturális sokszínűségének feltárá-

sához, megismeréséhez és megőr-

zéséhez.  

Az ösztöndíjakról további informáci-

ók ide kattintva érhetők el. 

A támogatás célja a kiemelkedő 

szakmai, tudományos teljesítmény-

nyel, jelentős kutatási projektvezetői 

tapasztalattal és nemzetközi elis-

mertséggel bíró külföldi fiatal és ta-

pasztalt oktatókutatók magyarorszá-

gi oktatói és kutatói elősegítése, to-

vábbá a hazai felsőoktatásba történő 

beilleszkedésük anyagi és szakmai 

támogatása. 

Aktuális ösztöndíjkiírások 

3. oldal 2013/1.  2013. június 25. 

Andrássy Európa Ösztöndíj mesterszakos hallgatóknak és 

doktoranduszoknak 

Beadási 

határidő: 

2013.  

július 5. 

 

 
A pályázat – államközi megállapodás 
alapján – azon albán állampolgársá-
gú, kiváló hallgatókat támogatja, 
akik az útmutatóban megadott tudo-
mányterületeken, angol nyelvű kép-

zést folytató magyarországi felső-
oktatási intézménybe felvételt nyer-
tek mesterképzésre. Az ösztöndíj 
célja a tehetséges hallgatók kutatá-

si tevékenységének és szakmai fej-

lődésének támogatása, melynek 
eredménye magas színvonalú, fi-
gyelemre méltó publikáció 
(szakdolgozat, diplomamunka, TDK
-dolgozat vagy tudományos cikk). 
 
Az ösztöndíjról további információk 

ide kattintva érhetők el. 

Neumann  János Ösztöndíj fiatal és tapasztalt  

külföldi kutatóknak        

Albánia-Magyarország Hallgatói Ösztöndíj 

Beadási  

határidő: 

2013.  

július-12. 

 

 

Az ösztöndíjról 

további informá-

ciók ide kattint-

va érhetők el. 

Az EU Duna Régió 

Stratégiája a Duna 

vízgyűjtő területéhez 

tartozó régiók és 

országok makro-

regionális fejlesztési 

stratégiája és akció-

terve. Egyszerre  

célozza a dunai 

makrorégió fenntart-

ható fejlesztését, 

természeti területe-

inek, tájainak és 

kulturális értékeinek 

védelmét.  Az Európai 

Tanács 2009. júniusi 

felkérése alapján az 

Európai Bizottság 2010 

decemberében tett 

javaslatot, amelynek 

elfogadása a 2011. évi 

soros magyar  

EU-elnökség alatt 

történt meg. 

http://kih.gov.hu/nyitolap/-/asset_publisher/ksQs6IW5cEWq/content/megjelent-az-andrassy-europa-osztondij-kovetkezo-kiirasa?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnyitolap%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ksQs6IW5cEWq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%25
http://kih.gov.hu/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/albania-hungary-and-macedonia-hungary-student-scholarship-as-well-as-albania-hungary-guest-lecturer-and-montenegro-hungary-guest-lecturer-scholarhip-a?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnemze
http://kih.gov.hu/nyitolap/-/asset_publisher/ksQs6IW5cEWq/content/new-scholarship-invitation-to-tender-in-the-frames-of-national-excellence-program-may-2013-for-junior-and-senior-foreign-teacher-and-researcher-in-the?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnyit


4. oldal 

A pályázat cél-

ja a kiemelke-

dő tudomá-

nyos eredmé-

nyeket felmu-

tató doktoran-

duszok kutatá-

si tevékenysé-

gének és szakmai fejlődésének tá-

mogatása, amelynek eredménye 

magas színvonalú, figyelemre méltó 

publikáció, egyéb – az adott tudo-

mányágban releváns – tudományos, 

műszaki vagy művészi alkotás, vala-

mint a doktori disszertáció megfelelő 

előkészítése, megalapozása. 

Az ösztöndíjról további információk 

ide kattintva érhetők el. 

Az Apáczai Csere János Doktoran- 
duszi Ösztöndíj és a Jedlik Ányos 
Doktorjelölti Ösztöndíj beadási  
határideje: 2013. július 31. 

Nemzeti Kiválóság Hírlevél 

A p á c z a i  C s e r e  J á n o s  

Doktoranduszi Ösztöndíj 

A Collegium Talentum tehetséggon-

dozó részprogramhoz kapcsolódó 

pályázat tárgya a kellően motivált és 

határozott kutatási tervekkel rendel-

kező, mesterképzésben részt vevő, 

határon túli magyar anyanyelvű hall-

gatók kutatási tevékenységének és 

szellemi fejlődésének támogatása, a 

hallgatók számára gyakorlati kutatá-

si lehetőségek biztosítása, kutatói 

vénájának kialakítása. Ez hozzájárul 

a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a 

hazai és határon túli magyar fiatal 

értelmiség közötti szakmai kapcsola-

tok erősítéséhez. A támogatás célja, 

hogy a mesterképzés keretei között 

önálló kutatómunkát végző hallgatók 

számára kutatási lehetőséget bizto-

sítson magyarországi kutató műhe-

lyekkel való együttműködésben. 

Határon Túli Kiváló Hallgatói 

Ösztöndíj 
Határon Túli Doktori Ösztöndíj 

Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a 

Magyarország határain kívül élő ma-

gyarul anyanyelvi szinten beszélő, 

doktori tanulmányait végző vagy dok-

tori értekezésüket készítő kutatókat, 

akik kimagasló eredményeket értek el 

a saját tudományterületükön. A pá-

lyázat tárgya, hogy lehetőséget bizto-

sítson a kiváló hallgatók/kutatók szá-

mára a legújabb kutatási eredménye-

ik kiterjesztésére, hozzájárulva ezzel 

a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a 

hazai és határon túli magyar értelmi-

ség közötti szakmai kapcsolatok erő-

sítéséhez. 

A Határon Túli Kiváló Hallgatói 

Ösztöndíj és Doktori Ösztöndíj be-

adási határideje: 2013. július 15. 

Jedlik Ányos Doktorjelölti  

Ösztöndíj 

A pályázat célja 

azon kiváló, ma-

gyar állampolgár-

ságú doktorjelöltek 

ösztöndíjban része-

sítése: akik doktori 

tanulmányaik alatt 

kiemelkedő ered-

ményességgel kutattak, a támogatási 

időszakban aktívan részt vesznek egy 

adott kutatás-fejlesztési projektben 

magyarországi felsőoktatási, akadé-

miai vagy nonprofit kutatóhelyen, 

vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak 

alatt egy adott magyar felsőoktatási 

intézményben végzik és/vagy hasz-

nosítják tudományos kutatásukat, 

valamint a támogatási időszak végéig 

benyújtják disszertációjukat. 

Az ösztöndíjról további információk 

ide kattintva érhetők el. 

A Magyary Zoltán 

Kuratórium 

 

A kiemelt projektben a 

tizenhét tagú Magyary 

Zoltán Kuratórium dönt 

az ösztöndíjrendszerek 

és a kiemelt projekt 

keretében nyújtott 

ösztöndíjtámogatások 

szakmai feltételeinek 

kialakításáról, a 

benyújtott pályázatok 

támogatásáról, valamint 

a pályázatok 

végrehajtásának és 

lezárásának 

folyamatáról.  

A Kuratórium tagjait  

az oktatásért felelős 

miniszter határozta meg, 

illetve hagyja jóvá annak 

ügyrendjét.  

A Kuratórium 
működését a 24/2013. 
(II. 5.) Korm. rendelet a 
nemzeti felsőoktatási 
kiválóságról szabályozza. 

http://www.kih.gov.hu/web/guest/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/uj-osztondij-felhivasok-jelentek-meg-a-nemzeti-kivalosag-program-kereteben-doktoranduszok-es-doktorjeloltek-szamara-2013-majusi-konvergencia-meghird-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
http://kih.gov.hu/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/modosult-a-hataron-tuli-doktori-es-kivalo-hallgatoi-osztondijfelhivasok-beadasi-hatarideje?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnemzeti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4frusdbuyVxX%26p_p_lifecycle%3D0%25
http://kih.gov.hu/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/modosult-a-hataron-tuli-doktori-es-kivalo-hallgatoi-osztondijfelhivasok-beadasi-hatarideje?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnemzeti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4frusdbuyVxX%26p_p_lifecycle%3D0%25
http://kih.gov.hu/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/modosult-a-hataron-tuli-doktori-es-kivalo-hallgatoi-osztondijfelhivasok-beadasi-hatarideje?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnemzeti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4frusdbuyVxX%26p_p_lifecycle%3D0%25
http://www.kih.gov.hu/web/guest/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/uj-osztondij-felhivasok-jelentek-meg-a-nemzeti-kivalosag-program-kereteben-doktoranduszok-es-doktorjeloltek-szamara-2013-majusi-konvergencia-meghird-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.


tosítjuk, illetve a kutatásban érde-
kelt cégekkel felvesszük a kapcsola-
tot és közvetítjük állásajánlataikat. 
A sikeres karrierépítés érdekében 
tudománykommunikációs s tudo-

mánymenedzsment képzést szerve-
zünk támogatottjainknak. 

 
További fontosabb terveink: 
 
» Alumni alportál létrehozása a 
honlapunkon, benne személyes pro-

fil létrehozására alkalma felület; 
» Online alumni évkönyv kiadása; 
» Alumni rendezvények és klubok 
megtartása; 
» Virtuális állásbörze-hét 

A kiemelt projekt célja, hogy ne csak 
ösztöndíj-folyósítással segítse a ha-
zai kutatás fejlődését, hanem közös-
ségépítéssel és szolgáltatásokkal 
támogassa a kutatók későbbi szak-

mai karrierjét is.  
Közösségépítés: megteremtjük a 

lehetőségét annak, hogy a támoga-
tottak a honlapunkon, a kiadványain-
kon keresztül és rendezvényeink se-
gítségével megismerjék egymás ku-
tatásait, ötleteket merítsenek azok-

ból vagy tanácsaikkal segítsék egy-
mást.  
Szolgáltatások: kiadványainkban 
publikációs, rendezvényeinken pedig 
előadás tartásának lehetőségét biz-

Alumni tervek: közösség és lehetőség 

5. oldal 2013/1.  2013. június 25. 

Aktuális ösztöndíjkiírások 

Beadási határidő:  

2013. július 22. 

A pályázat – államközi megállapodás 

alapján – azon macedón állampol-

gárságú, kiváló hallgatókat támogat-

ja, akik az útmutatóban megadott 

tudományterületeken, angol nyelvű 

képzést folytató magyarországi fel-

sőoktatási intézménybe felvételt 

nyertek mesterképzésre. Az ösztön-

díj célja a tehetséges hallgatók ku-

tatási tevékenységének és szakmai 

fejlődésének támogatása, melynek 

eredménye magas színvonalú, figye-

lemre méltó publikáció (szak-

dolgozat, diplomamunka, TDK-

dolgozat vagy tudományos cikk). 

Az ösztöndíjakról további informáci-

ók ide kattintva érhetők el. 

Eredményeink 

A projektek eddigi működése során: 

» 48 ösztöndíjpályázatot hirdettünk 

meg; 

» 3151 pályázat érkezett be hoz-

zánk;  

» 962 pályázatról született pozitív 

támogatói döntés; 

» 519 esetben az ösztöndíjassal 

megkötöttük a támogatási szerző-
dést; 

» a támogatottak 198 beszámolót 

nyújtottak be. 

A TÁMOP-4.2.4—A/1 országos ki-
emelt projekt 2012. április 1-jén 
kezdte meg működését, a TÁMOP-
4.2.4—A/2 konvergencia program 
pedig 2012. június 1-jén indult. 

« Az eddig benyújtott és támogatott pályázatok, 

illetve a megkötött szerződések aránya 

Macedónia-Magyarország Hallgatói Ösztöndíj 
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http://kih.gov.hu/nemzeti/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/albania-hungary-and-macedonia-hungary-student-scholarship-as-well-as-albania-hungary-guest-lecturer-and-montenegro-hungary-guest-lecturer-scholarhip-a?redirect=http%3A%2F%2Fkih.gov.hu%2Fnemze


Nemzeti Kiválóság Hírlevél 

A Nemzeti Kiválóság Program eddigi eseményei képekben  

Projektünkkel nemcsak papíron, vagy az interneten találkozhattak az érdeklő-

dők, hanem számos rendezvényen is. 

Ösztöndíjas börze, Debrecen  (2013. február 21.) Ösztöndíjas börze Szegeden (2013. febr. 19.) 

Ösztöndíjas börze, Debrecen (2013. február 21.) 

OTDK Egerben (2013. április 4.) Nemzeti Kiválóság Program brosúrák 

6. oldal 

Állásbörze Egerben (2013. április 16.) 

Regisztráljon 

informatikai 

rendszerünkbe!  

 

www.nemzetikivalosag.hu 

 

Így, ha megjelenik egy Önt 

érintő pályázati kiírás, az 

informatikai rendszerben 

azonnal hozzá tud kezdeni 

pályázata rögzítéséhez.  

 

A regisztráció ingyenes! 

Keressen minket  

a Facebookon is! 

Ha megnyomja a „Tetszik” gom-

bot a Nemzeti Kiválóság Prog-

ram Facebook oldalán, napraké-

szen értesülhet új meghirdetése-

inkről, az aktuális eseményekről, 

felteheti kérdéseit, illetve el-

mondhatja véleményét is!  

http://www.nemzetikivalosag.hu/epernkpr/paly/palybelep.aspx
https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Kiv%C3%A1l%C3%B3s%C3%A1g-Program/399611593455718?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Kiv%C3%A1l%C3%B3s%C3%A1g-Program/399611593455718?fref=ts


nyeken (esetenként a növényekben) 
előfordulhatnak. Ezek a mikroorganiz-
musok versenyt folytatnak a kórokozók-
kal a szaporodásuk során, amely folya-
matban az ártalmatlan baktériumok 
szabályozzák vagy gátolják a patogének 
élettevékenységét a tápanyagért történő 
versengéssel, különböző gátlóanyagok 
termelésével, vagy akár az emberek 
immunrendszerének stimulálásával. 
A patogén baktériumok szaporodásának 
gátlására és az élelmiszerek tartósításá-
ra számos hagyományos és modern 
technológiai eljárás áll rendelkezésünk-
re, azonban a vásárlók számára egyre 
fontosabb a természetes, kíméletes fel-
dolgozási technológiával előállított, tar-
tósítószer-mentes élelmiszerek fogyasz-
tása. Az egyik lehetőség ilyen termékek 
előállítására az úgynevezett biokontroll 
hatású mikroorganizmusok alkalmazása, 
amelynek során természetesen előfordu-
ló baktériumokat és/vagy azok mikroba-
ellenes anyagcsere termékeit használják 
az élelmiszerek minőségének vagy biz-
tonságának fokozására. 
Vizsgálataim során ezért olyan baktériu-
mokat keresek, amelyek képesek az 
emberi egészségre ártalmas, élelmisze-
rek közvetítésével terjedő kórokozók 
szaporodását meggátolni. 
 

            Belák Ágnes 
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjas  

Budapesti Corvinus Egyetem, 

Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai 

és Biotechnológiai Tanszék 

Állati és növényi élelmiszer alap-
anyagok biztonságát veszélyezte-
tő humánpatogén és potenciális 
antagonista baktériumok kölcsön-

hatásának vizsgálata. 

 
A Magyary Zoltán 
Posztdoktori Ösztöndíj 
célja – többek között – 
a fiatal kutatók szak-
mai támogatása és 
kutatási teljesítményé-
nek ösztönzése, ezért 
gondoltam úgy, hogy 
az ösztöndíj keretén 
belül lehetőségem nyíl-
hat egy olyan kutatás 
elvégzésére, amely 
szakmai fejlődésem 
mellett hozzájárulhat 
az új eredmények mi-
nél szélesebb körben 
történő bemutatásához 
is. Kutatási témám 
célja az élelmiszerek 
biztonságát veszélyez-
tető, emberi megbete-

gedéseket okozó (úgynevezett patogén 
vagy kórokozó) baktériumok szaporodásá-
nak gátlása olyan ártalmatlan baktériumok 
segítségével, amelyek képesek visszaszo-
rítani a kórokozók növekedését, így hozzá-
járulva az élelmiszerek biztonságos fo-
gyaszthatóságához. Ilyen ártalmatlan, 
mikroszkopikus méretű szervezetek mind 
az állati eredetű élelmiszer alapanyagokon 
(például halakon, különböző húsokon, 
vagy akár a tojásban), mind pedig a növé-

Egy támogatott bemutatkozása 

2013/1.  2013. június 25. 7. oldal 


