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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Prof. Dr. Kovács Béla Róbert 

Telefonszám(ok) 52-418624 52-508444/88508  

Fax(ok) 52-417572 

E-mail(ek) kovacsb@agr.unideb.hu 

Állampolgárság magyar 
 

 

Szakmai tapasztalat  
 

 

Időtartam 2011.07.25- 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanár, intézetigazgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, kutatás, szolgáltatás 

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 2006.09.01-2011.07.25. 

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

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 
 

 
 

 

Időtartam 2000.09.01-2006.09.01. 

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás, kutatás, szolgáltatás 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 
Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék, 
4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kutatás 
 

 
 

 

Időtartam 1987.08.01-2000.09.01. 

Foglalkozás / beosztás okleveles vegyész 

Főbb tevékenységek és feladatkörök szolgáltatás, kutatás, oktatás 



  
 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 
Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék, 
4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

Tevékenység típusa, ágazat szolgáltatás, oktatás, kutatás 
 

 
 

 

Tanulmányok  
 

 

Időtartam 2 hét, (2006) 

Végzettség / képesítés Kromatográfiás tanfolyam 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Kromatográfia/gyakorlati képzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

BME Általános és Analitikai Tanszéke és a PERFORM Hungária Kft. 

Országos / nemzetközi besorolás OKÉV regisztrációs száma: 01-0585-04 

  

Időtartam 1 hét (2003) 

Végzettség / képesítés ICP-MS készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos kiképzés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés az ICP-MS készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
kiképzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Angliában a Thermo Elemental Ltd. kiképzőközpontja 

Országos / nemzetközi besorolás Tréning 
 

 

Időtartam 9 hónap (2000) 

Végzettség / képesítés EU szakértő, nemzetközi bizonyítvány 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Minőségbiztosítás, EU ismeretek 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

TEMPUS, DATE 

Országos / nemzetközi besorolás "Élelmiszer és általános minőségbiztosítás – EU szakértő", Tempus-IB-JEP-14364-1999. 

  

Időtartam 1 hét (1999) 

Végzettség / képesítés ICP-OES készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos kiképzés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés az ICP-OES készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos gyakorlat kiképzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Perkin-Elmer Ltd. kiképzőközpontja, Olaszország, Monza 

Országos / nemzetközi besorolás tréning 

  

Időtartam 4 év (1989-1993) 

Végzettség / képesítés Angol-magyar szakfordító (vegyész) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Angol, szakfordítás, fordításelmélet 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

Országos / nemzetközi besorolás Diploma 

  

Időtartam 4 év (1993-1998) 

Végzettség / képesítés Ph.D./ PhD fokozat 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés növénytermesztés, talajtan, informatika, agrokémia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás PhD 



  
 

  

Időtartam 3 hét (1989) 

Végzettség / képesítés ICP-OES készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos kiképzés 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés az ICP-OES készülék működésével valamint karbantartásával kapcsolatos gyakorlat kiképzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

LABTAM cég gyára, Ausztrália, Melbourne 

Országos / nemzetközi besorolás Tréning 

  

Időtartam 5 év (1982-1987) 

Végzettség / képesítés vegyész 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai-kémia, analitikai kémia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

Országos / nemzetközi besorolás Diploma 
 

 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

 

 

Anyanyelv(ek) Magyar 
 

 

Egyéb nyelv(ek) Angol, orosz 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Angol   kitűnő  kitűnő  jó  jó  Jó 

Orosz   alapszintű  alapszintű  alapszintű  alapszintű  alapszintű 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
 

 

Társas készségek és kompetenciák Jó kommunikációs készség, közösségi szemlélet 
 

 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Jó szervezési készség, laboratóriumi munkák, minőségirányítási rendszer kialakítása: 
• Analitikai és környezeti kémia; mérési módszerek kidolgozása ICP-OES és ICP-MS 

analitikai berendezésekre; szelén, molibdén és arzén vizsgálata a környezetanalitikában. 
• Koordinálja a szervetlen és szervetlen komponensek mérését. 
• Biztosítja a megfelelő műszeres hátteret a mérések elvégzéséhez (ICP-OES, ICP-MS, 

FAAS, HPLC–ICP-MS, HPLC, GC-MS). 
 

 

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Jó műszaki érzék (laboratóriumi készülékek, eszközök kezelése, szerelése, javítása) - 
laboratóriumi gyakorlat 

 

 

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Felhasználói szintű számítógépes szoftver-hardver ismeret 

 

 

Művészi készségek és 
kompetenciák 

 

 

 

Egyéb készségek és kompetenciák  
 

 

Járművezetői engedély(ek) B kategóriás vezetői engedély 



  
 

 

 

Kiegészítő információk A teljes publikációs adatokat tartalmazó MTMT-link: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000216 

 

 

Mellékletek  

 
 


