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Dr. Vermes László 1936-ban született Budapesten. 1959-ben szerzett mezőgazdasági mérnöki 

oklevelet a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd öntözéses növénytermesztő 

szakmérnöki oklevelet 1962-ben, egyetemi doktori fokozatot pedig 1970-ben. 1972-ben részt 

vett a hollandiai Wageningenben tartott 11. Nemzetközi Vízrendezési Tanfolyamon. 1975-től 

a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, 1996-tól az MTA Doktora. 

1959-61-ben vidéki gyakorlati munkahelyeken öntözésfejlesztési szaktanácsadói munkát 

végzett különösen az esőszerű öntözés megismertetése érdekében. 1961-1982 között a 

VITUKI (Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest) munkatársa volt, ahol 

témafelelősként, később az általa szervezett országos kutatói munkacsoport vezetőjeként vett 

részt a hazai komplex szennyvíz-, szennyvíziszap- és hígtrágya-hasznosítási kutatómunka 

megindításában, végzésében és irányításában. 1983-1990 között a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékének tudományos tanácsadója, 1988-tól a 

tanszék vezetője, 1990-től egyetemi docens és dékánhelyettes volt. Rendszeres oktató 

munkája mellett részt vett a mezőgazdasági vízgazdálkodás, a melioráció, valamint a vízi 

környezetvédelem aktuális kérdéseinek megoldását célzó kutató-fejlesztő munkában. Több 

mint 10 szakkönyv, ill. egyetemi (főiskolai) jegyzet szerzője (társszerzője) vagy szerkesztője, 

több mint 180 hazai és külföldi publikációja jelent meg. 

1991-93 között a Földművelésügyi Minisztériumban az Oktatási Osztály vezetője, emellett 

egyetemi docens volt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, amelynek jogutódja a 

Budapesti Corvinus Egyetem lett, végül ma a Szent István Egyetem Kertészettudományi 

Karaként működik. Itt 1993 óta főfoglalkozású egyetemi tanár, 1994-96 között oktatási 

rektorhelyettes, 1996-99 között a Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék vezetője, majd 

professzora volt. 2006 júliusa óta nyugalmazott egyetemi tanárként, 2009 júliusa óta pedig 

Professor Emeritus-ként vett részt az egyetemi oktató és kutató munkában. 

Tagja volt az MTA és más, országos szakmai szervezetek tudományos bizottságainak, 

szakosztályainak. 1993 és 2012 között alapítója és elnöke volt a Magyar Talajtani Társaság 

Talajszennyezettségi Szakosztályának, haláláig pedig tiszteletbeli elnökeként segítette a 

Szakosztály szakmai munkáját. Tagja volt több nemzetközi szakmai szervezetnek (ICID, 

UNCCD Group of Experts), 1996-2000 között részt vett a Környezetvédelmi Minisztérium 



Hulladékértékelő Bizottságának munkájában is. Tagja volt a Magyar Öntözési Egyesületnek, 

ahol megismertette a tagokkal az Öntözés 10 parancsolatát. 

A nemzetközi szakmai körökben elért sikereknek, valamint a szakterületén felmutatott hazai 

eredményeinek elismeréseként 2004-ben a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) 

jubileumi Emlékérmét, 2008-ban a MAE Aranykoszorús Érmét kapta meg az Egyesület 

Elnökségétől. 2009. július 13-án - a BCE Kertészettudományi Kari Tanácsának előterjesztése 

nyomán - az Egyetem Szenátusának határozatával elnyerte a Professzor Emeritus címet, 

2011-ben pedig a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Elnöksége tiszteleti taggá választotta 

és megkapta a Társaság PRO AQUA Aranygyűrűjét is. Sok évtizedes fáradhatatlan, a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás terén kifejtett oktató-kutatói és iskolateremtő 

tevékenységének elismeréseként a Magyar Öntözési Egyesület Oroszlány István emlékérmet 

adományozott Dr. Vermes László részére. 
Dr. Vermes László Professzor Úr halálával nagy veszteség érte a hazai és a nemzetközi 

öntözési, talajtani és hulladékgazdálkodási szakterületet. Hálával gondolunk emberi és 

szakmai segítőkészségére, útmutatásaira. Hátrahagyott gazdag szakmai örökségét tovább 

ápoljuk, emlékét kegyelettel őrizzük. 


