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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Peles Ferenc Árpád 

Munkahely címe 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Munkahelyi telefonszám(ok) 52-508-470 / 88470 mellék   

Hivatalos e-mail(ek) pelesf@agr.unideb.hu 
 

 
 

Szakmai tapasztalat  
 

 

Időtartam 2011.10.01 - 

Foglalkozás / beosztás adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, kutatás, tudományos pályázatok szakmai irányítása, szakdolgozó és diplomadolgozó 
hallgatók témavezetése 

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

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

 

Időtartam 2007.12.01 – 2011.09.30 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás, kutatás, szakdolgozó és diplomadolgozó hallgatók témavezetése 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet, 
4032 Debrecen Böszörményi út 138., Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

 

Tanulmányok  
 

 

Időtartam 2011-2012 

Végzettség / képesítés belső auditor 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Irányítási rendszerek, Integrált irányítási rendszer, Auditálási technikák 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

CERTOP International Holding Kft. 

  

Időtartam 2011-2012 

Végzettség / képesítés minőségirányítási szakmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Szervezeti minőségmenedzsment rendszerek, Minőségfejlesztést támogató eszközök, 
Auditálási technikák, Karbantartás menedzsment, Mérés, minősítés, Megbízhatóság 
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Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 

Országos / nemzetközi besorolás diploma 

  

Időtartam 2004-2008 

Végzettség / képesítés Ph.D. 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése, Szarvasmarha-tenyésztés, Állatitermék 
előállítás élettana, minősítése, Mikrobiológia, Tejfeldolgozás, Tejgazdaságtan 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás PhD 

  

Időtartam 2001-2003 

Végzettség / képesítés mezőgazdasági szaktanácsadó 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Mezőgazdasági szaktanácsadás 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar 

  

Időtartam 1997-2003 

Végzettség / képesítés agrármérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Kémia Növénytermesztés, Állattenyésztés, Vállalatgazdaságtan, Mikrobiológia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar 

Országos / nemzetközi besorolás diploma 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

 

 

Anyanyelv(ek) Magyar 
 

 

Egyéb nyelv(ek) Angol, német 

Önértékelés  
Nyelv 

Szövegértés Beszéd Írás 

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

  
angol 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

haladó 
nyelvhasználó 

(C1) 

Nyelv  
német 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

minimumszintű 
nyelvhasználó 

(A1) 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
 

 

Oktatott tárgyak (magyar nyelven) AOTTMBJ4 Minőségügy és élelmiszer-minőségbiztosítás, élelmiszerjog ea. (megosztva) (2012-) 
MTBE7010 Minőségirányítás alapjai előadás (2018-) 
MTBE7024 Élelmiszer-mikrobiológia előadás (2018-) 
MTMAG024 Minőségbiztosítás előadás (megosztva) (2013-) 
MTMAM024 Minőségbiztosítás előadás és gyakorlat (megosztva) (2013-) 
MTMEL023, MTMEL7017 Nyomonkövethetőség az élelmiszerláncban előadás és gyakorlat (2012-) 
MTMEL7016 Minőségirányítási rendszerek és auditálás az élelmiszerláncban előadás és gyakorlat 
(2018-) 
MTMEL7040 Ágazatspecifikus élelmiszeripari gyakorlatok (megosztva) (2020-) 
MTMELL023, MTMELL7017 Nyomonkövethetőség az élelmiszerláncban előadás (2012-) 
MTMELL7016 Minőségirányítási rendszerek és auditálás az élelmiszerláncban előadás (2018-) 
MTMKE025, MTMKE7025 Minőségbiztosítás a kertészetben előadás (2012-) 
MTMLT024, MTMNTL7021 Minőségbiztosítás a szántóföldi növénytermesztésben előadás (2014-) 
MTMNT024, MTMNT7021 Minőségbiztosítás a szántóföldi növénytermesztésben előadás és gyak. 
(2015-)  
MTMTANL0101 Élelmiszertechnológia és minőségügy (megosztva) (2018-) 
MTMTANL0102 Nyomonkövethetőség az élelmiszerláncban (2019-) 
MTOAG7039 Minőségbiztosítás előadás és gyakorlat (megosztva) (2020-) 

 
 

 

Oktatott tárgyak (angol nyelven) MTBE7010A Basic of quality management lecture (2018-) 
MTBE7016A Introduction to microbiology practice (2018-) 
MTBE7024A Food microbiology lecture and practice (2018-) 
MTMEE022, MTMEL7017A Traceability in the food chain lecture and practice (2013-)  
MTMEL7016A Quality management systems and audit in the food chain lecture (2018-) 

 
 

 

Főbb kutatási területek Nyers tej (tehéntej, juhtej) minták mikrobiológiai vizsgálata 
A mintákból izolált baktérium törzsek azonosítása 
A mintákból izolált Staphylococcus törzsek fenotípusos és genotípusos tulajdonságaink vizsgálata 
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Pályázatokban való részvétel - HURO/1001/323/2.2.2. „Grains safety - Researches regarding the influence of some technological 
elements over the wheat and corn grains quality stored in Bihor and Hajdu Bihar counties” (2012-2013) 
- TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0009 „Az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi 
versenyképességének fejlesztése” /„Quality assurance” c. tárgyból jegyzet írás és az előadások 
anyagainak a kidolgozása/ (2012-2013) 
- TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi 
együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME” /„Élelmiszer minőség és biztonság mikrobiológiai vonatkozásai” 
c. jegyzet, valamint a „Minőségirányítási rendszerek az élelmiszeriparban” c. jegyzet írása és az 
előadások anyagainak a kidolgozása/ (2013-2015) 
- TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 „Szak-nyelv-tudás” – Az idegen nyelvi képzési rendszer 
fejlesztése a Debreceni Egyetemen. /„Microbiological aspects of food quality and safety” c. jegyzet írása/ 
(2013-2015) 
- TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 „Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlat orientált képzések, 
szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás 
területen (Munkaalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában)” (2014-2015) 
- COST FA1303 „Sustainable control of grapevine trunk diseases” (2013-2017) 
- 2018-1.2.1-NKP-2018-00002 jelű, „A magyar fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin-terhelésének 
meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések megalapozása” című projekt 
(2018-) 

 

 

Tudományos testületekben tagság - A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2008 óta) 
- A Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja (2005 óta) 

 

 

Szakmai elismerések, díjak - „Év publikációja” díj - Debreceni Egyetem AMTC (2008) 
- II. helyezés a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2007. évi cikkpályázatán (2008) 
- „Év oktatója” díj - Debreceni Egyetem AGTC MÉK (2013) 
- Dékáni Elismerő Oklevél - Debreceni Egyetem MÉK (2016) 
- Rektori Elismerő Oklevél - Debreceni Egyetem (2019) 

 

 

Témavezetés Munkám során eddig több mint 100 szak- és diplomadolgozó, továbbá TDK-n részt vevő hallgatók, 
szakkollégisták és DETEP hallgatók munkáját segítem a mikrobiológia, élelmiszer-mikrobiológiai és a 
minőségügy területén. 

 

 

Mellékletek  

 


