
Dr. Tóth Árpád szakmai életrajza

Tóth Árpád 1960. január 29-én született Nyíregyházán. Középfokú
tanulmányait  a  Dobó  István  Gimnázium  és  Erdészeti
Szakközépiskolában végezte el, ahol erdész szakképesítést szerzett.
Az  érettségi  után  tanulmányait  a  Debreceni  Agrártudományi
Egyetemen  folytatta,  ahol  okleveles  agrármérnöki  diplomát
szerzett  növénytermesztési  szakon.  1996-ban  megvédte  az
egyetemi doktori címét. Disszertációjának címe: Az öntözés hatása
a  talaj  kémiai  és  fizikai  tulajdonságaira  a  Közép-Tisza  mentén.
Közben  részt  vett  egy  kéthónapos  öntözéses  témában  indult
tanfolyamon, Izraelben. 2004-2006. között  posztgraduális  képzés
keretében  „Mezőgazdasági  vízgazdálkodási  szakmérnök”
képesítést nyert, Gödöllőn, a SZIE-n.

Első munkahelye a nyírgyulaji Petőfi MgTsz volt, ahol növénytermesztési ágazatvezetőként
dolgozott  1984 és  1987 között,  majd  a  Békéscsabai  Állami  Gazdaságban töltött  két  évet
ugyanebben  a  munkakörben.  1989-től  a  DATE  Karcagi  Kutató  Intézetében  tudományos
segédmunkatársként  folytatta  tevékenységét.  1993-1995.  között  a  Polifer  Kft  (Csömör)
kereskedelmi  igazgatója  lett  és  ekkor  alakította  meg  az  ország  egyik  piacvezető
öntözéstechnika kereskedelmével foglalkozó cégét, az Aquarex ’96 Kft-t.

Munkásságát több saját szerzésű könyve igazolja.
Megjelent könyvei:
- A csepegtető öntözés gyakorlata. Folium Kiadó, Bp., 1995.
- Az esőszerű és a mikroöntözés gyakorlata. 1995. KITE Rt, Nádudvar.
- Az öntözés és tápoldatozás technikája, 2000. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp. 
- A XXI. század öntözőrendszerei, 2005. VisionMaster, Gödöllő.
- Öntözési praktikum, 2010. VisionMaster, Gödöllő.
Emellett rendszeres szerzője az „Agrárágazat” c. szaklapnak. 

2014-ben megkapta az Európai Öntözési Egyesület kitüntetését az angol nyelven megjelent
öntözési könyvéért.
Az utóbbi  években végzett  munkái  közül  kiemelendő „A jövő vízgazdálkodási  mérnökei”
című  képzés  keretében  az  „Öntözéstechnika”  c.  tantárgy  összeállítása  e-learning
tananyagként.

Az Egyesületben végzett tevékenységei közül meghatározó többek között az „Első osztályú
füves labdarúgópályák öntözése” című kiadványsorozat, amelynek társszerzője volt, továbbá
az elmúlt évben kiírásra kerülő "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" című
pályázati felhívás véleményezésében végzett munkája.

A Magyar Öntözési Egyesület az eddigi munkásságának elismeréséül, az egyesületben végzett
aktív tevékenységéért Németh Endre díjat adományoz Dr. Tóth Árpád részére 2017. évben. Jó
egészséget kívánunk a további szakmai munkájához!


