
32

Dr. Molnár TaMásra, szaklapunk 
szerkeszTőbizoTTsági Tagjára eMlékezünk (1943-2020)

2020. november 20-án, 77. életévében váratlanul elhunyt 

dr. Molnár Tamás, az egykori Országos Állategészségügyi 

Intézet (OÁI) Kórbonctani Osztályának, majd az FVM 

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály 

Járványügyi Osztályának vezetője.  2004-től visszatért 

az Intézetbe és nyugdíjazásáig az OÁI Emlőskórbonctani 

és Vadbetegségek Osztályát vezette.

Dr. Molnár Tamás 1943. március 31-én született 

Budapesten.  1961-ben a budapesti Táncsics Mihály 

Gimnáziumban érettségizett és még ugyanabban az 

évben felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetemre, 

ahol 1966-ban szerzett diplomát. Ettől az évtől kez-

dett dolgozni az Országos Állategészségügyi Intézet 

Kórbonctani Osztályán.

A dr. Manninger Rezső akadémikus által 1928-ban ala-

pított Intézet rendkívül jó lehetőségeket biztosított a 

pályakezdő fiatal szakemberek, köztük Tamás szakmai 

fejlődésére is. 

Ezt lehetővé tették az alapító igazgató által kijelölt fel-

adatok, amelyek közül a legfontosabbak a nagy gazda-

sági kárt okozó, és az emberekre is veszélyes fertőző 

emlősállat- és baromfibetegségek oktanának vizsgálata 

és kórhatározása, valamint az ellenük való védekezés és 

a mentesítés elveinek kidolgozása. Ehhez társult a 60-as 

és 70-es években, a nagyüzemi állattartás előtérbe kerü-

lésével, a nagy létszámú állományok tartásával jelentke-

ző újszerű állategészségügyi problémák tömeges megje-

lenése is. 

Ez az Intézetben dolgozó szakemberek, köztük Tamás 

számára rendkívül sokrétű és nagy mennyiségű vizsgá-

lati anyag feldolgozásának igényét és lehetőségét jelen-

tette. 

A dr. Szabó István igazgatóhelyettes, az 

állatorvostudomány kandidátusa által irányított szak-

emberek számára egy olyan „szakmai műhely” alakult 

ki, ahol olyan szakemberektől tanulhatott, mint dr. 

Csontos László, dr. Nyíredy István, dr. Széky Antal vagy 

dr. Süveges Tibor. 

Megszerzett tudását szívesen és nagy kedvvel adta 

tovább fiatalabb munkatársainak, gyakornokainak. 

Gyakorlatot szerzett a fertőző emlős állatbetegsé-

gek kórtanában, járványtanában és diagnosztikájában. 

Rendszeresen részt vett az állatorvostan-hallgatók gra-

duális képzésében, valamint a megyei értekezleteken a 

gyakorló állatorvosok számára fertőző betegségek téma-

körben rendszeresen tartott posztgraduális továbbkép-

zést. A zoonotikus betegségeket a SOTE Gyógyszer-

tudományi Karán évente ismertette a gyógyszerészhall-

gatóknak. Szakmai tevékenysége fontosabb eredményeit 

tükrözi a hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megje-

lent 43 tudományos közlemény.

1979-1981 között FAO projekt keretében Laoszban 

dolgozott, ahol a diagnosztikai munka megszervezé-

sén, az ottani szakemberek képzésén kívül feladata 

volt a bivalyvész (a bivalyok Roberts-féle, 1-es típusú 

pasteurellák okozta vérfertőzése) elleni vakcina termelé-

sének irányítása is. Laoszi szakmai tevékenységét távo-

zásakor állami kitüntetéssel köszönték meg. A Laoszban 

töltött időszak Neki és Feleségének életre szóló élményt 

jelentett. 

Tevékenyen vett részt az egyes fertőző betegségek elle-

ni mentesítési programok megszervezésében, 1998 óta 

irányította az ország sertésállományának Aujeszky-

betegség elleni mentesítését, mely 2004-ben eredmény-

re vezetett. 2014-től, államtitkári megbízással, tagja a 

PRRS Mentesítési Bizottságnak, ennek a munkának 

eredményeként az ország 7 régiójából 5 teljesen mentes-

sé vált, a további két régió 2021 végére befejezi a men-

tesítést.
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1973-ban, majd 1986-ban miniszteri dicséretben részesült. 

2001-ben Köves-díj, 2004-ben Sályi-díj kitüntetést kapott, 

ugyancsak 2004-ben az MTA Állatorvostudományi 

Kutató Intézete Aujeszky emléklap kitüntetésben része-

sítette. 2006-ban a zoonózisok diagnosztikájában, gyógy-

kezelésében és felszámolásában kifejtett tevékenységé-

ért Hőgyes-Aujeszky emlékérem kitüntetésben részesült. 

2013-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemkereszt 

kitüntetést adományozta részére. 2008-ban a Magyar 

Országos Állatorvos Egyesület Hutyra Ferenc emlék-

érem kitüntetéssel jutalmazta.

1993 óta a Sertésegészségügyi Társaság titkára, majd 

2005 óta elnöke, 1998-tól a Magyar Zoonózis Társaság 

vezetőségi tagja. 2002 óta több ciklusban a Magyar 

Országos Állatorvos Egyesület vezetőségi tagja. A 

Sertésegészségügyi szakosztályban kifejtett tevékenysé-

ge széles körben ismertséget jelentett számára az állat-

orvos kollégák körében. 

Tagként részt vesz a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Szakbizottságának, 

valamint a klasszikus és afrikai sertéspestis, illetve 

madárinfluenza szakértői bizottság munkájában.

2005-ben a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 

Karán címzetes egyetemi docens kinevezést kapott. 2007-

ben, nyugállományba helyezésekor FVM Dicséretben 

részesült. 2015-ben a SZIE ÁOTK kari tanácsa Pro 

Negotio Universitas rektori elismerő kitüntetésben 

részesítette. Ugyanebben az évben az állatorvostan-hall-

gatói gyakorlati képzésben kifejtett eredményes tevé-

kenysége elismeréseként az ÁOTK a gyakorlati képzés 

mesteroktatója címet adományozta.

Szerencsés embernek vallotta magát. Szerencsés volt, 

mondta, mert sorsa olyan szakterületre irányította, 

amelyet szeretett, amelyen szívesen dolgozott és ez visz-

szatükröződött eredményességében is. Az OÁI-ban évti-

zedeken át lehetőségem volt munkatársaként vele együtt 

dolgozni. Mindenkori munkatársai szerették, tisztelték. 

Számunkra példaértékű volt munkája iránti igényessége 

és lelkesedése. Sok helyszíni vizsgálatot végzett a kis- és 

nagyüzemi állattartó telepeken, ahol mindig igyekezett 

az adott megbetegedés oktanát tisztázni, a védekezésben 

és a megelőzésben szakszerű tanácsokat adni.

Szeretett utazni, és ezekről az élményeiről szívesen és 

örömmel számolt be. 

Szeretett felesége, gyermekei, unokái körében lenni. 

Váratlan halála most is egy folyamatban lévő közös vizs-

gálatot szakított félbe. Ismerve egyéniségét és fáradha-

tatlan szakmai aktivitását, elvesztése annál fájóbb mind-

annyiunk számára.

Kedves Tamás! Hatalmas űrt hagytál! Megkezdett mun-

káidat, ígérjük, sikerre visszük. Barátaid, tanítványa-

id nevében búcsúzom Tőled. Életünk végéig emlékezni 

fogunk Rád! Nyugodj békében!

 DR. GLÁVITS RÓBERT


