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Dr. Bedő Sándor Professzor Úr, 1935. február 17-én született Törökszentmiklóson. 

Középiskolai tanulmányait Abonyban végezte. Agrármérnöki diplomát 1962-ben, Keszthelyen 

szerzett. 

 Szakmai pályafutása szorosan kötődik a hazai agrár felsőoktatáshoz, és kutatáshoz. Több 

munkahelyen dolgozott, Keszthelyen, Kaposváron, Herceghalomban, Gödöllőn, többnyire vezető 

beosztásban. Meghatározó egyénisége volt a magyar állattenyésztésnek. Igazi iskolateremtő 

munkát végzett, mély szakmai ismeretekre alapozott szemléletet adó előadásokat tartott, amelyet 

a hallgatók nagy odafigyeléssel és élvezettel hallgatták. Számos diplomamunka, tudományos 

diákköri dolgozat, egyetemi doktori és tudományos értekezés elkészítését segítette, irányította. A 

tudományos továbbképzésben, szaktanácsadásban is aktívan részt vett.  

 Kutatási eredményeit rendszeresen publikálta, kimagasló, és a fiatalabb generáció előtt 

példaként szolgáló publikációs tevékenységét a következők jellemzik: 148 tudományos 

közlemény, 55 előadás és poszter, 66 gyakorlati közlemény, 11 könyv és 5 jegyzet. Eredményes 

szakmai munkáját több kitüntetés fémjelzi: MÉM Miniszteri dicsérő oklevél (1965), Rektori 

dicsérő oklevél (1987), kiváló oktatási tevékenységért Nívódíj – Tankönyv (1995), Újhelyi Imre 

Díj (1999), Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat (2001), Szarvasi Mezőgazdasági 

Főiskola, Mezőtúri Főiskolai Kar, Tiszteletbeli Polgár (2002). 

 A Gödöllői Egyetem töltött 22 év alatt – igazgató helyettesként, később igazgatóként 

egyaránt –fontosnak tartotta az utánpótlás nevelését. Működésének lényeges eredménye, hogy az 

Állattenyésztési Intézetben, a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék meghatározóvá vált. 

 Nyugállományba vonulása után sem szakadt meg a kapcsolata a Tanszékkel, ill. az 

Intézettel. Szakmai tanácsaival, nappalos, posztgraduális, valamint a doktori képzésben folytatott 

munkájával nagymértékben segítette támogatta közös munkánkat. Tapasztalatait és véleményét 

az új képzési rendszerek (BSc, Msc) kialakításakor is hasznosítani tudtuk. Rendszeresen vállalt 

feladatokat – bírálóként vagy bizottsági tagként – más egyetemek doktori iskoláinak tudományos 

minősítési munkáiban. Folyamatban lévő legutóbbi munkája a hazai állattenyésztésben 

tapasztalható különböző állattenyésztési szemléletek bemutatásával és értékelésével foglalkozó 

szakkönyv összeállítása és szerkesztése volt. 

Szakmai segítségén, munkáján túl emberi, baráti támogatása fog hiányozni a legjobban! Az 

Állattenyésztés-tudományi Intézet egykori és a jelenlegi kollektívája nevében ígérjük Professzor 

Úr, hogy – a tanításodnak megfelelően - az állattenyésztés szeretetét, a gyakorlatorientált 

kutatómunka végzését tovább visszük munkánk során!  
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