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Állatorvosdoktor, a Baromfiipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat vezető főállatorvosa, 

a baromfi-egészségügy, a baromfihigiénia kutatója, szakértője, a nagyüzemi 
baromfitenyésztés, a baromfihús- és tojástermelési rendszerek kiváló szakembere. Alapítója 
és főszerkesztője a Baromfiipar című szaklapnak. 

Tóth-Baranyi István 1910. szeptember 20-án született Kiskunmajsán. Elemi és 
középfokú tanulmányai után a M. kir. Állatorvosi Főiskola hallgatója lett, majd a M. kir. 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Karának állatorvosi osztályán szerzett diplomát 1936-ban. 

1943 és 1945 között a vágóhíd igazgatója Szatmárnémetiben, majd a baromfiiparban 
dolgozott. Létrehozta a Baromfiipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálatot, amit tizenöt éven át 
nagy elhivatottsággal mint vezető főállatorvos irányított. Az 1940-es évek baromfipestis-
járványa idején, úttörőként hatásos baromfipestis elleni szérumot gyártott. 

Kezdeményezésére indították 1954-ben Baromfiipar című szaklapot, amely a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület baromfiipari szakosztályának 
értesítője volt. Lapja nemcsak a baromfiipar és a baromfiegészségügy kérdésköreivel 
foglalkozott, hanem a nagyüzemi termelés, a termelési rendszerek problémáival is. Témái 
voltak: általános baromfitenyésztési kérdések, baromfifeldolgozás, -egészségügy és -higiénia, 
takarmányozás és hizlalás, a tojástermelés, a keltetés, a szakirodalom ismertetése, a létojás 
kezelése, tenyésztési és ipari tapasztalatok, a kísérleti és tudományos kutatási eredmények 
propagálása, a baromfiak vágás előtti kábítása, a baromfipestis elleni immunizálás vakcina 
itatásával, libamáj kísérletek. A Tartósító és húsipari technológia c. könyv (1952) 
baromfiipari fejezeteit ő írta. Fő műve, a Baromfiipari ismeretek 1957-ben jelent meg. 

Tóth-Baranyi István a baromfifeldolgozó üzemekben alapos hozzáértést és 
munkafegyelmet követelt a dolgozóktól. Széleskörű, alapos szakismerete gyakorlati érzékkel 
és kivételes szervezőkészséggel párosult. Tudományos munkái, szakkönyvei, szakcikkei 
révén neve országosan ismertté, elismertté vált. Közvetlen modora, segítőkészsége, egyszerű 
embersége révén munkatársai, beosztottjai és felettesei egyaránt szerették. 

1963. március 22-én, tragikus hirtelenséggel, élete 53. évében, erejének teljében 
távozott az élők közül. 

 
Irodalom 

Dr. Tóth-Baranyi István 1910–1963. Baromfiipar, 1963. 10. 2–3 . 1 t. 
Tóth-Baranyi István (1910–1963). In: Magyar agrártörténeti életrajzok, R–Zs. Szerk.: 

Für Lajos–Pintér János. Budapest : Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1989. 461-462. 
Szovátay Adrienn: Tóth-Baranyi István 1910−1963. Magyar Internetes Agrár Újság, 

2003. 2. 56, 58. http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/baromfi/2003_2/2003_2_56_58.pdf 
 

 
Dr. Fehér György, 2007 


