
Szakmai önéletrajz 
 
Dr. Kovács Alfréd Pál 1955.04.14-én született Békéscsabán. Egyetemi tanulmányait a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán végezte 1974-1979 
években. Itt szerzett okleveles agrármérnöki diplomát állattenyésztő szakos hallgatóként. 
1979-1981 években a csorvási „Kossuth” Mgtsz-ben dolgozott törzsállattenyésztő, majd 
ágazatvezető-helyettesként. 1981-től a GATE Állattenyésztési Tanszékén volt gyakornok, 
majd tudományos segédmunkatárs. 1986-1989 között belföldi ösztöndíjas. 1989-1997 
tudományos munkatársként, majd 1997-1999 között tudományos főmunkatársként dolgozott a 
GATE Állattenyésztési Intézetében. 1999 óta egyetemi docens. 2007 óta habilitált egyetemei 
docens. 1986-ben egyetemi doktori fokozatot, valamint szarvasmarha-tenyésztői szakmérnöki 
oklevelet szerzett a GATE Mg. Tudományi Karán. 1993-ban mérnöktanári diplomát kapott a 
Mérnöktovábbképző Intézetben. 1995 –ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot 
szerezte meg, melynek címe: Meteorológiai tényezők hatása a limousin húsmarhák 
teljesítményére. 1989 óta folytatott egyetemi oktatói tevékenysége során 65 magyar nyelvű, 
valamint 15 angol nyelvű tantárgy felelőse, illetve oktatója. A „zoometeorológia” című  PhD 
tárgy oktatója 2007-től, a „zoometeorology” című angol nyelvű tantárgy oktatója 200-től. Az 
előbbiben 17 magyar, az utóbbiban 35 külföldi (Erasmus)hallgató vizsgázott eredményesen. 
A tudományos kutatói tevékenység során 18, közöttük, 2003-2006 között a VAHAVA projekt 
résztvevője. Jelenleg a gazdasági állatokra ható hőstressz hatásairól foglalkozik tejelő 
szarvasmarha állományokban. Tudományos munkásságát valamivel több, mint 90 publikáció 
jellemzi. Impakt fajtor: 5,65. A legutóbbi években született publikációk közül az egyik 
legértékesebb: Agrometeorológia és klimatológiai alapismeretek; szerk.: Anda A. és Kocsis 
T., melyben a zoometeorológia című fejezetet írta. Tudományos közéleti tevékenységéből 
kiemelkedik, hogy 1997 óta a Magyar Meteorológiai Társaság tagja. 1997-2004 között az 
MTA agrometeorológia albizottságának választott tagja. 2004-2009 között az MTA 
Biometeorológia bizottságának tagja. 1996 óta az MTA köztestületi tagja. 2006 óta „Animal 
Welfare, Etológia és tartástechnológia” című tudományos elektronikus újság szerkesztő 
bizottság tagja és 2007-től angol nyelvi lektora.  
A SZIE Állattenyésztési Tudományi Doktori Iskola belső alapító tagja. Doktori 
értekezésekben bíráló 4 alkalommal, doktori védésen bizottsági tag 17 alkalommal, ebből 
titkár 10 alkalom. PhD téma vezetőként eredményes. Jelenlegi doktori téma címek: Alpakák 
táplálkozásának és néhány viselkedésformájának vizsgálata zártkerti és gazdasági 
körülmények között hazánkban. PhD hallgató: Prágai Andrea. 
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