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2016. október 3-án az Állatorvostudományi
Egyetem rektori tárgyalójában – ünnepélyes
keretek között – került aláírásra a Kómár
napok alapító okirata, melynek záradékában
megerősítették, hogy az Állatorvostudományi
Egyetem – a Kómár napok fővédnökeként –
csatlakozik a dr. Kómár Gyula professzor
em lékének méltó megőrzéséért tevékenyke-
dő Alapítókhoz, és a Kómár napokon immár
az Egyetem gondoskodik dr. Kómár Gyula
professzor méltatásáról. 

Az aláíró felek – az Alapítók részéről – dr.
Kár páti László, a MÁOK Pest megyei Szer -
vezetének korábbi elnöke, és dr. Kómár Gyu -
la, Kómár professzor unokája voltak, míg az
Egyetem részéről Prof. dr. Sótonyi Péter, rek-
tor, tanszékvezető egyetemi tanár.

Az aláíró ünnepségen jelen voltak még
Prof. dr. Gálfi Péter, rektorhelyettes, tanszék-
vezető egyetemi tanár, dr. Battay Márton, rek-
tori hivatalvezető, dr. Ózsvári László, tanszék-
vezető egyetemi docens, valamint a MÁOK
Pest megyei szervezetének frissen megvá-
lasztott elnöke, alelnöke és titkára – dr. Hir -
metzl Gábor, dr. Buránszki Barbara és dr. Ke -
resztes Zsolt.

A Pest megyei Szervezet – a Kómár család
egyetértésével – mintegy 16 éve ápolja Kó -
már professzor szakmai hagyatékát, és ezen
okirattal megerősítve kötelezettséget vállal
arra, hogy – az Állatorvostudományi Egyetem
fővédnöksége alatt – évenként egy alkalom-
mal „Kómár napok” elnevezéssel tudomá-
nyos ülést szervez, ily módon is tisztelegve a

megye jeles szülötte, dr. Kómár Gyula állator-
vos professzor emléke előtt, aki életével, tu -
dományos és gyakorlati munkásságával is -
ko lát teremtett a magyar állatorvos-társada-
lomban. 

A Kómár napok keretében – a megemléke-
zés és az állatgyógyászatot érintő tovább-
képző előadások mellett – évente átadásra
kerül a Kómár-díj*, és vele együtt a Kómár-
emlékplakett**.

Ünnepi beszédében Sótonyi Péter rektor
megemlékezett arról az útról, melynek során
Kómár professzor szakmai hagyatéka végre
visszakerülhetett méltó helyére, az Egyetem -
re. A Kómár napok fővédnökségének vállalá-
sa mellett, támogatásáról biztosította a jelen-
levőket arról, hogy a szakmai örökség meg-
őrzéséről immár az Egyetem is kitüntetett
figyelemmel fog gondoskodni. Az Egyetem
támogatása az Alapítók számára – mind
szakmai, mind emberi okok miatt – óriási
megtiszteltetés, és egyben garancia arra is,

hogy e nemes hagyomány, dr. Kómár Gyula
professzor emlékének őrzése a jövőben is a
legjobb kezekben lesz.

* Kómár-díjban részesülhet, és „Az év Pest
megyei állatorvosa” cím viselésére jogo-
sult az a Pest megyében praktizáló állator-
vos, aki az állatgyógyászat területén ki -
emelkedő – az állattulajdonosok és állator-
vos kollégái által elismert – szakmai mun-
kája mellett példamutató emberi tulajdon-
ságai alapján méltó Kó már professzor úr
emlékéhez.

**A Kómár-emlékplakett: dr. Kómár Gyula
pro  fesszor portréját ábrázoló, harang-
bronzból készült, antikolt, 1100-1210 g tö -
megű, ke  rekded formájú kisplasztika (alko-
tó dr. Bu csy László).
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