Dr. Sótonyi Péter laudáció
Dr. Sótonyi Péter 1954-ben született Mosonmagyaróváron. Nős, felesége zenetanár, Kata lánya
állatorvos, Tamás fia közgazdász.
Állatorvosdoktori diplomáját 1979-ben szerezte az Állatorvostudományi Egyetemen,
ahol 1985 óta dolgozik. PhD fokozatot 1989-ben, MTA doktori címet 2012-ben nyerte el.
Az Állatorvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára, jelenleg az Állatorvostudományi Egyetem rektora.
Tudományos érdeklődési területe
Kezdeti kutatási témái: a lúdmagzat kikelése, az állatkerti állatok összehasonlító anatómiája.
Neurobiológia:
(a) Immunhisztokémiai módszerekkel vizsgálta az agykéreg vasoaktív intestinalis
polipeptid (VIP) tartalmú sejtjeinek szinaptikus kapcsolatait és funkcionális jelentőségét
(b) A mitokondriális Uncoupling protein 2 (UCP2) mint neuromodulátor és
neuroprotektor szerepe a Parkinson-kór megelőzésében és gyógyításában.
(c) A hypothalamus szabályozó mechanizmusában szerepet játszó egyes magcsoportok
celluláris és molekuláris szerveződésének vizsgálata.
Fejlődéstan:
A kutya szívének normális és pathológiás fejlődése.
Makroszkópos anatómia:
A kutya sebészeti feltáró anatómiája.
A modern képalkotó eszközök alkalmazása az állatorvosi anatómiában: így a kutya, a
sertés, a juh és a ló keresztmetszeti, CT és MRI anatómiája.
Kandidátusi disszertációja témája: A házimadarak nemi mirigyeinek fejlődése, funkcionális
szerkezetváltozása, különös tekintettel a szteroid és trophormonok endokrin
befolyásolására.
Akadémiai doktori értekézésének témája:
A hypothalamicus szabályozás egyes funkcióinak vizsgálata
Számos közlemény és monográfia szerzője, tudományos hivatkozások száma > 2000 felett.
Tudományos tevékenységével jelentősen hozzájárul például a hazai lótartás és lovasport
fejlesztéséhez.
Egyetemi oktatói és szervezői tevékenység
Állatanatómia tárgykörben számos tantárgy oktatója magyar és német nyelven. Hallgatói
értékelés alapján 44 alkalommal nyerte el a legjobb oktató címet, 1999-ben az „Év oktatója
Magyarországon” fődíjjal ismerték el tanári tevékenységét.
Meghatározó szerepet játszott az Egyetem kétlépcsős akkreditációjának elnyerésében,
amely az jelenti, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett diplomát Európa szerte
mindenféle honosítási eljárás nélkül elfogadják. A vizsgáló bizottság elismerte azt az
összefogást, amelyet valamennyi dolgozó és hallgató bizonyított az eljárás során.
Sótonyi Péter 2012-ben kezdeményezte az Állatorvostudományi Egyetem önállóvá
válását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és tudományos életben a saját arculattal történő
megjelenés, hiszen a 230 éves múltra visszatekintő, egyetlen hazai állatorvos-képző intézmény
mindig is akkor tudott a legeredményesebben működni, amikor független volt. Ezen szándékát
a Kormányzat támogatta, így 2016. július 1-től újra önálló Állatorvostudományi Egyetemmé
vált.

Tagság hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben
1980-tól: Magyar Anatómus Társaságának tagja,
2002-től: Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) szerkesztőbizottságának tagja,
2004-től: Európai Anatómusok Társaságának vezetőségi tagja,
2007-től: Semmelweis Egyetem Doktori Tanács külső tagja,
2008-tól: Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke,
2008-tól: Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja,
2009-tól: Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke,
2010-től: Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja,
2013-2017: Magyar Anatómus Társaság elnöke
2013-tól: Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnöke
2019-től: A Professzorok Batthyány Köre elnöke
2020-tól: Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat alelnöke
Szakmai és polgári kitüntetései, elismerései
1997-től: Széchenyi professzori ösztöndíj.
Legjobb oktatói díj: 44 alkalommal a hallgatóságtól (1991-től).
1999.: Az „Év oktatója” cím és fődíj, a hallgatók szavazata alapján, a Diákinfó (A
felsőoktatás hallgatóinak közéleti lapja) szerkesztőségétől.
2001.: Apáczai Csere János Díj.
2002.: Nagyváthy János Díj.
2002.: Kiadói Nívódíj.
2003.: „Mestertanár” kitüntetés.
2004.: A Yale Egyetem vendég Professzora.
2006.: „Az év állatorvosa díj” a Magyar Állatorvosi Kamarától.
2008.: Magyar állatorvos anatómus emlékérem.
2008.: 120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat díj.
2009.: Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa).
2010.: Hutyra Ferenc emlékérem.
2011.: Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa).
2013.: Országos Polgárőr Szövetség tiszteletbeli polgárőr.
2015.: „A magyar arab lóért” kitüntetés.
2015.: Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés.
2017.: Kómár-díj
2017.: Prima díj
2018.: Év agrárembere 2017 életmű díj
2018.: Széchenyi Egyetem díszdoktora
2018.: Plósz Béla díj
2019.: Széchenyi-díj
2021.: Horn Artúr díj
2021.: Óbudai Egyetem díszdoktora
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