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Állatorvos, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő 

Intézet munkatársa (1951−1979), a vírus főosztály vezetője. A korszerű oltóanyagtermelés 
úttörője, korszerűsítője, az Aujeszky-betegség szakértője. Kiváló feltaláló. Szérum és számos 
vírusoltóanyag üzemi előállításának kidolgozója, gyakorlati bevezetője. 

Kojnok János 1919. szeptember 14-én született Medgyesegyházán földműves 
családban. A békéscsabai evangélikus gimnáziumban érettségizett 1937-ben kitűnő 
eredménnyel. 1942-ben summa cum laude állatorvosi diplomát szerzett. 1941-től a 
kórbonctani, majd a sebészeti tanszék gyakornoka lett. Doktori disszertációját – Sebészeti 
varróanyagok felszívódására vonatkozó vizsgálatok – itt készítette. 1943-tól 1949-ig 
Békéscsaba városi állatorvosa, miközben többszöri katonai szolgálat után állatorvos-
zászlósként leszerelt. 1949-től 1951-ig az Állami Gazdaságok Igazgatóságának előadójaként 
dolgozott. 1951-ben áthelyezését kérte a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézetbe, ahol 
kiváló munkájának elismeréseként a vírus főosztály vezetője lett nyugdíjba vonulásáig, 1979-
ig. 

Kiváló képességei, szakismerete, spanyol, német, angol, szlovák és lengyel 
nyelvismerete és főként szorgalmas munkája révén kiváló eredményeket ért el. A világon 
elsőként sikerült sejttenyészetben termelt antigén felhasználásával az Aujeszky-betegség ellen 
hatékony szérumot előállítania. A vírusantigén felhasználásával dolgozta ki Gréczi Emíliával 
együtt a sertések hiperimmunizálási módszerét Aujeszky-szérummal. Szabadalmazott 
találmányáért Kiváló Feltaláló kitüntetésben részesült. Bartha Adorján vírustörzséből közösen 
dolgozták ki a vakcina alkalmazási módját, amit a hannoveri állatorvosi kongresszuson 
mutattak be. 

Az Aujeszky-vírus tulajdonságainak vizsgálata során tett számos új megállapítása 
alapján készült értekezésével kandidátusi fokozatot szerzett. Vitavezetőnek hívták meg a 
Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal (Párizs) Aujeszky-betegséggel foglalkozó ülésére, és 
előadás tartására is felkérték. Izolált vírustörzsét Kojnok-törzs néven referens vírustörzsként 
ismerték el. 

Kutató-fejlesztő munkájában fáradhatatlan volt. Részt vett a Bronchovac 
kidolgozásában, a Phylavac korszerűsítésében. Megoldotta a Derzsy-betegség elleni szérum 
tömegtermelését és más kutatóktól átvett Aujeszky-, adeno- és myxomatosis-vakcinák 
termelésének üzemesítését. Négy évig volt szakértő Kubában, ahol bevezette a 



vírusoltóanyagok termelését, a szövettenyésztési technológiát. Az ott dolgozó magyar 
állatorvosokkal együtt sikerült felszámolnia az afrikai sertéspestist. 

Harminchét tudományos közleménye (részben társszerzőkkel) jelent meg. Két idegen 
nyelvű kézikönyvet fordított magyarra. A Magyar Állatorvosok Lapjának lengyel nyelvű 
referense volt haláláig.  

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: a Mezőgazdaság Kiváló dolgozója, Kiváló 
Feltaláló ezüst fokozat, Aujeszky Aladár-emlékérem, Köves János-díj, Munka Érdemrend 
ezüst fokozat. Gyémántdiplomáját is átvehette. 

Nyugdíjasként még 70 éves korában is síelt a Normafánál és nagyon szeretett 
sakkozni. Rendszeresen részt vett a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Országos 
Állatorvos Egyesület, a Magyar Zoonózis Társaság ülésein, a Ceva-Phylaxia rendezvényein. 

Hivatásának élt, tehetségével, erős akaratával, szorgalmas, pontos munkájával 
maradandót alkotott. 87 éves korában, 2006. október 16-án hunyt el. Október 27-én a 
pestlőrinci temetőben kísérték utolsó útjára. 
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