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Elhunyt Tomcsányi Pál akadémikus 

 

Életének 94. évében elhunyt Tomcsányi Pál akadémikus, a fajtaku-
tatás, a kutatásmódszertan és a marketing nemzetközi léptékben is 
meghatározó kutatója és egyetemi professzora.  

Tomcsányi Pál 1924. február 27-én született Budapesten. Széche-
nyi-díjas magyar agrármérnök, marketingszakember, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a fajtakutatás, a 
gyümölcs-, a szőlő-, dísznövény- és az erdészeti fajtaminősítés. Az 
agrármarketing, valamint a kertészeti szabványosítás egyik úttörője. 
1969-ben védte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusi, 
1975-ben akadémiai doktori értekezését. 1983 és 1986 között az Or-
szágos Mezőgazdasági Minősítési Intézet kertészeti és erdészeti 
igazgatója. Az MTA Agrár-közgazdasági Bizottságának és a Kerté-
szeti Bizottságnak lett tagja. 1983-ban az MTA Marketingtudományi 
Bizottságának egyik kezdeményezője és több éven át, egészen 
2006-ig elnöke volt. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező, 1995-ben pedig rendes tagjává választották meg. 279 tudomá-
nyos publikáció, huszonhat könyv és tizenhárom könyvrészlet szerző-
je vagy társszerzője.  

Szerepe a logisztika tudományos művelése szempontjából is meg-
határozó volt, hiszen Ő volt az, aki 1996-ban a IV. Agrártudományok 
Osztály Marketing Bizottsága keretében lehetőséget teremtett a Lo-
gisztikai Albizottság megalakítására. Nem csupán abban volt úttörő, 
hogy a logisztika megjelenhetett a Magyar Tudományos Akadémián, 
de részt vállalt annak tudományszervező munkájában is. Segítette 
azt a folyamatot, amelynek eredményeként a logisztika képessé vált 
egy igényes és kritikus kutatói-értelmiségi közegben a beilleszkedés-
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re és teljesítményei elfogadtatására. Mindenben támogatta, hogy az 
akadémiai működésben egyaránt képviseltethessék magukat a köz-
gazdaságtudományok, a műszaki tudományok, az agrárműszakiak, a 
hadtudományok és a menedzsment tudományok területén működő 
logisztikus szakemberek. Vállalta a kezdeményező és menedzselő 
szerepet abban is, hogy 2005-t követően a logisztika az Akadémia IX. 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya keretében, a VI. Műszaki 
Tudományok Osztályával együttműködve alakíthassa meg a Logiszti-
kai Osztályközi Állandó Bizottságot és ezzel megkezdhesse önálló 
bizottsági működését. 

Tomcsányi Pál akadémikus 2018. február 22.-én hunyt el Buda-
pesten. A veszteség, amely halálával a magyar tudományosság egé-
szét érte, minket közvetlenül is érint. Mi, akik szakterületünkön a leg-
többet kaptuk Tőle, tisztelettel és szeretettel emlékezünk kutatói, tu-
dományszervezői és különösen emberi nagyságára. (Összeállította: 
Chikán Attila, Turcsányi Károly, Wimmer Ágnes, Hegedűs Ernő) 


