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Prof. Dr. Nagy János méltatása a „Tiszteletbeli Doktor” cím átvételekor 

MATE Ünnepi Tanévzáró ülés – 2022. június 17., péntek 10 óra 

Szent István Campus, Aula, Gödöllő 

 

 

Nagy János professzor úr 1975-ben végzett a debreceni Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdaságtudományi Karán.  Tanulmányai befejeztével az Egyetem Növénytermesztéstani 

Tanszékén kezdett dolgozni.  

 

Kandidátusi disszertációját „A tápanyag és a vízellátás hatása a kukorica hibridek termésére” 

címmel 1986-ban védte meg. 1995-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetem Tanácsa oktatói 

és tudományos munkája eredményei alapján a mezőgazdaság tudomány területén habilitált 

doktorrá nyilvánította. 1996-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1997-től a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora. Doktori értekezésének címe: „A talajművelés, a műtrágyázás, 

a tőszám és az öntözés hatásának értékelése”. 1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia 

Debreceni Egyetem Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoportot vezeti.  

 

A magyar felsőoktatás és tudományos élet kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyisége. A 

Debreceni Agrártudományi Centrum létrehozásának kezdeményezője és első elnöke (2000-

2004), a Debreceni Egyetem rektorhelyettese (2003-2004), majd 2004-tól 2007-ig rektora volt. 

Jelenleg a Debreceni Egyetem prorektora, a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési 

Intézet egyetemi tanára. 

 

Nemzetközileg is elismert kutatómunkát végez. Koordinátora, vezetője számos hazai és 

nemzetközi projektnek. Alapítója és vezetője az Európában is egyedülálló debreceni 

szántóföldi tartamkísérletnek. 

 

Kutatási területe a talajművelés, az öntözés, a műtrágyázás és az időjárási tényezők értékelése, 

komplex hatásvizsgálata a növénytermesztésben. Tudományos kutatási eredményei 

hozzájárulnak a környezetkímélő, hatékony és alkalmazkodó termesztéstechnológiák 

kidolgozásához, a szervesanyag-gazdálkodás fejlesztéséhez. A szántóföldi növénytermesztési 

kutatásokkal olyan területet választott, ahol az elméleti kutatások, és az eredmények 

hasznossága, gyakorlati alkalmazása azonos értékű kihívások. Az általa végzett és irányított 

szántóföldi növénytermesztési kutatások a tudományos precizitáson túl gyakorlati célokat 

szolgálnak. Eredményeit 2006-ban Széchenyi díjjal ismerték el. 

 

Magyarország növénytermesztésében meghatározó jelentőségű kukorica tudományos 

kérdéseivel közel negyven éve foglalkozik. Tudományos tevékenységét a talajtermékenység 

fokozása területén új irányelvek kidolgozásával kezdte, majd figyelme a növénytermesztési 

technológiák komplex fejlesztésére irányult. Jelenleg a növényállományon belüli sugárzási 

folyamatok meghatározásán, a vízpotenciál változás törvényszerűségeinek leírásán dolgozik. 
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Nagy János professzor úr különösen nagy hangsúly fektet az utánpótlás nevelésére és a 

tehetségek kiválasztására, gondozására és fejlesztésére. Vezetésével a Debreceni Egyetem 

agrárkarán  megalakult a tehetséges hallgatók számára a Kerpely Kálmán Szakkollégium 

azzal a céllal, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon az 

Egyetem szakemberképzéséhez.  

 

Iskolateremtő tevékenységével jelentős hatást fejt ki a régió szakmai életére. Kiemelt 

feladatának tartja a Kerpely Kálmán Növénytermesztés- és Kertészeti Tudományok Doktori 

Iskola irányítását és ennek keretében végzett oktatói és tudományos témavezetői 

munkáját.Fokozatot szerzett doktoranduszainak száma:32. 

 

Professzor úr szakirodalmi munkássága kiemelkedő, mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban. Könyveiből, szakmai publikációiból egy egész szakmai közösség meríthet 

oktató és kutató munkája során. Publikációinak száma:528,független hívatkozásai:1863. 

 Szerzője a „Kukoricatermesztés” c. könyvnek. Az elért kutatási eredményeit fémjelzi, hogy 

kukoricatermesztési könyve angol, spanyol, orosz,német és ukrán változata igen sikeres.  

 

Az „Acta Agraria Debreceniensis” angol nyelvű tudományos egyetemi folyóirat alapítója, a 

„Növénytermelés” c. tudományos folyóirat főszerkesztője, a Columella és az ukrán „Tipical 

issues of law: theory and practice” c. szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.  

 

Számos jelentős kitüntetés, elismerés birtokosa:  

az Aradi Egyetem (2002), a Nagyváradi Egyetem (2005), a Kaposvári Egyetem (2009), a Kijevi 

Egyetem (2010)és a Széchenyi István Egyetem(2021) „honoris causa” doktora.  

Szent-Györgyi Albert-díjjal (2001), Baross László emlékéremmel (2009), Pázmány Péter 

felsőoktatási díjjal (2010) és Hajdú-Bihar Megyei Területi Príma Díjjal ismerték el szakmai 

tevékenységét. (2012), 2013-ban Debrecen város díszpolgára lett. 2021-ben Magyar Érdemrend 

Középkeresztje kitüntetésben részesült.2022-ben Életműdíjat kapott.  

 

Nagy János professzor úr 1998-óta vesz részt a MATE és jogelőd intézményei, a Gödöllői 

Agrártudományi Egyetem és a Szent István Egyetem tevékenységében. Számos közös 

pályázatban közreműködött, részt vesz doktori képzéseinkben, oktatásban, vizsgáztatásban. 

 

Nagy János professzor úr életműve, tudományos munkássága, valamint szakmai-közéleti 

tevékenysége nagymértékben hozzájárult a magyar növénytermesztési szakma sikereihez. 

Oktatási tevékenysége révén agrár-generációk képzésében vett részt, tette munkájukat 

hatékonyabbá, ezáltal növelve a hazai agrártermelés eredményességét is. A sikeres életpályát 

nemcsak szakmai mérföldkövek jelzik, hanem azok a személyes emberi tulajdonságok is, 

amelyek révén Professzor úr kivívta az agrár szakma megbecsülését.  

 

Nagy János professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Debreceni Egyetem 

korábbi rektorát, rektorhelyettesét, centrumelnökét, Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, Debrecen 

Város Díszpolgárát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és jogelőd intézményeiben 

végzet több, mint két évtizedes magas színvonalú oktató-kutató munkája, valamint az agrár 

felsőoktatás érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Szenátusa az egyetem „Tiszteletbeli Doktorává” nyilvánítja.   

 

 

 


