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Telegdy Kováts László Galgócon (Nyitra megye) született 1902 december 
5-én. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte, ahol 1925-ben 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1925 január 1-től a Budapesti Műegyetem 
Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékén Sigmond Elek mellett mikológus 
és talaj mikrobiológus asszisztensként dolgozott, utóbbi tárgykörben 1927-ben 
műszaki doktori oklevelet szerzett. 1927 január 1-én az Országos Chemiai Inté
zetbe helyezték át. 1930 —31-ben állami külföldi tanulmányi ösztöndíjban ré
szesült.Tanulmányait Angliában a Rothamsted Experimental Station, Harpenden, 
Herts intézetben végezte. 1942-ben a Magyar Cukoripar Rt. központi műszaki és 
kutatási igazgatója lett. 1946 április 25-én az Agrártudományi Egyetem Mező- 
gazdasági Karán magántanárrá habilitálták. 1948-tól a Cukoripari Központban 
dolgozott, először mint kísérletügyi csoportvezető, majd 1949-től a Könnyűipari 
Minisztérium Cukoripari Főosztályán mint a műszaki osztály vezetője teljesített 
szolgálatot. 1950 november 1-től nevezték ki a Budapesti Műszaki Egyetem 
Élelmiszerkémiai Tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1952-ben dékán- 
helyéttes, 1952—1955-igés 1957tanévekben a vegyészmérnöki kar dékánjavolt.

Tudományos munkásságának elismeréseképpen 1952-ben a TMB a „kémiai 
tudományok doktora” fokozatot adományozta számára. 1956 óta a mai napig 
állam' kiküldetésben Európa csaknem minden országában, Közel- és Távol-Kelet 
legtöbb és Afrika néhány országában folytatott tanulmányutat, illetőleg +artott 
meghívásra előadásokat. Élelmiszerkémiai, biokémiai és élelmiszeripari munkás
ságának eredményeit több könyvben és közel 300 dolgozatban publikálta, ezek 
az élelmiszertudományok csaknem minden ágát felölelik. Számos állami és tár
sadalmi kitüntetésben részesült. Tudományos tevékenységét több külföldi szak
egyesület emlékérmekkel ismerte el; hazai és külföldi egyesületek megtisztelő 
funkciókba helyezték. így a Mezőgazdasági Élelmiszeripari Tudományos Egye-
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sülét tiszteletbeli elnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Orszá
gos Elnökségének és Országos Ügyvezető Elnökségének tagja. Az ISO TC/34 
nemzetközi szabványbizottság elnöki és a GIANA (Élelmiszeranalitikisok Nem
zetközi Egyesülése) alelnöki tisztségét tölti be. A Nemzetközi Kávékémiai 
Munkabizottság (ASIC) társelnöke, a Nemzetközi Gabonakémiai Tudományos 
Társaság (ICC) ügyvezető igazgatóságának tagja, a Nemzetközi Talajtani Tár
saság (ISSS) tagja, a FAO Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Kül- és belföldi 
szaklapok szerkesztőbizottságában is résztvesz, így lapunknak az Élelmiszer
vizsgálati Közlemények szerkesztőbizottságának alapitó tagja.

Több évtizedes professzori múltja során tanszékéről kerültek ki hazánk 
élelmiszeriparának vezető mérnökei.

Külföldi kapcsolatai révén hírnevet és elismerést szerzett a magyar élelmi- 
szervegyész-társadalomnak.

Tanítványai, munkatársai, az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerkesztő- 
bizottsága büszkén és szeretettel köszönti a magyar élelmiszertudomány nesz
torát!
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