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Állatorvosdoktor, címzetes egyetemi tanár, kétszeres tiszteleti doktor, az Osztrák 

Szövetségi Élelmiszervizsgáló és -kutató Intézet igazgatója (1988–2001), az élelmiszer-
biztonság kutatója, szervezője, az osztrák, a magyar és a nemzetközi Codex Alimentarius 
bizottság tagja. 

Gyimóthy János 1936-ban Bécsben született, Pápán járt elemi iskolába és 1955-ben az 
ottani református gimnáziumban érettségizett. 1956 őszén az Agrártudományi Egyetem 
hallgatója volt, az októberi forradalom után politikai okokból Bécsbe emigrált és a bécsi 
állatorvostudományi egyetemen – tanulmányait anyagi okokból többször megszakítva –
szerzett állatorvosi diplomát. 

1972-ben doktorált a takarmányozási és élemiszertudományi tanszék tanársegédeként. 
1974-től Bécs város élemiszervizsgáló és -kutató intézetének munkatársa, 1988-tól a 
Szövetségi Élelmiszervizsgáló és -kutató Intézet igazgatója volt, 2001 végéig, 
nyugállományba vonulásáig. Közben harminc évig kisállatrendelőt is üzemeltetett Bécs V. 
kerületében. 

Kutatómunkája a gyakorlatot szolgálta. Új élelmiszer-vizsgáló eljárásokat dolgozott 
ki, vezetett be. Tapasztalatait a jogi szabályok és követelmények folyamatos megújításában 
hasznosította. Tizenöt éven át tagja volt a magyar, az osztrák és a nemzetközi Codex 
Alimentarius bizottságnak. Ausztria képviselője volt az Európa Tanácsban, az Európai Unió 
egészségügyi albizottságaiban. 

Erős érzelmi és családi kapcsolat fűzte Magyarországhoz, önzetlenül segítette a Codex 
Alimentarius Hungaricus és az élelmiszertörvény harmonizálását. Részt vett a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara (Mosonmagyaróvár) élelmiszer-
tudományi intézetének megalapításában. Előadásokat tartott az Állatorvostudományi 
Egyetemen, a Budapesti Műszaki Eegyetem biokémiai és élemiszer-technológiai tanszékén. 

Megfontolt, önzetlen, igazságszerető ember volt. 1995–1998 között Bécs tartomány 
Állatorvosi Kamarájának alelnökévé, ezt követően 2003-ig elnökévé választották. Számos 
elismerést, kitüntetést kapott: udvari tanácsos (1988), szövetségi szolgálati nagy érdemkereszt 
(1991), húsiparosok szövetségének arany jelvénye (1994), arany szolgálati érdemrend (2001), 
nagy ezüst szolgálati érdemrend (2002), az Élelmiszer-higiénikusok Európai Szövetségének 
diplomája (2003), címzetes egyetemi tanár (Pannon Agrártudományi Egyetem, 1993), a 
Magyar Köztársaság szolgálati érdemrend középkeresztje (1997), honoris causa doctor 
(Pannon Agrártudományi Egyetem, 1995, Állatorvostudományi Egyetem, 1999). 

2004. november 26-án, életének 69. évében, váratlanul hunyt el. Bécsben 2004. 
december 16-án temették. 
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