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Füleky György 70 éves
Mint egykori tanítványai és jelenleg is munkatársai nagy örömmel és megtiszteltetetést érezve írjuk le ezeket a sorokat Füleky Professzor Úr 70. születésnapja alkalmából, hiszen egy olyan iskolateremtő, vezető személyiséget ünneplünk, aki
iránymutatást és példát mutatott és mutat mind a mai napig sokunk számára.
Professzor Úr a mai Szlovákia területén elhelyezkedő kis településről, Ekecsről
indult és mai napig szívén viseli a határon túli magyarok sorsát, tudományos kutatói
és oktatói tevékenységével is segítve őket.
Egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kémia-fizika szakán végezte, ahol 1968-ban diplomázott. 1968-tól 1983-ig az MTA Talajtani és
Agrokémiai Kutató Intézetében dolgozott tudományos segédmunkatárs, munkatárs,
főmunkatársként. 1974-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, 1978-ban a mezőgazdaság-tudományok kandidátusa lett „A
talaj foszforállapotát és könnyen oldható foszfortartalmát befolyásoló fontosabb
tényezők” című értekezésével.
1983-tól a Gödöllői Agrártudományi egyetemen (GATE) dolgozott előbb egyetemi docensként a Mezőgazdasági Kémiai Tanszéken, majd 1991-től egyetemi tanárként a Talajtani és Agrokémiai Tanszéken. 1990-től 2008-ig a Talajtani és Agrokémiai Tanszék vezetője, 1987 és1990 között a Mezőgazdaság-tudományi Kar
tudományos dékánhelyettese, 1991-től 1994-ig pedig a Kar oktatási dékánhelyettese
volt.

10

A GR O KÉM IA ÉS TA LA J TA N 64 (2015) 1

1998 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt.
2000 és 2003 között a Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettese, 2008-tól
2010-ig a Környezettudományi Intézet igazgatója volt, majd 2012-ben a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar megbízott dékánja lett.
Füleky professzor oktatási területe széleskörű, legfontosabb oktatott tantárgyai a
graduális képzésben magyar nyelven: Agrokémia, Talajerőgazdálkodás, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Geokémiai körfolyamatok, Földértékelés, Környezetrekonstrukció, Környezetvédelmi gyakorlat. Angol nyelven az Agrochemistry, Plant
nutrition, Land evaluation tárgyfelelőse és oktatója volt. A doktori képzésben is
oktatott magyar és angol nyelven egyaránt: Talajtermékenység – Talajkémia; Soil
fertility – Soil chemistry.
Oktatási és tantárgyfejlesztési tevékenysége kiterjed a fenti tantárgyak tantervének elkészítésére, tananyagainak összeállítására, valamint a következő szakok
tantervének elkészítésére: az Agrármérnök szak minta tantervének elkészítése 1991ben a rendszerváltás után a GATE-n, illetve országosan; a Talajtan –
Talajerőgazdálkodási szakmérnöki szak új tantervének elkészítése 1989-ben, majd a
szak vezetője 1989 és 1998 között; a Talajtani szakmérnöki szak tantervének átdolgozása és a szak vezetője 1998 és 2006 között; a Mezőgazdasági Környezetgazdálkodási szakmérnöki szak vezetője 2006-tól, illetve a szak akkreditációjának előkészítője. 1993-ban elkészítette a Környezetgazdálkodás talajtani és agrokémiai alapjai doktori programot, és annak vezetője volt 1993-tól 2000-ig. 2000-től a Környezettudományi Doktori Iskola Talajtan, Agrokémia, Környezeti kémia részterület
vezetője, majd 2014-től az Agrokémia, Környezeti kémia és technológiák részterület vezetője lett.
Részt vett a környezetmérnök szak öt éves egyetemi és a három éves főiskolai
szintű tantervének kidolgozásában. 2002 és 2005 között részt vett az Agrár-Bologna
Bizottság munkájában és a BSc, valamint MSc szakok kialakításában. A Szent István Egyetemen kidolgozta a rendszernek megfelelő környezetmérnök BSc és MSc
szakok tantervét. 2014-re vezetésével elkészült a Hulladékgazdálkodási mérnök
MSc szak tanterve is.
1986-ban létrehozta az angol nyelvű „Bulletin of the Univerity of Agricultural
Sciences Gödöllő” folyóiratot, mely 2000-től a „Bulletin of the Szent István University” nevet viselte, mindkettőnél a Szerkesztőbizottság elnöke volt az utóbbi
folyóirat 2012-ben történt megszűntetéséig.
Tudományszervezői tevékenységéhez tartozik „A Táj változásai a Kárpátmedencében című konferenciák megszervezése és kiadványainak szerkesztése (10
konferencia).
Könyveinek és tankönyveinek szerzője, illetve szerkesztője: A „Talaj” (1988), a
„Talajtan” (1999), a „Tápanyag-gazdálkodás” (1999), a „Korszerű tápanyaggazdálkodás” (2014) és a „Tápanyag-gazdálkodás mezőgazdasági mérnökök számára” (2014) címmel. Fontos szerkesztői munkát végzett az EOLSS (UNESCO)
„Cultivated plants, as primarly food sources” című monográfia elkészítésével
(2000).
Társadalmi tevékenységei közül kiemelendő a Magyar Minőségi Komposzt Társaság elnöki funkciója, amelynek révén 2014-ben az egyik főszervezője volt a Gö-

