
Mély megrendüléssel álltuk körül munkatársak és jóbarátok Király László 
koporsóját. Nemcsak a magyar konzervipar vesztette el sokoldalú, kitűnően kép
zett szakemberét, de az egész élelmiszeripar és főként a minőségellenőrzés szak
területe is szegényebb lett az energikus és fáradhatatlan, kiváló kolléga halálával.

Megdöbbentő váratlansággal, hirtelen ragadta el a halál fiatalon, hiszen még 
csak 50 éves lett volna július 4-én.

Vegyészi szakképzettségének megszerzése után — 1943-ban — kezdett el 
dolgozni a konzerviparban, az akkori Weiss Manfréd Konzervgyárban és haláláig 
az ipar hűséges dolgozója maradt.

A konzerviparban eltöltött 30 év során dolgozott a Sashalmi Konzervgyár
ban, a Mirelite-nél, a Budapesti Konzervgyárban, a Kalocsai Konzerv- és Paprika
ipari Vállalatnál, az Élelmiszeripari Minisztérium Konzerv- és Paprikaipari Igaz
gatóságán, legutóbb pedig a Konzervipari Vállalatok Trösztjénél.

Munkásságát az ipar különböző munkaterületein fejtette ki. Kiváló eredmé
nyes munkát végzett a kalocsai gyár főmérnökeként, ahol konzervipari tevékeny
sége mellett jelentős eredményeket ért el a fűszerpaprika-gyártás korszerűsítése 
és minőségének fejlesztése terén.

A legtöbbet azonban a minőségellenőrzés területén dolgozott. Egyike volt a 
legelsőknek, akik létrehozták és megszervezték a konzervipar minőségellenőrző 
szervezetét. E szakterületen több jelentős beosztásban dolgozott, legutóbb a 
Konzervipari Vállalatok Trösztje osztályvezetőjeként az Iparági Laboratórium 
vezetője volt. Minden tudását és energiáját annak szolgálatába állította, hogy a 
magyar konzervipar termékei minden tekintetben megfeleljenek a hazai és kül
földi vásárlók igényeinek.

A vegyészet mellett, melyet mindvégig legfőbb hivatásának tartott, rend
kívül széles érdeklődési köre volt a munkájához kapcsolódó szakterületek iránt is. 
Sokoldalúsága képessé tette arra, hogy kiváló munkát végezzen mint a szabvány
bázis vezetője, a konzervipar hazai és nemzetközi szabványosítási tevékenységé
ben.

Megbecsült eredményes munkát végzett a FAO hazai szakbizottságában, 
továbbá a paprika jelleg-megállapító bizottságban és az OMFB témáiban való 
közreműködésével.

Maradandó érdemeket szerzett a konzervipari szakemberképzésben, okta
tásban is.

Eredményes munkájáért részesült az Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója kitün
tetésben.

Király László halála nagy veszteség az élelmiszeripar számára. Osztoznak a 
gyászban az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet munkatársai is, akikkel 
szakmai munkája során oly kiváló kapcsolatot tartott. Kegyelettel és szeretettel 
őrizzük meg emlékét.
Budapest, 1973. július hó
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