
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az Állatorvostudományi
Egyetem járványtani és mikrobiológiai tanszékének egyetemi docense, a viro-
lógia (1985), illetve a járványtan egyes fejezeteinek (1990) elôadója, a bakterio-
lógia és a virológia kutatója, a mikrobiológiai biotechnológia címû fakultatív
tárgy szervezôje, kiváló elôadó.

Medveczky István 1951. június 24-én született Budapesten. A Petrik Lajos Vegy-
ipari Technikumban érettségizett, és vegyésztechnikusi oklevelet szerzett. Egy
év technikusi munka után felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetemre,
ahol 1975-ben cum laude doktorrá avatták. A család hatása jelentôs volt szel-
lemének, gondolkodásmódjának, jellemének és széles körû érdeklôdésének
kialakulására. Az egyetem közmûvelôdési bizottságának hallgatói vezetôjeként
az irodalmi színpad megszervezésével a magyar irodalom akkor méltatlanul hát-
térbe szorított fejezeteivel ismertette meg kollégáit. 

Az egyetem befejezése után egy éven át a Bácsalmási Állami Gazdaság szak-
állatorvosa volt. 1976-ban a járványtani és mikrobiológiai tanszék tudományos
segédmunkatársaként kezdte meg oktató-kutató munkáját. Késôbb egyetemi ad-
junktussá, 1996-ban pedig egyetemi docenssé nevezték ki; 23 éven át dolgo-
zott a tanszéken.               227
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Munkáját a bakteriológiai laboratóriumban kezdte. Egész életében meghatá-
rozó élménye maradt az a szakmai gondolkodásmód, szemlélet és kutatómun-
ka, amelyet Kemenes Ferenc munkatársaként megismerhetett. Két év után a
víruskutatással kötelezte el magát, és Szent-Iványi Tamás professzor munka-
társaként elsôsorban az Aujeszky-betegség volt a fô kutatási területe.

A tanszékre kerülve mikrobiológiai gyakorlatokat vezetett, majd 1985-tôl
a virológia, illetve 1990-tôl a járványtan egyes fejezeteit adta elô. Megszervez-
te és jelentôs részben elôadta a mikrobiológiai biotechnológia címû fakulta-
tív tantárgyat, vendégelôadója volt a Magyar Testnevelési Egyetemnek és az
ELTE-nek is. Egyénisége, segítôkészsége vonzotta a hallgatókat, számtalan szak-
dolgozat mellett 27 tudományos diákköri dolgozat és három szakállatorvosi
diplomamunka témavezetôje volt. Tanítványai felkészülését a Biotechnológiai
ismeretek… jegyzet, az Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi mikrobiológia címû
tankönyv egyes fejezeteinek megírásával segítette. Kiváló elôadói és oktatói
érdemeit az állatorvostan-hallgatók 17 alkalommal ismerték el „a legjobb gya-
korlatvezetô” cím odaítélésével.

Kutatásai középpontjában az Aujeszky-vírus állt. Eredményeit 121 angol és ma-
gyar nyelvû, többször idézett közleményeiben publikálta. A sertés Aujeszky-féle
betegsége [Járványtani megfigyelések, mentesítési tapasztalatok, vírustörzsek össze-
hasonlító vizsgálata] címû kandidátusi értekezését 1993-ban védte meg.

Közéleti tevékenysége széles körû volt. Közel másfél évtizeden át az egye-
temi tudományos diákköri bizottság tagja, több cikluson át az egyetemi szená-
tus tagja, valamint a ProVet Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Országos
Aujeszky Mentesítési Bizottság szakmai kurátora volt. 

Tevékenységét számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el. Elnyerte a Magyar Mik-
robiológiai Társaság pályadíját 1985-ben. Oktatómunkáját Kiváló Dolgozó, Kiváló
Nevelômunkáért, a Magyar Felsôoktatásáért Emlékplakett, az Év Oktatója kitün-
tetésekkel ismerték el. 1999-ben a Széchenyi professzori ösztöndíjat nyerte el.

Medveczky István megnyerô egyénisége, segítôkészsége, széles körû mûvelt-
sége, kiváló oktató- és szervezôkészsége példát adhat számunkra. 

1999. november 24-én hunyt el, 48 éves korában; december 7-én búcsúztat-
ták a Rákoskeresztúri temetôben. 

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának szenátusa az ÁOTE
Kutatási Bizottsága által 1999-ben alapított TDK fôdíját Medveczky Istvánról ne-
vezte el.
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