Horn Péter

Horn Péter 1942. január 13-án született Budapesten. Általános és középiskoláit
Budapesten végezte. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett
mezőgazdasági mérnöki diplomát 1965-ben. 1965-1967-ig gyakornokként, majd
baromfitenyésztési segédmunkatárs, illetve ösztöndíjas aspiráns volt a Gödöllői
Kisállattenyésztési Kutató Intézetben. 1972-1984 között a Mezőgazdasági Főiskola
Kisállattenyésztési Karának igazgatója, egyúttal 1980-túl a Főiskola kutatási
főigazgató-helyettese is. 1987-88 között a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
Kaposvári Állattenyésztési Kar dékánja. 1988-1993 között a Pannon Agrártudományi
Egyetem rektora, 1994-96 között dékán majd 1996-1999 között ismét rektori
feladatokra kapott megbízást. A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán majd
jogutódján a Kaposvári Állattenyésztési Karon mindvégig tanszékvezetői és
intézetigazgató feladatkört is ellátott. 1972-1976-ig főiskolai docens, 1977-1986
között főiskolai tanár, 1987-től egyetemi tanár.
1971-ben mezőgazdasági tudományok kandidátusa címet, 1981-ben mezőgazdasági
tudományok doktora tudományos fokozatot szerzett. 1985-től a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, 1993-tól pedig rendes tagja.
Dr. Horn Péter 2000 óta a Kaposvári Egyetem rektora
Fő kutatási területe a baromfitenyésztés, újabban a sertéstenyésztés és díszhal
tenyésztés. Fontosabb tudományos eredmények:
- több nagyhatású gén öröklődésének és hatásának tisztázása több háziállat
(juh, hal, galamb) fajban,
- az anyai heterózis jellegének és mértékének meghatározása a tyúkfajban,
- a genotípus és a környezet közötti kölcsönhatások jellegének és mértékének
megállapítása tojó- és hústípusú tyúkok esetében a legfontosabb
értékmérőkre vonatkozóan,
- nemzetközi hibrid-összehasonlító vizsgálatok módszertani kérdéseinek
továbbfejlesztése,
- a sertéshibridizáció módszerének továbbfejlesztése, nyitott nucleus vonalak
hatékony alkalmazási lehetőségei,
- a magyar gímszarvas domesztikációja, az adaptációs mechanizmusok főbb
sajátosságainak feltárása,
- a digitális képalkotó rendszerek (CT) alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása
és tovább fejlesztése a hústermelés céljából tartott állatfajokban.
Az elmúlt húsz évben nagyszámú hazai szakmai testületben töltött be tagsági vagy
elnöki megbízatásokat. 1990-2000 között a Magyar Agrártudományi Egyesület
elnöke, az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottságának tagja, a
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Szakbizottságának tagja, az MTA Felügyelő Bizottságának tagja, a Magyar
Állattenyésztők Szövetsége társelnöke és a Magyar Szarvastenyésztők
Szövetségének elnöke.
Dr. Horn Péter kimagasló nemzetközi munkásságát jól dokumentálja az a tény, hogy
8 külföldi tudományos szaklap szerkesztő bizottsági tagsága, számos külföldi
tudományos és szakmai testületekben tölt be tisztséget.

Több alkalommal részesült szakmai kitüntetésben. Somogy Megye Alkotói Díja,
Welmann Oszkár Emlékére, Wilhelm Kirchner Emlékére. Eötvös-díj, Bugát Pál
Emlékérem, Széchenyi Díj, Pázmány Péter Díj, Doctor honoris causa Martin Luther
Univ. Halle-Wittenberg.
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság-tudományi Karával
oktatási és kutatási együttműködésben áll. tagja volt a DATE Habilitációs
Bizottságának. Több tudományos konferenciánkat előadóként vagy elnökként
segítette.
Dr. Horn Péter akadémikus az állattenyésztés oktatásában, szaktudománya
fejlesztésében kiemelkedő nemzetközi elismertségében, az intézményeink közötti
szakmai együttműködésben megnyilvánuló figyelemre méltó tevékenységéért a
„Doctor honoris causa” kitüntető címben részesült.
Forrás: A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Díszdoktorai (Szerkesztette:
Jávor András, Debrecen 2002)

