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SZEMÉLYI ADATOK Dr. habil. Radócz László 
 

  

  

 52 408-822      

 radocz@agr.unideb.hu   

www.mek.unideb.hu   

 skype ha0nar@hotmail.com  

  

 

  

Szakmai tapasztalatok  

Időtartam 2018-óta 

Foglalkozás / beosztás Intézetvezető, habilitált egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Biológiai növényvédelmi kutatások menedzselése, K+F feladatok szervezése, irányítása, pályázati 
munkák készítése, oktatásfejlesztési feladatok meghatározása, feladatok megvalósításában részvétel, 
előadások tartása, TDK, diploma és szakmérnöki dolgozatok témavezetése, PhD-témavezetés, 
doktori iskolai törzstag. 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem MÉK, Növényvédelmi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 

Időtartam 2005 –2018 

Foglalkozás / beosztás habilitált egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Biológiai növényvédelmi kutatások menedzselése, K+F feladatok szervezése, irányítása, pályázati 
munkák készítése, oktatásfejlesztési feladatok meghatározása, feladatok megvalósításában részvétel, 
előadások tartása, TDK, diploma és szakmérnöki dolgozatok témavezetése, PhD-témavezetés. 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem MÉK, Növényvédelmi Intézet 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 

  

Időtartam 2000-2005 

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és 
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában 
való részvétel, PhD-témavezetés, részvétel a doktorképzésben. 

A munkáltató neve és címe DE MTK Debrecen, Növényvédelmi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 

  

Időtartam 1996-2000 

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és 
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában 
való részvétel, részvétel a doktorképzésben. 

A munkáltató neve és címe DATE MTK Debrecen, Növényvédelmi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 

  

Időtartam 1992-1995 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és 
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában 
való részvétel 

A munkáltató neve és címe DATE MTK Debrecen, Növényvédelmi Tanszék 
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. 

  

Időtartam 1990-1992 

Foglalkozás / beosztás Tudományos segédmunkatárs 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök Környezetkímélő növényvédelmi technológiák fejlesztése. Tudományos kutatómunka folytatása, 
pályázatok megvalósításában való részvétel, felkészülés a tudományos fokozat megszerzésére. 

A munkáltató neve és címe DATE Kutató Intézete, Karcag 
5310 Karcag, Kisújszállási u. 1. 

  

Tevékenység típusa, ágazat agrártudományi kutatás, felsőoktatás 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 1995-1997 

Végzettség / képesítés okleveles mérnöktanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Didaktika, oktatásmódszertan, pszichológia, etika 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Tanárképző Intézet 
 

Országos / nemzetközi besorolás Egyetem 
  

Időtartam 1985-1990 

Végzettség / képesítés Okleveles agrármérnök (növényvédelmi szakirány) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés talajtan, agrokémia, növénytan, növényélettan, növénytermesztés, kertészet, állattan, állatélettan, 
állattenyésztés, állategészségtan, munkaszervezés, vállalati gazdaságtan, növényvédő szer kémia, 
növényvédelemi kórtan, növényvédelmi állattan, herbológia, növényvédelmi toxikológia, agrárkémiai 
higiéne, integrált növényvédelem. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar 
 

Országos / nemzetközi besorolás Egyetem 
  

 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

Anyanyelve: magyar 

  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 
Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol   B2 
Önálló 
nyelvhasználó 

B2 
Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
önálló 
nyelvhasználó 

B1 
önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 
nyelvhasználó 

Orosz  A2 
Alapszintű 
nyelvhasználó 

A2 
alapszintű 
nyelvhasználó 

A1 
alapszintű 
nyelvhasználó 

A1 
alapszintű 
nyelvhasználó 

A1 
alapszintű 
nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

Társas készségek és kompetenciák Csapatszellem; 
jó alkalmazkodási készség multikulturális környezetben; 
segítőkészség, empátia; 
oktatói- kutatói munka során szerzett jó kommunikációs készség, pszichológiai háttérismeretek; 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Kutatási csoport vezetője; 

szervezőkészség (konferenciaszervezés, tudományos ülés szervezése, szakmai értekezletek 
vezetése); 

projektvezetői tapasztalatok (pályázatok készítésének, és az elnyert pályázatok megvalósításának 
irányítása); 

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

minőségbiztosítási rendszerek ismerete, működtetése;  
 molekuláris biológiai laboratóriumi berendezések, műszerek használata; 

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

A Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) megfelelő ismerete,  
statisztikai programok használata; 

Művészi készségek és 
kompetenciák 

jó esztétikai érzék, kreativitás; 

  

Egyéb készségek és kompetenciák Jó szervező készség 
A Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány elnöke 
aktív szabadidős sporttevékenységek: futás, kerékpározás;   
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Járművezetői engedély(ek) B kategóriás személygépkocsi-vezetői jogosítvány 
  

Kiegészítő információk Tudományos fokozatok: CSc. MTA Agrártudományok (növényvédelem) (1999) 
Dr. habil. Debreceni Egyetem Doktori Tanácsa (2005) 

 
  

 


