
Állatorvosdoktor, baromfi-egészségügyi szakállatorvos, egyetemi adjunktus,
a takarmányozástan tanára, gyakorlatvezetô, szakelôadó, a hallgatók egyesüle-
tének, ProVet Alapítványának megszervezôje.

Tamás József 1935. november 1-jén született Tiszadadán. Az általános iskolát
szülôfalujában, a gimnáziumot Nyíregyházán végezte. 1959 ôszén állatorvos-
doktori oklevelet szerzett. Gyakorló állatorvosi munkáját állami gazdaságban
kezdte, majd Tiszaszalka körállatorvosa lett. Az általa ellátott három termelô-
szövetkezet szarvasmarha-állományának gümôkór-mentesítéséért a Mezôgazda-
ság Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetésben részesült. 1972-ben baromfi-
egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett. 1972. január 1-jén nevezték ki
az Állatorvostudományi Egyetem takarmányozástani tanszékére adjunktusnak,
ahol nyugdíjba vonulásáig, 1996 májusáig oktatott.

A hallgatók által több alkalommal is kitüntetett kiváló gyakorlatvezetô és a
gyakorlatban jártas jól felkészült elôadó volt, témavezetôje több diákkörös és
diplomázó hallgatónak. A posztgraduális képzésben és továbbképzésben, vala-
mint az agrármérnökök továbbképzésében szakelôadóként vett részt.

Négy önálló jegyzetet írt, és az egyetemi jegyzetben társszerzôként közre-
mûködött. Az Állatorvostudományi Egyetem igazságügyi felülvéleményezô333
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bizottságában több megtámadhatatlan szakértôi vélemény megalkotója volt.
Negyvenhat állami, illetve külsô kutatási feladatot végzett, közülük huszon-
hatnak témavezetôje is volt. Munkája nyomán három újítás és hét szabadalom
született, közülük két újítás és öt szabadalom valósult meg.

1986-ban kezdeményezésére és részvételével alakult meg az Állatorvostan-
hallgatók Baráti Köre, majd csatlakoztak az Állatorvostan-hallgatók Nemzetközi
Egyesületéhez (IVSA), amelynek keretében Tamás József nemzetközi kong-
resszust szervezett, nyolc országba csoportos cseregyakorlatokat vezetett. Alapí-
tója és elnöke volt a rászoruló hallgatókat segítô ProVet Alapítványnak.

Munkájáért többször részesült elismerésben. Kétszer kapta meg a Kiváló
Dolgozó kitüntetést, négyszer részesült rektori dicséretben. Az agrárgazdaság
fejlesztéséért Ujhelyi Imre-díjjal tüntették ki. A hallgatók szavazatai alapján öt
alkalommal nyerte el a „legjobb gyakorlatvezetô” címet. 1993-ban a hallgatói
önkormányzat a hallgatókért végzett munkáját a Pro Discipulis kitüntetés ado-
mányozásával ismerte el. Sokoldalú, önzetlen segítségéért az egyetem 1977-ben
díszpolgárává avatta.

Tamás József hivatásszeretô, szorgalmas, hallgatókat szeretô, igazságos, önzet-
len, közösségszervezô ember volt. 

1998. november 18-án halt meg; december 3-án a Farkasréti temetôben
temették.
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