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1. ábra: Szepessy István 
professzor tablóképe, 1987

Figure 1: Portrait of István Szepessy from 
group photograph in 1987

PROF. DR. SZEPESSY ISTVÁN ÉLETRAJZA 

Dr. Szepessy István, a növénykórtan professzora 1927. augusztus 20-án 
született a Borsod megyei Prügy községben. Általános- és középiskolai 
tanulmányai elvégzése után 1946-ban érettségizett Miskolcon, majd az 
Agrártudományi Egyetem Mez gazdaságtudományi Karán jeles 
eredménnyel szerzett diplomát 1950-ben. Az év júliusában kinevezték 
Gödöll re a Növényvédelmi Tanszék tanársegédjévé. Még egyetemi hallgató 
volt, amikor demonstrátorként segítvén az oktatói munkát, gyakorlatokat 
vezetett dr. Husz Béla és dr. Uzonyi Ferenc professzorok irányításával.  

1952-ben az MTA személyzeti osztályának támogatásával a moszkvai 
Tyimirjazev Mez gazdasági Akadémia Növénykórtani Tanszékére került, 
ahol M. Sz. Dunyin professzor vezetésével aspiránsként folytatott 
tanulmányokat, és végzett magas színvonalú mikológiai és immunológiai 
kutatásokat. 1956. decemberében Moszkvában megvédte „Immunológiai 
vizsgálatok a búzaporüszög kórokozójával” cím  kandidátusi értekezését. 
1957. februárjában visszakerült Gödöll re, mint a Növénykórtani Tanszék 
frissen kinevezett adjuntusa. 1959. februárjától megbízott tanszékvezet  lett, 
majd még az év júliusában el léptették docenssé és megbízták a 
Növénykórtani Tanszék és Rovartani Tanszék egyesítésével létrehozandó új, 
Növényvédelmi Tanszék megszervezésével. 1965-t l a 
Mez gazdaságtudományi Kar oktatási, 1966-tól tudományos dékánhelyettese 
volt. 1966-ban kinevezték egyetemi tanárrá és vezette a Növényvédelmi 
Tanszéket, 1969-ig. A növényvédelmi igazgatás szervezése terén is fontos 
állami feladatokat látott el minisztériumi tanácsadóként. Kezdeményezésére 
1960-ban Gödöll n elindították az els  növényvéd  szakmérnöki kurzust, majd 1968-ban graduális oktatás 
keretein belül is elkezdték a növényvéd s képzést. Els  felel s szerkeszt je volt a „Növényvédelem” cím
folyóiratnak. 1970-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemre helyezték át, ahol a Növényvédelmi Tanszéket 
vezette 1988-ban bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig (1. ábra). 

Szakmai munkássága az általános növénykórtan területén a növényimmunitástan, a járványtan, a 
prognosztika és a csávázás egyes kérdéseinek kutatására irányult, a részletes növénykórtan tekintetében a búza, a 
rizs és a cukorrépa betegségeinek tanulmányozásában fejtett ki eredményes munkát. 

Szepessy professzor oktatói pályája kiemelked . Múlhatatlan érdeme, hogy útjára indította az els
növényvédelmi szakmérnök képzést, az els  évfolyam hallgatói 1960. februárjában kezdték meg tanulmányaikat. 
Ez a posztgraduális, nappali tagozatos képzési forma nemcsak a növényvédelem területén volt az els , hanem a 
mez gazdaságtudományok területén is. A Szepessy professzor által szervezett növényvédelmi szakmérnök 
képzés különös értéke, hogy az oktatás színvonala kezdetekt l rendkívül magas volt, minden szakterület 
oktatásában annak legjobb ismer i, kutatói megbízott el adóként vettek részt.  

A Debreceni Agrártudományi Egyetemre kerülését (1970) követ en bekapcsolódott az 1968-ban elkezd dött 
posztgraduális növényvédelmi szakmérnökök oktatásába, illetve megszervezte az agrármérnök hallgatók 
növényvédelmi szakirányú képzését (1972-75), amely éppen 40 esztendeje kezd dött Debrecenben. Amikor 
Szepessy professzor úr oktatói tevékenységét méltatjuk, különös hangsúllyal kell megemlékeznünk kiváló 
el adói képességeir l. El adásai lebilincsel ek voltak: szakmai pontosság, élvezetes stílus, izgalmas történetek 
f szerei jellemezték azokat. Egyszer sége, közvetlen barátságos természete bátorította a hallgatóságot, hogy 
tanítványai bizalommal forduljanak hozzá. Oktatói munkájának elismeréseként 1960-ban Kiváló Dolgozó, 1965-
ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet kapta.  

Az életrajzi adataihoz tartozik szakírói munkássága: több mint 80 szakcikk, egyetemi jegyzet és tankönyv 
szerz je. Éppen 35 éve, 1977-ben jelent meg Növénybetegségek cím  könyve, amit az agrártudományi 
egyetemeken tankönyvként engedélyeztek és melyb l az általános agrármérnök és szakmérnök jelöltek százai 
tanultak. 

Munkásságának eredményességét az a 8 találmány, szabadalom is jelzi, ami nevéhez f z dik. 
Életm véért 1987. októberében a MAE Növényvédelmi Társaságának vezet  testülete Horváth Géza 

emlékérem-mel tüntette ki.  
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2. ábra: Kamarai oklevél és kit z , 2007

Szepessy István professzor 80. születésnapja alkalmából, 2007-ben a Magyar Növényvéd  Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara „Növényorvos nemzedékek képzéséért” elismer  oklevelét és az ezzel járó arany kit z t
kapta meg (2-3. ábra). 

Az ünnepelt, aki 2012. augusztus 20-án, Szent István napján a 85. életévét betöltötte, általában is a magány 
kedvel je, most gyengélked  egészsége miatt sem lehet közöttünk. Ugyanakkor meglep  a tájékozottsága, 
szellemi frissessége, amivel a világ dolgait nyomon követi.  

A pályatársak és a tanítványok nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 85 esztend s dr. Szepessy 
István professzor urat a „Gulyás Antal emlékérem a növényvédelemért” kitüntetése kapcsán, melyet otthonában 
nyújtunk át Számára, és valamennyiünk nevében jó egészséget, kiegyensúlyozott, boldog életet kívánunk Neki! 
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3. ábra: A 80 éves Szepessy István professzor 
lakásában az oklevél átadásakor, 2007

Figure 2: Document and badge of Plant Protection 
Chamber, 2007

Figure 3: Prof. István Szepessy in his age 
of 80 getting the decoration in 2007


