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Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, az Anatómiai és Szövettani Tanszék tanszékvezető
egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Kaposvári Egyetem Tiszteletbeli Doktora, A
Magyar Lovassport Szövetség alelnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.
A hazai és a nemzetközi oktatás, tudomány-, tudománypolitika, a sportélet és a lovasszakmai
kultúra terjesztésének kiemelkedő személyisége. A Szövetség lovasoktatásának irányítója – a
patkolókovácstól az egyetemi szintű képzésig.
A Nemzeti Lovasprogram oktatási tematikájának kidolgozója.
A hazai és a nemzetközi oktatás, tudomány-, tudománypolitika, a sportélet és a lovasszakmai
kultúra terjesztésének kiemelkedő személyisége.
Oktatási és tudományos tevékenysége
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. A Mindentudás Egyetemen 2005ben „Az állatok mozgásának elemzése” címmel tartott előadást.
Tudományos munkásságát eddig 47 eredeti tudományos közlemény jelzi, amelyek
impaktfaktora 83,491, a független idézetek száma 1753. Szerzője, illetve társszerzője 10
könyvnek és egy nagysikerű anatómiai CD-ROM-nak, amelyek magyar, angol, német, japán
és szlovák nyelveken jelentek meg. Ismeretterjesztő közleményeinek száma 17, hazai és
nemzetközi konferenciákon több 100 előadást tartott.
Rendszeresen oktat, illetve kutat a kölni, a bécsi, a berlini, a temesvári egyetemeken és 2004től vendég professzora az amerikai Yale Egyetemnek, a Semmelweis Egyetemmel több mint
negyed évszázada tart fenn aktív oktatási, tudományos és tudománypolitikai kapcsolatot.
Az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja, Egyetemi TDK
elnök, a Magyar Anatómusok Társaságának elnöke, a Magyar Országos Állatorvos Egyesület
elnöke, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, a Magyar Állatorvos-történelmi
Társaság elnöke, az Európai Állatorvos-anatómus Társaság vezetőségének tagja, a Nomina
Anatomica Veterinaria szerkesztőbizottsági tagja, a XXVII. Európai Állatorvos-anatómus
Kongresszus elnöke, az Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke.
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 újra önállóvá
válását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és tudományos életben az önálló 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 elismerte és támogatta, így 2016. július 1-től újra önálló
Állatorvostudományi Egyetemként működik tovább.

Szakmai és polgári kitüntetései, elismerései – többek között
Széchenyi professzori ösztöndíj
Apáczai Csere János Díj
Nagyváthy János Díj
Kiadói Nívódíj
„Mestertanár” kitüntetés
A Yale Egyetem vendég Professzora
„Az év állatorvosa díj” a Magyar Állatorvosi Kamarától
Magyar állatorvos anatómus emlékérem
120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat díj
Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa)
Hutyra Ferenc emlékérem
Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa)
Semmelweis Egyetem díszdoktora (honris causa)
Magyar Köztársasági érdemrend középkeresztje kitüntetés
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Nős: felesége zenetanárnő, lánya állatorvos, fia közgazdász.

