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Heltai László emlékezetére 
(1899-1981)

1981. február 27-én meghalt Heltai László, a Fővárosi Élelmiszerellenőrző 
és Vegyvizsgáló Intézet ny. igazgató helyettese.

1899 május 21-én született Körmenden. Középiskoláit Budapesten végezte, 
majd 1917 szeptemberében beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem (v. Mű
egyetem) vegyészmérnöki karára, és itt 1921. október hó 29-én vegyészmérnöki 
oklevelet nyert. 1922. március 24-én lett a Budapest Főváros Vegyészeti és Élel
miszervizsgáló Intézet (ma: Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet) 
tagja, ahonnan ideiglenes vegyész, segédvegyész, vegyész, fővegyész, vegyész
tanácsos, csoportvezető főmérnök, igazgatóhelyettes, munkaköri beosztásokon 
keresztül 1965 júliusában, 43 évi szolgálat után, szívbetegsége miatt ment nyug
díjba.

Az Intézetbe való belépésétől kezdve a tartósított élelmiszerek — speciálisan 
a növényi konzervek -  vizsgálatával foglalkozott.

1946-ban átvette az Intézet „Növényi konzerv osztály”-ának vezetését. Az 
osztálynak munkaköre a növényi konzervek belkeseskedelmi és külkereskedelmi 
(export) vizsgálata, vizsgálati módszerek alkalmazása és kidolgozása, valamint 
a növényi konzerveket előállító vállalatok (gyárak) technológiájának ellenőrzése 
és felülvizsgálata volt. Itt kifejtett munkája elismeréseképpen 1954-ben elnöke 
lett az Élelmezésügyi és Belkereskedelmi Miniszter által közösen létrehozott 
„Konzervipari Tárcaközi Minősítő Bizottságinak, valamint az „Export Konzerv 
Minősítő Tárcaközi Bizottságinak. Ugyancsak elnöke volt annak a bizottságnak 
is, amelyet az Élelmezésügyi Minisztérium hozott létre a tartósított növényi eredetű 
élelmiszerek vizsgálati módszereinek összeállítására.



Tagja volt a Konzervipari Műszaki Tanácsnak és — 1946 óta — a Magyar 
Szabványügyi Hivatal „növényi tartósítóipar” és „tartósított élelmiszerek vizs
gálata” szakbizottságainak.

Társszerzője volt a Gyáriparosok Orsz. Szövetsége kiadásában megjelent Vizs
gálati Módszerek c., az élelmiszeripari technikumok részére tankönyvül szolgáló 
„Élelmiszervizsgálatok” c. könyv szerzői munkaközösségének.

1960. március 24-én az „Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapta. 
Munkakörével — a tartósított növényi konzervek vizsgálatával — kapcsolatos 
dolgozatai a Kísérletügyi Közleményekben, a Mezőgazdasági Kutatásokban, a 
„Vegyvizsgálat”-ban és folyóiratunkban az Élelmiszervizsgálati Közleményekben 
jelentek meg.

50 éves eredményes mérnöki munkássága elismeréséül a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanácsa 1973-ban aranydiplomával tüntette ki.

Első munkahelye a Fővárosi Tanács volt, innen is ment nyugdíjba — akár
csak felesége; a Heltai család a főváros hű gyermeke volt. Munkahelyén munka
társai szerették és megbecsülték nagy szakértelmét és őszinte emberi tulajdon
ságait: jóakaratát és megértését. Nagy szaktudását az ipar is jól ismerte^ szeme 
előtt fejlődött ki hazánk egyik legnagyobb ipara a konzervipar, melynek 6  volt a 
„Laci bácsija”. Az Intézet pedig mindig büszkén tekintett a konzervipar „Laci 
bácsijára”, aki mindig a fejlődést kereste és baráti segítséget nyújtott a hozzá 
fordulóknak.

Heltai László volt az utolsó aki személyesen ismerte az Intézet valamennyi 
igazgatóját: az alapító Balló Mátyástól napjainkig. Szolgálata alatt négy igazgató 
vezette az intézetet: akik vezetési technológiájukban sokat tanulhattak tőle: a 
munkatársait megbecsülő, mindig emberi igazi embertől.
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