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Ligetvári Ferenc 1941. január 20-án, Veszprémben született. 

Felsőfokú tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

kertépítészeti szakán folytatta és 1966-ban szerzett kertészmérnök 

oklevelet. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1973-ban Mezőgazdasági 

vízgazdálkodási szakmérnöki képesítést kapott. 

1984-ben egyetemi doktori címet nyert el, és megszerezte a 

mezőgazdaság tudományok kandidátusa fokozatot. 

1996-ban MTA Doktora címet kapott mezőgazdaság tudományágban. 

2000-ben beválasztották az Ukrán Mezőgazdasági Tudományos 

Akadémia tiszteletbeli doktorai (dr.h.c.) közé. 2015-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

ugyancsak dr.h.c. címmel illette. 

2001-ben habilitált a Szent István Egyetemen. 

1966 és 1969 között a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Termelésfejlesztési Intézetében 

dolgozott tudományos segédmunkatársként. 

1969-1987-ig a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egyetemi tanársegéde, adjunktusa, majd 

egyetemi docense lett. 

1987-től 1994-ig a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi 

Karán volt egyetemi docens és tanszékvezető. 

1994-2000-ig a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági, Víz- és 

Környezetgazdálkodási Főiskolai Karán Szarvason dolgozott, és a kar főigazgatói feladatait is 

ellátta. 

1996-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 

2000. június 20-tól november 30-ig a Környezetvédelmi Minisztérium miniszteri tisztségét 

töltötte be. 

2000. december 1-jétől főállású egyetemi tanár a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola 

Környezetgazdálkodási Tanszékén. 

2003. január 1-jétől a SZIE GTK Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézetben dolgozott, mint 

egyetemi tanár, majd 2004. január 1-jével az MKK Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékére 

került áthelyezéssel egyetemi tanári munkakörbe és 2006-ig megbízást kapott a tanszék 

vezetésére. 2004 és 2006 között az egyetem rektorhelyettese volt. 

2015. június 1-től 2016.június 30-ig az Aquaprofit Zrt ágazati igazgatója. 

Számos hazai és külföldi szakmai szervezet elnöke és tagja. 

1990-től 1998-ig a Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség (ICID), Mikroöntözési 

Munkabizottság alelnöke. 1999 és 2002 között betöltötte az ICID alelnöki posztját, majd 

tiszteletbeli alelnökké választották 2002-től. 

1998-2004 között az ICID „Üzemi öntözés” munkacsoport elnöke. 

1993 és 1999 között az ICID Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára volt. 

Tagja az MTA Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottságának, amelynek 1996 és 2002 között 

alelnöke, majd 2008-ig elnöke volt. 



 

1996-ban hozta létre a TÁJÖKO Alapítványt. 

1998 és 2000 között az Új Magyar Vidék című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke volt. 

A Globális Víz Partnerség (GWP) Tanácsadó Testületi elnöke 2002- től. 

2006-tól Országos Vízgazdálkodási Tanács elnökhelyettese. 

2008-ban a Természetvédelmi Világalap (WWF) elnökségi tagjává választották. 

Jelenleg az OVF mellett működő Vízügyi Tudományos Tanács állandó tagja. 

2010-től a Biomassza Termékpálya Szövetség elnöke 

2012-2018 között a MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Bizottság 

elnökhelyettese, 2018-tól a Bizottság örökös tagja. 

Válogatott közleményeinek száma: 122, szakkönyvek száma: 23. 

Főbb publikációi: 
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 Öntözőtelepek tervezése (1972) 

 Csöpögtető öntözés (1980) 

 Vízgazdálkodás (1984) 

 Cseppenkénti öntözés hatása a szőlőre (1987) 

 Táj- és kertépítészeti vízgazdálkodás (1988) 

 Management of farm irrigation systems (társszerző, 1990) 

 Novel method for scheduling irrigation in maize (1992) 

 Növények vízellátása vízpotenciál és -stressz alapján (1993) 

 Földméréstan és térképészeti alapismeretek (szerk., 1998) 

 Környezetünk és védelme (1999–2000) 

 Irrigation water management transfer in countries with transition economy (2005) 

 Felmelegedés és vizeink (2006) 

 Magyarország környezetgazdálkodás-története (2006) 

 Internet alapú öntözésvezérlés (2006) 

 The Beginning of Modern Water Management in Hungary (2015) 

 Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz - elhelyezés (2015) 

 

A Magyar Öntözési Egyesület az eddigi munkásságának elismeréséül, az ICID 

alelnökeként, az ICID Magyar Nemzeti Bizottságának elnökeként és a számos hazai és 

külföldi szervezetben végzett önkéntes munkájáért Oroszlány István díjat adományoz Dr. 

Ligetvári Ferenc, professor emeritusnak 2018. évben. A további tartalmas, szakmai 

munkájához erőt és kitartást kívánunk! 


