
Dezső Balázs általános orvosi diplomáját 1978-ban szerezte meg „cum laude” minősítéssel a 

Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Az egyetem befejezése után a Debreceni Orvostudományi 

Egyetem Patológia Intézetébe került, ahol 1982-ben Kórbonctan és Kórszövettan szakvizsgát tett 

(„jeles” eredménnyel). 1996-ban PhD tudományos fokozatot szerzett, 2006-ban habilitált. 2007-ben 

kapott tanszékvezetői megbízást a Fogorvostudományi Kar, Fogorvosi Mikrobiológiai és Pathológiai 

nem önálló Tanszékre. 2015 óta egyetemi tanárként végzi betegellátó (diagnosztikus patológiai), 

oktatói és kutatói tevékenységét. Vezetésével 1 hallgató sikeresen védte meg doktori fokozatát, 1 

hallgató pedig abszolutóriumot szerzett. 

 

 

Berde Csaba 45 éve folyamosan részt vesz az egyetem oktatási feladatainak megvalósításában. 

Oktatási területe pályája kezdetén a gyakorlati képzés, később a vezetési és szervezési ismeretek 

volt, oktatói karrierje ezekben a diszciplínákban teljesedett ki. A Vezetés és Szervezéstudományi 

Intézet megalapításával megteremtette a diszciplína művelésének szervezeti kereteit is a 

Gazdaságtudományi Karon, illetve annak jogelőd intézményeiben. Témavezetésével eddig 13 fő 

szerzett tudományos fokozatot, jelenleg két doktor hallgató témavezetője. Kutató munkájának 

eredményességét jól mutatja megjelent publikációinak száma. 2010-től két éven át az Ihrig Károly 

Doktori Iskola vezetője, majd öt éven át Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori 

Tanácsának elnöki teendőit látta el. Az eddig elvégzett munkája során elévülhetetlen érdemeket 

szerzett mind oktatás, mind kutatás, mind tudományos utánpótlás nevelés területén. 

 

 

Borbély Attila, egykori élsportoló, olimpiai kerettag, válogatott cselgáncsozó, mint a Magyar Olimpiai 

Bizottság tagja, sportági szakszövetségek elnöke, sporttudományi szervezetek vezetője, 2010-ben 

kapott egyetemi tanári kinevezést a Debreceni Egyetemen. Feladata a Gazdaságtudományi Karon a 

Sportgazdasági és –menedzsment Tanszék munkájának megszervezése, irányítása volt. Meghatározó 

szerepet vállalt a sportszervező alapszak akkreditálásában, mint szervező, koordinátor, tantárgyfelelős. 

Az Egyetem sportirányú tevékenységének népszerűsítése érdekében több hazai és nemzetközi 

konferenciát szervezett. Ötletadó és névadó szereplője volt az Európában is egyedülálló 

Sportközgazdász mesterképzés kimunkálásának, akkreditálásának. Oktatói munkájában mindig 

törekedett az igényességre, a gyakorlati tapasztalatok átadására, a hallgató központú oktatásra. 



Tevékenységével nagymértékben elősegítette azt, hogy ma az egyetemen több mint hatszáz hallgató 

tanulhat sporttudományok körébe tartozó ismereteket. Az általa korábban vezetett tanszék intézetté 

nőtte ki magát, melynek munkájában Professzor Úr jelenleg is aktívan részt vesz. Munkája révén a 

Debreceni Egyetem – mint az ország második legnagyobb sportgazdasági, sporttudományi képzéssel 

foglalkozó intézménye - meghatározó szereplőjévé vált a magyar és nemzetközi sporttudománynak. 

 

 

Nagy Géza 1975 óta vesz részt az egyetemen folyó különböző szintű oktató-kutató munkában, 

mind az egyetemi alapképzésben, mind a posztgraduális és tanfolyamos továbbképzésben, illetve 

a tudományos PhD képzésben. Szakmai irányításával 1993-ban került bevezetésére a 

Mezőgazdaságtudományi Karon a vidékfejlesztési szakirány, amelynek tananyaga tovább bővítve, 

fejlesztve 2000-ben vidékfejlesztő agrármérnök szakként lett akkreditálva.  

A Mezőgazdaságtudományi Kar dékánjaként kiemelkedő oktatásszervező tevékenységet végzett.  

Kutatási tevékenységét a gyepgazdálkodás területén végzett szakmai tudományos tevékenység 

jellemzi. Tudományos és kutató munkájának eredményességét jól mutatja megjelent 

publikációinak száma. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet elnöke, vezetőségi tagja. A 

2014. évi kari összevonások után Nagy Géza a Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment 

Intézet intézetigazgatói megbízását is megkapta, mellyel járó feladatokat 2018-ig látta el. Munkája 

során elévülhetetlen érdemeket szerzett az oktatás és kutatás területén is. 

 

 

Csapó János professzor úr 1992-óta a kiemelkedő oktató- és kutatómunkát végez a Debreceni 

Egyetemen. Tudományos pályafutása során 1980-ban egyetemi doktori, 1984-ben mezőgazdaság-

tudomány kandidátusa (MTA) címeket szerzett, 1995-ben habilitált, majd 1996 a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora lett. Több alap- és mesterképzésben, valamint három doktori 

iskolában oktatott mind magyar mind angol nyelven általános-, szerves-, bio- és analitikai 

kémiával, valamint élelmiszer-tudománnyal és élelmiszer analitikával kapcsolatos tárgyakat. 

Tizenkét könyvet, több mint 20 jegyzetet, jegyzet kiegészítőt írt. Több, mint 42 éves gyakorlata 

van az analitikai kémiai, az élelmiszer-analitika, új élelmiszerek előállítása és a pro- és 

prebiotikumok vizsgálata területén. Pályafutása során 50-nél több kutatási téma vezetője, résztéma 

vezetője, résztvevője, az állattenyésztés-, az élelmiszer-tudomány, valamint az analitikai kémiai 



és élelmiszer analitika területén. Jelenleg is foglalkozik új, egészségvédő élelmiszerek 

előállításával, funkcionális élelmiszerek kutatásával, és a pro- és prebiotikumok hatásának 

vizsgálatával. További kutatási területei: új analitikai, élelmiszer vizsgálati módszerek fejlesztése, 

a fehérje biológiai értékének meghatározása, új módszerek kidolgozása a fehérje és 

aminosavanalitika területén. Jelenleg 3 aktív PhD hallgató témavezetője. 

 

 

Kövics György professzor úr 32 évet töltött egyetemünkön különféle oktatói beosztásokban. 2000 

és 2018 között volt a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Növényvédelmi Intézet vezetője, mint habilitált egyetemi docens, majd egyetemi tanár, valamint 

a növényorvosi mesterképzés és növényvédelmi Szakmérnöki képzés szakfelelőse. Tudományos 

tevékenysége a növénykórtan tudományterületeinek széles spektrumát öleli fel: a pillangósvirágú 

növények betegségeinek vizsgálata mellett a napraforgó, valamint a gabonafélék gomba-okozta 

betegségeinek patológiája, diagnosztikája és ökológiája terén. A Növénykórtani Vademecum c. 

könyve a fiatal növényorvos nemzedékek és tanár kollégák számára nyújt enciklopédikus 

ismereteket. Munkásságát jellemző tudományos publikációk száma meghaladja a 270-et. A 

Kerpely Kálmán Doktori Iskola alapító törzstagja. 4 fő PhD fokozatot szerzett hallgató szakmai 

irányítását látta el. Jelenleg 2 PhD hallgató témavezetője. 2009-től a Tiszántúli Növényvédelmi 

Fórum szervező bizottságának és az International Plant Protection Symposium at Debrecen 

University Proceedings szerkesztő bizottságának elnöke, valamint az Acta Agraria Debreceniensis 

tematikus számainak felelős szerkesztője. 2002-től az MTA Agrártudományok Osztálya 

Növényvédelmi Szakbizottságának tagjaként folyamatosan, immáron ötödik választási ciklusban 

segíti a legmagasabb rangú szakmai akadémiai szervezet munkáját. 

 

 

Nagy János a Magyar Tudományos Akadémia mezőgazdasági tudomány doktora, a Debreceni 

Egyetem prorektora, Széchenyi díjas egyetemi tanára. Alapítója és vezetője az Európában is 

egyedülálló közel 50 éves multifaktoriális szántóföldi öntözéses növénytermesztési 

tartamkísérleteknek. Nemzetközi szinten is rangosak a növénytermesztés és a klímaváltozás 

közötti kölcsönhatások kutatásának eredményei. Iskolateremtő tevékenysége jelentős. Alapítója és 

vezetője a Kerpely Kálmán Doktori Iskolának. Kimagasló tehetséggondozó. Vezetésével a 



Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon 

megalakult a tehetséges hallgatók számára a Kerpely Kálmán Szakkollégium. Dr. Nagy János 

professzor úr, szakavatottságát fémjelzi a „Kukoricatermesztés” című könyvének angol 

változatának sikeressége, valamint, hogy a prominens munka világszerte megjelent spanyol, ukrán 

és orosz fordításban is. Ebben az évben a közel 50 éves kutatómunka eredményeinek 

összefoglalásaként megjelent a Kukorica a nemzet aranya c. könyve. Három szabadalom 

kidolgozásában vett részt, számos hazai és nemzetközi elismerés birtokosa. Eddigi nagy ívű 

szakmai és áldozatos közéleti tevékenység elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztje 

polgári tagozata kitüntetésben részesült. 

 

 


