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In memoriam prof. Schmidt János

Prof. Schmidt János életének 86. évében, 
2020. november 17-én elhunyt. Halálával 
pótolhatatlan veszteség érte nemcsak az 
állattenyésztéssel és takarmányozással 
foglalkozó szakmai közösséget, hanem az 
egész hazai agrártársadalmat is. 

Schmidt János 1935-ben született a 
Győr-moson-Sopron megyei Feketeerdőn. 
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem ál-
lattenyésztési karán 1959-ben szerzett ki-
tüntetéses agrármérnöki oklevelet. oktatói 
tevékenységét 1960-ban kezdte a moson-
magyaróvári mezőgazdasági Akadémián, 
ahol egész életében dolgozott. Egyetemi 
tanárrá 1979-ben nevezték ki. Három cik-
luson keresztül (1976–1985) a mosonma-
gyaróvári mezőgazdaságtudományi kar 
dékánja, majd két ciklusban (1985–1988 
és 1996–1999) az Agrártudományi Egye-
tem, keszthely, majd a Pannon Agrártu-
dományi Egyetem (PATE) tudományos 
rektorhelyettese volt. A mosonmagyaróvári 
Kar Állattenyésztési és Takarmányozásta-
ni Intézetét 3 éven át (1992–1995), majd a 
Takarmányozástani Tanszékét 14 éven át 
(1987–2001) vezette.

kandidátusi fokozatot 1970-ben, a me-
zőgazdasági tudomány doktora címet 1989-
ben szerezte meg. A magyar Tudományos 
Akadémia 2001-ben levelező, 2007-ben 
pedig rendes tagjává választotta. moson-
magyaróváron 2009-ben professor eme-
ritus címről szóló oklevelet vett át, illetve 
egyetemi magántanár lett a Szegedi Tudo-
mányegyetem mezőgazdasági karán Hód-
mezővásárhelyen. Díszdoktorává avatta a 
Veszprémi Egyetem (2004), a Debreceni 
Egyetem (2008) és a kaposvári Egyetem 
(2014).

kutatómunkája a kérődzők energia-, 
fehérje- és aminosav-ellátásának, a ta-
karmányok konzerválásának, valamint a 
melléktermékek takarmányozási célú hasz-

nosításának kérdései köré koncentrálódott.  
A szarvasmarhák energia- és fehérjeellátá-
sának kérdéskörében hazánkban elsőként, 
de nemzetközi vonatkozásban is az elsők 
között foglalkozott a bendőben csak kismér-
tékben lebomló (bypass) zsír-, fehérje-, illet-
ve aminosav-készítmények takarmányozási 
szerepével, hatásmechanizmusuk tisztázá-
sával. Tagja volt annak a munkacsoportnak, 
amely 1983–1986 között javaslatot dolgozott 
ki a keményítőérték helyett egy korszerű 
nettóenergia-rendszer bevezetésére a hazai 
szarvasmarha-takarmányozásban. Veze-
tőként irányította azt a kutatócsoportot, 
amely kidolgozta az új hazai fehérjeérté-
kelési rendszert (metabolizálható Fehérje 
Rendszer). Az új rendszer, amelyet 1999-ben 
vezettek be hazánkban, korszerű alapokra 
helyezte a kérődző állatok fehérje- és ami-
nosav-ellátását. 
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Számos hazai és külföldi egyetemmel, 
intézettel alakított ki kutatási kapcsolatot. 

Szerzőként, illetve szerkesztőként 12 
szakkönyv és egyetemi tankönyv elkészí-
tésében vett részt, amelyek több évtizede az 
egyetemi oktatás és a tudományos tovább-
képzés alapvető ismeretanyagát képezik. 
Elfogadott szabadalmainak és know-how-
inak száma 11.

Vezetője volt a nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem (nymE) ujhelyi Imre állat-
tenyésztési Doktori Iskolája „Gazdasági 
állatok táplálóanyag ellátásának javítása” 
című programjának. Témavezetése alatt 
14 hallgató szerzett PhD-fokozatot. Három 
éven át elnöke volt a PATE Doktori Taná-
csának, öt évig pedig az ujhelyi Imre ál-
lattenyésztési Doktori Iskolát vezette. Tagja 
volt a nyugat-magyarországi Egyetem és a 
kaposvári Egyetem Doktori Tanácsának.

Számos hazai és külföldi tudományos 
testületnek volt tagja. négy ciklusban el-
nöke volt az mTA állatnemesítési, állatte-
nyésztési és Takarmányozási Bizottságának, 
valamint az mTA Veszprémi Akadémiai Bi-
zottság Agrártudományi Szakbizottságának.  
A magyar Agrártudományi Egyesület (mAE) 
állattenyésztők Társaságának 1996–2000 
között volt elnöke. Öt éven át (1993–1997) 
tagja volt az oTkA Élettudományi Szak-
kollégiumának. Hat éven át (1990–1996) 

vezette a TmB állattenyésztési és állator-
vosi Szakbizottságát. Hazai tagja volt az 
EAAP (European Association for Animal 
Production) Takarmányozási Szekciójá-
nak. A Tejgazdaság és az Acta Agronomica 
Óváriensis folyóiratok szerkesztőbizottsá-
gának tagja, az állattenyésztés és Takar-
mányozás szerkesztőbizottságának pedig 
elnöke volt. A magyar Takarmánykódex Bi-
zottságnak közel 10 évig volt elnöke. Több 
éven át tagja volt az országos Doktori és Ha-
bilitációs Tanácsnak, a magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság Agrártudományi 
Szakbizottságának, valamint az országos 
állatvédelmi Tanácsnak.

Tudományos munkásságának elismeré-
seként több alkalommal részesült kitünte-
tésben: Újhelyi Emlékérem, 1982; Wilhelm 
kirchner-díj, 1983 (németország); Darányi 
Ignác-díj, 1998; Gábor Dénes-díj, 1998; ka-
kuk Tibor-díj, 2008; Horn Artúr-díj, 2014. 
mosonmagyaróvár városától 2001-ben Pro 
urbe díjat kapott. oktató és tudományos 
munkáját 2006-ban a magyar köztársasá-
gi Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel 
ismerték el.

Schmidt János professzor úr közel 60 
éven át segítette agrármérnök-generáci-
ók mérnökké válását. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.




