Fok Éva állatorvos-doktori oklevelét 1976-ban szerezte meg, emellett 1985-ben klinikus
szakállatorvosi oklevelet is szerzett. 1980-tól az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai
és Állattani Tanszéke Helmintológiai Kutató Laboratóriumának munkatársa volt. A
Laboratórium 1996-ban történt megszűnése óta a tanszéken a helmintológia tapasztalt és
kedvelt specialistája, jelenleg tudományos főmunkatársi besorolásban. A PhD fokozatot
egyéni képzés keretében nyerte el 2002-ben a SOTE Mikrobiológiai Intézetében, a lárvális
toxocarosis témakörben készített disszertációjával.
Intenzíven részt vesz a parazitológia magyar és angol nyelven folyó oktatásában az állatorvos
alapképzésben. Felelős tanára a „Társállatok és fontosabb vadon élő állatok parazitózisai” c.
fakultatív tantárgynak és társelőadója a „Parazitozoonózisok” c. tárgynak. Az állatorvosi
továbbképző fórumok gyakran meghívott, népszerű előadója. Sikeres szakdolgozatok
témavezetője. Sokoldalú és eredményes oktatói tevékenységének elismeréséül 2011-ben a
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült.
Kutatói pályafutása során különféle helmintológiai témákkal foglalkozott, elsősorban a
társállatok féregfertőzöttségei voltak érdeklődésének előterében. Az utóbbi években a kutyák
dirofilariosisa kutatásában ért el jelentős eredményeket.
Fok Éva – szaktudásának, nyílt, segítőkész magatartásának, szervező tehetségének és
ambíciójának köszönhetően – állatorvosi körökben elismert és nagyra becsült személyiség.
Ennek a jele az is, hogy a Magyar Állatorvosok Világszervezete magyarországi régiójának
elnökévé választották.
Éva 1981 óta tagja az MPT-nek. Változatos szerepkörben segítette az időszerű feladatok
megoldását: az elnökség, továbbá a tisztújító közgyűléseket előkészítő jelölő bizottság
tagjaként, a számvizsgáló bizottság elnökeként is számíthattunk önzetlen munkájára. A
szervező bizottság tagjaként részt vett budapesti nagy rendezvényeinknek, a WAAVP 9.
konferenciájának és az EMOP V-nek a szervezésében. Az elmúlt évben pedig a szervező
bizottság elnökeként döntő szerepe volt a Negyedik Európai Dirofilaria és Angiostrongylus
Napok (FEDAD) nagy sikerrel történt megrendezésében. Áldozatos munkájának
elismeréseként a European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis (ESDA) tavaly az
elnökévé választotta. Magyarországot képviseli a European Scientific Counsel Companion
Animal Parasites (ESCCAP) nevű szervezetben is.
Igényes és sokrétű szakmai munkásságával, az MPT eredményes működését segítő
feladatvállalásaival Fok Éva messzemenően érdemessé vált a társaságunk emlékérmével való
kitüntetésre.

