
 

 
 
  

NYÍREGYHÁZI EGYETEM 
Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet 

(AMKSZI) 
 
 

Üzemi higiéniai problémák feltárása és megoldása  
 

Kulcsszavak: penészedés, romlás, avasodás, higiéniai felülvizsgálat, eltarthatóság  
 

Kutatási koncepció: 

Termények, takarmányok, élelmiszerek, agrár – és élelmiszeripari melléktermékek, 

kozmetikumok minőségének vizsgálata, gyártástechnológia fejlesztése. Biztonságos 
élelmiszer előállítás, jogszabályi követelmények teljesítése, termékminőség fejlesztése. 

 

Kutatási, vizsgálati szolgáltatások: 

Helyszíni felülvizsgálat. Dokumentáció felülvizsgálat. Szükség esetén laboratóriumi 
mérések a szolgáltatási portfólióból, esetleg egyéb, külső szolgáltatóval elvégzendő 

mérések. Javaslattétel a probléma megoldásra. Cselekvési terv megvalósításának 
ellenőrzése. Igény esetén ellenőrző mérések elvégzése.  

Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: 

Agrár- és élelmiszeripar, vegyipar 

Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezésre álló infrastruktúra:  

analitikai kémiai, mikrobiológiai, élelmiszervizsgáló laboratóriumok 
 

Kapcsolat: 

Nyíregyházi Egyetem 
Technológia és Tudástranszfer Iroda 

Tarekné dr. Tilistyák Judit 

http://www.nye.hu/tti http://www.amkszi.hu/ 
Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11.  

Tel: +36 42 599-400 / 2381m.;  
e-mail: tti@nye.hu 

Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11.  
Tel: +36 42 599-400 / 2344 m.;  
e-mail: tilistyak.judit@nye.hu 
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Mohamed, Tarek ; Judit, Tarek-Tilistyák ; József, Jekő: Fortification of cottage cheese based 
dessert products by dried jerusalem artichoke . In: Gábor, Keszthelyi-Szabó; Cecilia, Hodúr; Judit, 
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Mérnöki Kar, (2014) p. 48 
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A szolgáltatáshoz köthető releváns projektek, referenciák: 

GINOP-2.1.2.-8.1.4.-16-2017-00175 „Édesburgonya komplex hasznosítása és 
egészségmegőrző élelmiszerek előállítása – technológia és termék know-how, élettani 

hatásvizsgálatok 
 
GINOP-2.1.1-15 „Cukorcirok komplex hasznosítására - betakarító gépre és sűrítő 

technológiára irányuló- kutatás- fejlesztési projekt”  
 

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Projekt referenciaszáma: 0022/NA/2006-1-
/ÖP-4 : A Partiumi Tudáscentrum fejlesztése 
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