
1983. október 20-án, életének 64. évében elhunyt Dr. Kottász József a Fővá
rosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet volt osztályvezetője, az Élelmiszer
vizsgálati Közlemények alapítója és szerkesztője.

1919. október 3-án született Budapesten. A Pázmány Péter Tudomány Egye
tem Bölcsészeti Karán 1944-ben doktori oklevelet nyert a kémia, kísérleti fizika, 
matematika tárgykörökből. Még ugyanezen évben került a Főváros szolgálatába 
a Vegyészeti Intézet munkatársaként. Bár az Intézet jogállása, elnevezése többször 
is változott az évtizedek folyamán, dr. Kottász József nyugdíjazásáig hű maradt 
első munkahelyéhez és az élelmiszervizsgálatokhoz.

Munkássága során széles körű elismerést szerzett mind az élelmiszerellen
őrzés, mind az élelmiszeranalitika terén. Legtöbbet az italfélék minőségének 
fejlesztése terén tevékenykedett, sok segítséget nyújtva az ipar szakembereinek, 
akikkel mindig szoros, megbecsült munkakapcsolatot tartott.

Jelentékeny munkát végzett a szabványositás terén is. Több szakbizottság 
munkájában vett részt, hosszú időn keresztül Bizottsági Elnökként is. Sok korszerű 
szabvány alkotása fűződik nevéhez.

Számos tudományos szervezetben, bizottságban működött közre, viselt tiszt
séget. Elnöke volt az Országos Komlóminősítő Bizottságnak és bírósági szakértő
ként is elismerést nyert.

Munkásságát 1969-ben az „Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója” kitüntetéssel 
jutalmazták.

Nemcsak szakmai munkásságában volt mindvégig hű polgára szeretett Fő
városának, hanem társadalmi tevékenységében is. Hosszú éveken keresztül igen 
lelkes és hasznos munkát végzett a XIII. kerület tanácstagjaként.

Dr. Kottász József ismerte fel elsőként annak a szükségességét, hogy legyen 
hazánkban egy nemzetközileg is elismert szakfolyóirat, amely a hazai élelmiszer
analitika eredményeinek biztosít nyilvánosságot.

Gondolata, javaslata elismerést nyert és 1955-ben megjelent az „Élelmiszer
vizsgálati Közlemények” első száma. Szerkesztője — haláláig — dr. Kottász 
József volt. A lap szerkesztőbizottságában neves szakemberek vettek és vesznek 
részt. Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” osztatlan egyetértésre és támogatás
ra talált nemcsak a hazai, hanem a külföldi szakemberek körében is.

A negyed évszázados jubileumon a szerkesztő a lap hasábjain köszönetét 
mondott mindazoknak, akik a folyóiratot támogatták. Most mi mondunk őszinte 
köszönetét és végső búcsút az örök megpihenésbe távozott alapítónak és szerkesz
tőnek, dr. Kottász Józsefnek.
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