
Dr. Thyll Szilárd Professor Emeritus életrajza

Thyll  Szilárd  1959-ben  végzett  a  Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem
Agronómiai  Karának  Öntözéses  gazdálkodási  Szakán.  Ebben  az
intézményben  szerezte  öntözéses  gazdálkodási  szakmérnöki  képesítését,
majd a Budapesti  Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán mezőgazdasági
vízgazdálkodási szakmérnöki oklevelet kapott.

1967-ben szerzett egyetemi doktori fokozatot a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, 1985-ben lett a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.

Kezdetben műszaki ellenőrként, majd 1961-től öntözési felügyelőként tevékenykedett. 1963
és 1973 között a Debreceni Agrártudományi Főiskola, majd Egyetem adjunktusa.

1973-ban  került  Szarvasra  a  Debreceni  Agrártudományi  Egyetem  Öntözéses-Meliorációs
Főiskolai Karára, mely később a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar elnevezést kapta. 

1975-1994  között  Ő  vezette  az  intézmény  Vízgazdálkodási  Tanszékét,  1985-től  1994-ig
általános és oktatási főigazgató helyettese a karnak.

1994  és  1999  között  a  Debreceni  Agrártudományi  Egyetem  Mezőgazdaságtudományi
Karának Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 

2004- től  a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának professor emeritusa.

Kutatási tevékenységét a 60-as évek elején kezdte.  A mezőgazdasági vízgazdálkodás terén
végzett munkássága méltán váltotta ki pályatársai elismerését itthon és külföldön egyaránt. 

Kutatási tevékenysége kiterjedt a felületi öntözőtelepek üzemeltetésének, valamint a kötött
talajú  síkvidéki  területek  vízrendezési  problémáinak  kérdéskörére.  A  talajcsövezéssel
kapcsolatos méretezési eredményeit a gyakorlat széles körben hasznosította.

Ezt követően a vízgazdálkodás és a melioráció környezeti hatásaival foglalkozott. Kutatási
eredményeit 115 szakcikkben, 12 könyvben és 13 jegyzetben tette közzé.

Számos  hazai  és  külföldi  konferencián  tartott  előadást,  vezetett  szekciót.  Hosszú  oktatói,
kutatói pályafutása során 120 szakdolgozónak és 8 doktorandusznak volt témavezetője.

Professzor  úr  számos  díjban  és  elismerésben  részesült,  melyek  közül  csak  néhányat
megemlítve: Pro Aqua emlékérem, Pro Universitate díj, Arany Sándor díj, Pro Facultate díj,
Az év oktatója cím, Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntető oklevél.

Iskolateremtő Tevékenységéért címmel járó kitüntetését éppen itt Szarvason vette át 2003-
ban.

Thyll  professzor  úr  tavaly  októberében  töltötte  be  80.  életévét.  Korát  meghazudtoló
aktivitására  mi  sem jellemző  jobban,  hogy jelenleg  is  jegyzetet  ír  és  lektorál  a  tervezett
mezőgazdasági vízgazdálkodási szak beindításához. Szakmai tanácsaival folyamatosan segíti
a szarvasi öntözéses-meliorációs képzés újraélesztését.

Sok évtizedes fáradhatatlan, a mezőgazdasági vízgazdálkodás terén kifejtett oktató-kutatói és
iskolateremtő  tevékenységének  elismeréseként  a  Magyar  Öntözési  Egyesület  Oroszlány
István emlékérmet adományoz Dr. Thyll Szilárd Professzor Úr részére 2015-ben.


