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Állampolgárság magyar 
 

 

Szakmai tapasztalat  
 

 

Időtartam 2018.09.01. -  

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, kutatás 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi Intézet, 
4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kutatás 
 

 

Időtartam 2013.08.15. – 2018.08.31. 

Foglalkozás / beosztás adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, kutatás 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi Intézet, 
4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kutatás 
 

 

Időtartam 2011.07.18. – 2013.08.14.  

Foglalkozás / beosztás tanszéki mérnök 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás, kutatás, szolgáltatás 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet 
4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kutatás 
 
 

Tanulmányok  
 

 

Időtartam 2007-2010 

Végzettség / képesítés Ph.D. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás PhD 
 



  
 

Időtartam 2000 – 2006  

Foglalkozás / beosztás okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar 

Országos / nemzetközi besorolás diploma 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 
 
 
 

Anyanyelv(ek) Magyar 
 

 

Egyéb nyelv(ek) 
 

 
 

 

Angol, Francia 
 Szövegértés Beszéd Írás 

 Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

Francia önálló 
nyelvhasználó 

(B1) 

önálló 
nyelvhasználó 

(B2) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A2) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A2) 
 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
 

 

Oktatott tárgyak (magyar nyelven) • MTBE7004 Élelmiszerbiztonság alapjai (Élelmiszermérnök BSc) 
• MTBE7023 Élelmiszeranalitika (Élelmiszermérnök BSc) 
• MTBE7031 Iparági élelmiszertechnológia és minőségügy (Élelmiszermérnök BSc) 
• MTMEL7002 Élelmiszerekkel szembeni elvárások, fogyasztóvédelem (Élelmiszerbiztonsági 

és –minőségi mérnök MSc) 
• MTMEL7004 Élelmiszertechnológiák minőségbiztosítási és biztonsági kérdései (HACCP a 

gyakorlatban) (Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök MSc) 
• MTMEL7021 Élelmiszerminőségi és biztonsági kockázatelemzés (Élelmiszerbiztonsági és 

–minőségi mérnök MSc) 
• AOTTEA13 Élelmiszeranalitika I. (Táplálkozástudományi MSc) 
• NDI_ELBIZT Élelmiszerbiztonság (Népegészségügyi Kar) 
• MTMAL7011 Élelmiszerminőség és élelmiszerlánc biztonság (Állattenyésztő mérnök MSc) 
• MTMKG7010 Élelmiszerlánc-biztonság (Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc) 
• MTMNT7038 Élelmiszerlánc biztonság (Növénytermesztő MSc) 

 
 

 

Oktatott tárgyak (angol nyelven) • MTBE7004A Introduction to food safety (Food engineering BSc) 
• MTBE7031A Food industry technologies and quality assurrance (Food engineering BSc) 
• MTMEL7021A Food quality and safety risk analysis (Food safety and quality engineering 

MSc) 
• MTMEL7002A Expectation to foodstuff, consumer protection (Food safety and quality 

engineering MSc) 
• MTMEL7004A Quality and safety of food technologies (HACCP in practice) (Food safety 

and quality engineering MSc) 
• MTMKG7010A Food chain safety (Agricultural environmental management engineering 

MSc) 
• MTMAL7011A Food quality and food chain safety (Animal husbandry engineering MSc) 

 
 

 

Főbb kutatási területek • Mézek beltartalmi paramétereinek meghatározása, és ezen paraméterek változásának 
vizsgálata különböző tényezők hatására (pergetés, szűrés, melegítés, tárolás, stb.) 

• Fűszernövények beltartalmi paramétereinek vizsgálata 
• Fűszernövényekkel dúsított mézek vizsgálata 



  
 

  

Pályázatokban való részvétel • TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 és TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt:  
• TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 projekt („Élelmiszerbiztonság és gasztronómia 

vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME”) 
• TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 projekt („A Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, 

gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, 
Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területen (Munkaalapú tudás a Debreceni 
Egyetem oktatásában) Élelmiszer/Táplálkozás alprojekt”) 

• EFOP-3.4.3-16-2016-00021 projekt („A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében”) 

• GINOP-2.2.1-15-2017-00048 projekt („Innovatív fejlesztések a gabonaalapú élelmiszeripari 
és ipari kutatások területén”) 

• EFOP-3.5.1-16-2017-00007 projekt („Duális képzések fejlesztése a debreceni egyetemen 
(dde))” 

• Know in Food pályázat: nemzetközi tananyag fejlesztés 
• EFOP-3.5.1-16-2017-00007: Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen (DDE) 
• EFOP-3.5.1-16-2017-00007: Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen (DDE) 
• EFOP-3.4.3-16-2016-0002: A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 

minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

Tudományos testületekben tagság • A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2010 óta) 
• DAB - Agrártudományi Szakbizottság - Agrokémiai és Élelmiszertudományi Munkabizottság 

tagja 
• DAB – Agrokémiai és Élelmiszertudományi Munkabizottság titkára 

 
 

 

Témavezetés Alapképzés: több mint 60 szakdolgozat témavezetése 
Mesterképzés: több mint 80 diplomadolgozat témavezetése 
TDK dolgozatok témavezetése 
Terület: élelmiszeranalitika, élelmiszerbiztonság, kémiai kockázatelemzés, HACCP 

 

 

Kiegészítő információk A teljes publikációs adatokat tartalmazó MTMT-link: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10017543 

 

 

Mellékletek  

 
 


