Sugár László István 1968-ban kapott állatorvos doktori diplomát az Állatorvos-tudományi
Egyetemen. Kezdetben a Phylaxia Állami Oltóanyag-termelő Intézetben, majd a Budavidéki
Állami Erdő- és Vadgazdaság Telkiben található Vadbiológiai Állomásán dolgozott 1976-ig.
Ezt követően 1981-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Vadbiológiai Kutató Állomásán,
majd 1995-ig a Kaposvári Állattenyésztési Főiskolán volt tudományos munkatárs.
Kandidátusi fokozatát 1995-ben védte meg "Szarvasfélék és parazitáik: együttélés, betegség,
védekezés" című disszertációjával. 1995 és 2000 között a Veszprémi Egyetem (Panon
Egyetem), Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karon tudományos munkatársként, majd
egyetemi docensként dolgozott, ahol 1999-ben habilitált. Egyetemi tanárrá 2003-ban nevezték
ki. Nyugdíjba vonulásáig a Kaposvári Egyetem, ÁTK, Baromfi- és Társállat-tenyésztési
Tanszékén oktatott és kutatott. Jelenleg az egyetem Vadbiológiai és Etológiai Tanszékének
professor emeritusa. Irányításával két hallgató szerzett PhD fokozatot, s jelenleg két PhDhallgató témavezetője.
A parazitológia iránti érdeklődése már hallgatóként, az egyetemi évei alatt megmutatkozott,
amikor az Állatorvos-tudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékén Kobulej
Tibor diákköröse volt. Végzése után a fenti felsorolt munkahelyeken parazitológiai témájú
kutatásokban vett részt. Foglalkozott a kutyák E. granulosus fertőzöttségének a gyógyszeres
kezelésével. Vadon élő állatfajok (pl. mezei és üregi nyúl, szarvasfélék, muflon és vaddisznó)
parazitás fertőzöttségeivel. Egy éven át, 1978-79-ben a Parazitológiai és Állattani Tanszéken
részt vett az oktatásban. Oktatómunkája mellett egyik fő kutatási területe a szarvasfélék, a
vaddisznó, a mezei nyúl és az emlősragadozók betegségei, főként a belső élősködők okozta
bántalmaik.
Szerzőként és/vagy társzerzőként közreműködött 3 angol nyelvű és 12 magyar nyelvű
szakkönyv számos fejezeteinek a megírásában. Idegen nyelvű tudományos közleményeinek a
száma 49, továbbá 65 magyar nyelvű tudományos cikke jelent meg. Egy magyar nyelvű
szakkönyv szerkesztője.
Közreműködött a hazai szarvas tenyésztés létrehozásában, a Nemzetközi Szarvas Biológiai
Kongresszusok életre hívásában. Szervezője és a helyi szervezőbizottság elnöke volt a 4.
Nemzetközi Szarvas Biológiai Kongresszusnak, amelyet 1998 júniusában Kaposváron
tartottak. Több tudományos társaságnak, köztük a Magyar Parazitológusok Társaságnak a
tagja, amelybe 1973-ban lépett be. 1982-től több cikluson keresztül az elnökségi munkájában
vett részt.
Az elnökség az MPT Emlékérmének az adományozásával ismeri el Sugár Lászlónak a hazai
vadegészségügy területén, a parazitológiával kapcsolatosan végzett oktatói, kutatói és
tudományszervező munkáját, valamint a Társaság érdekében eddig kifejtett tevékenységét.

