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Dr. Porpáczy Aladár 70 éves

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazda ság- 
és Élelmiszertudományi Karán 2008. április 25-én 
szervezett tudományos tanácsülésen a magyar tudo-
mányos élet jeles kép viselôi, számos munkatárs, 
pályatárs, tanítvány és barát méltatták Dr. Porpáczy 
Aladár, az MTA doktora gazdag életútját.
Porpáczy Aladár 1938. január 26-án született Esz ter-
házán (a mai Fertôdön). 1956-ban érettségizett a sop-
roni Berzsenyi Dániel Gimnázium humán tagozatán. 
Kertészmérnöki diplomáját 1962-ben szerezte meg a 
Kertészeti és Szôlészeti Fôiskolán, Budapesten.

Korán kapcsolatba került a kertészettel. Édesapja 1932-tôl Eszterházán dolgozott. Az akkori 
Herceg Esterházy Hitbizomány eszterházai és kismartoni kertészetét, majd a háború után 
az általa megalapított Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutató Intézetet vezette. Az 
intézet területén laktak, így folyamatosan figyelemmel kísérhette az ott folyó kertészeti kutató 
munkákat. Ilyen indíttatás után ezt a pályát választotta.
Munkássága, kutatási tevékenysége: Tudományos érdeklôdése a bogyósgyümölcsûek 
fajtakutatására és technológiai elemeinek fejlesztésére – különös tekintettel a ribiszkére 
– és a választékbôvítô bogyósfajokra terjed ki. E tárgykörben közös kutatásokat végzett 
angol, svéd, német, litván, lengyel, orosz és szlovák intézetekkel. Növénynemesítô munkája 
keretében 21 gyümölcsfajta nemesítésében (ebbôl 3 szabadalmi oltalomban részesült), 
illetve honosításában vett részt.
1962–63-ban gyümölcs- és szôlôtermesztési gyakornok, majd részlegvezetô lett a 
Balatonboglári Állami Gazdaságban. 1964-ben elnyerte a Svéd Királyi Biológiai Társaság 
ösztöndíját, amivel két évet tölthetett Svédországban az Alnarpi Egyetem Gyümölcster-
mesztési Kutató Intézetében asszisztens nemesítôként, ahol a ribiszke, köszméte, málna 
és szeder nemesítési programjában, valamint termékenyülésbiológiai vizsgálataiban vett 
részt Dr. Nils Nybom professzor és Tamás Pál vezetésével.
1966-tól dolgozott a Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet Fertôdi Állomásán, 
illetve jogelôdjénél, tudományos munkatárs, fômunkatárs, igazgatóhelyettes és igazgató beosz-
tásokban. Itt az elsô két évben a törzses gyümölcsfajok fajtakutatása volt a fô feladata, majd 
1968-ban vette át a ribiszkenemesítést Zatykó Józseftôl. Jelenleg is ez a fô kutatási területe. 
A hetvenes évek közepétôl aktív szerepet vállalt a bogyósgyümölcs fajták vírusmentes 
szaporítóanyagának, a „prebázisnak” a létrehozásában.
Porpáczy professzor jelentôs eredményeket ért el a nem tradicionális bogyósgyümölcsû fa-
jok;  a bodza, a fekete berkenye, a gyümölcstermô rózsa, a som, a homoktövis, a magasbokrú 
és vörös áfonya hazai termesztési, illetve termesztésbe vonási kísérleteiben.
1989-ben megbízást kapott a Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet budapesti 
központjában a fôigazgatói teendôk ellátására, ahol a kutató-fejlesztô munka szervezése 
mellett, nyereséges vállalkozás bonyolítása és az intézet képviselete volt a feladata. Ez az 
idôszak egybeesett az intézet vállalattá szervezésével, ami sok nehézséggel járt.
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Kutató munkája mellett rendszeresen részt vett a kertészeti felsôoktatásban, ezért 1989-ben 
a Kertészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára lett. Részt vesz az ottani PhD képzésben 
a „Pomológia” tárgy oktatásával, valamint a vizsgabizottságokban is.
1992-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem jogelôdjének Mezôgazdaság- és Élel mi szer-
tudományi Karán egyetemi tanárrá nevezték ki, egyben megbízták a Kertészeti Tanszék 
vezetésével is. Ehhez a munkához sok segítséget kapott az idôsebb kollégáktól.
Oktatási tevékenysége: Oktatási feladata a „Kertészeti termelés” törzstárgy és az ahhoz 
csatlakozó négy fakultatív tárgy elôadásainak tartása.. A „Biológiai” szakirány keretében 
„A környezetkímélô tájhasznosítás” tárgyat oktatja.
Porpáczy professzor két ciklusban a Kar tudományos dékánhelyettesi teendôit is ellátta. 
Erre az idôszakra esett a PhD képzésre történô átállás. A Kar Doktori Iskolájának alapító 
tagja. A „Precíziós növénytermesztési módszerek” doktori iskola keretében „A gazdasági 
növények biotikus és abiotikus rezisztenciája” tantárgyat oktatja.
Folyamatosan részt vesz a tudományos utánpótlás nevelésében PhD, habilitációs és MTA 
doktori cselekmények opponálásában, minôsítésében. Irányításával eddig három aspiráns 
és egy doktorandusz szerzett tudományos fokozatot. Több ciklusban tagja volt, illetve 
jelenleg is az OTKA és OMFB zsûrikben aktívan részt vállal.
Publikációs tevékenysége: Rendszeres szakirodalmi tevékenységet folytat, hazai és külföldi 
szaklapokban publikál. Eddig 191 közleménye jelent meg. Ebbôl 2 önálló könyv, 18 könyv-
részlet (ebbôl 1 az USA-ban), 76 tudományos közlemény (ebbôl 34 idegennyelvû), 44  a teljes 
terjedelmû tudományos elôadás (ebbôl 21 az idegennyelvû) és 51 a népszerûsítô szakcikk. 
Közleményeire eddig 138 hivatkozás történt. Részt vett és elôadásokat vállalt belföldi és kül-
földi tudományos rendezvényeken, 18 országban tett hosszabb-rövidebb tanulmányutat.
Tudományos közéleti tevékenysége: tagja az Eucarpia Gyümölcsnemesítési Bizottságnak, 
a Nemzetközi Tudományos Kertészeti Társaságnak (ISHS).
A belföldi tudományos társaságok munkájának keretében MTA Köztestületi tag, az MTA 
Agrártudományok Osztálya keretében mûködô Növénynemesítési Bizottság alelnöke (már 
a második ciklusban), az MTA Kertészeti Bizottságának tagja, a Veszprémi Akadémiai Bi-
zottság Agrártudományi Munkabizottsága keretében mûködô Kertészeti Bizottság elnöke.
Tagja a Hungarian Agricultural Research folyóirat szerkesztô bizottságának.
Tudományos fokozatai: Egyetemi doktori címet 1968-ban, mezôgazdaságtudomány kan-
didátusa fokozatot 1975-ben szerzett, 1993-tól pedig az MTA doktora. Utóbbi fokozatot a 
„A ribiszketermesztés genetikai és virágzásbiológiai alapjainak fejlesztésében elért fôbb 
kutatási eredmények” címû disszertációjával szerezte meg.
Tudományos elismerései: Tudományos munkássága elismeréséül 1976-ban és 1989-ben 
kiváló munkáért miniszteri kitüntetést, 1993-ban és 1996-ban Ujhelyi Imre-díjat, 2006-
ban megosztott akadémiai díjat kapott Dr. Papp János professzorral közösen.

Porpáczy professzort születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik a mosonmagyar-
óvári kar oktatói és dolgozói.

                 Dr. Iváncsics József – Vadas Zoltán
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