
Okleveles vegyészmérnök, biokémiai doktor, a mezôgazdasági tudományok
kandidátusa, az Állatorvostudományi Egyetem magántanára, a takarmányozás-
tani tanszék tudományos fômunkatársa. A takarmányfehérjék hasznosulásának,
a melléktermékek hasznosításának kutatója, kutya- és macskatápok fejlesztôje.

Hegedûs Mihály Oroszkán született 1943. május 24-én. Általános és közép-
iskolai tanulmányait Szolnokon végezte. A Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyész-
mérnöki Karán 1967-ben szerzett summa cum laude minôsítésû diplomát.
Ugyanott 1973-ban biokémiából doktorált. 1967-tôl 1972-ig az Országos Élel-
mezési és Táplálkozástudományi Intézet tudományos munkatársa volt, 1972-tôl
haláláig az Állatorvostudományi Egyetem takarmányozástani tanszékének tudo-
mányos fômunkatársa, majd 1990-tôl tudományos tanácsadója. Állami ösztön-
díjjal három hónapot töltött Dániában, 1982-ben a Bayerische Landesanstalt für
Tierzucht vendégkutatója volt hat hónapon át.

Kiváló és sikeres kutató, vezetésével és részvételével a takarmányfehérjék
hasznosulása, a melléktermékek hasznosítása, a háziállatok vitaminellátása, a ta-
karmányok antinutritív anyagainak vizsgálata, a kutya- és a macskatápok fejlesz-
tése és értékelése terén 14 elfogadott szabadalma van, és 20 know-how-t készí-
tett. Közülük jelentôs az U-vitamin takarmánykiegészítô a sertések oesophagealis133
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fekélybetegsége okozta kár csökkentésére, az állati eredetû melléktermékek
(fehérjeliszt) optimális hasznosítása, olcsó és jól hasznosuló fehérjetakarmány
készítése aminosav-analógokkal. Kutatási eredményeirôl számos angol és német
nyelven is megjelenô szakcikket írt, és két szakkönyv, két könyvrészlet szerzôje.

Tevékeny oktató volt. Témakörében a magyar és angol nyelvû alap- és a
továbbképzésben vett részt, vezetésével tucatnál több hallgatói szakdolgozat
készült. 

Oktatói és kutatói tevékenységét 1997-ben Széchenyi-ösztöndíjjal ismerték
el. Aktív közéleti tevékenységét jelzi, hogy tagja volt a német Gesellschaft für
Ernährungsphysiologie-nek, az European Society of Veterinary and Comparative
Nutrition (ESVCN) végrehajtó bizottságának, az egyetemi szenátusnak és az MTA
Agrártudományok Osztálya állatnemesítési, állattenyésztési és takarmányozási
bizottságának.

Enciklopédikus tudású, csendes, halk szavú, segítôkész, finom ember volt,
aki kötelességét mindig túlteljesítette. 

Korán, 56 évesen halt meg. Az Állatorvostudományi Kar a saját halottjának
tekintette; 1999. október l3-án az óbudai temetôben búcsúztatták.
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