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75  éves  Hol ló  János

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények Szerkesztô Bizottságának,
szerzôinek, lektorainak és mindenekelôtt olvasóinak nevében nagy
tisztelettel köszöntjük Holló János akadémikust, aki 1994. augusztus 20-án
ünnepelte 75. születésnapját. A köszöntés és az elismerô szavak mellett egy
ilyen születésnap alkalmat ad a kiváló magyar tudós munkásságának
méltatására és a visszatekintésre.

Prof. dr. Holló János 1941-ben szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét a
Budapesti Mûszaki Egyetemen. Utána különbözô vegyipari üzemekben
üzemi- és kutatómérnökként dolgozott. 1948-tól a Budapesti Sörgyár
Maláta- és Sörüzemének mûszaki igazgatójaként tevékenykedett.

1947-ben szerzett mûszaki doktori fokozatot, majd 1950-ben a Mûszaki
Egyetem magántanárrá avatta. 1952-tôl a BME Mezôgazdasági Kémiai
Technológiai Tanszékének vezetôje és több cikluson át (1955-57 és 1963-
72) a Vegyészmérnöki Kar dékánja. 1952-1990-ig tartó professzori állása
mellett - jelenleg is - az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének
Igazgatója.

Holló professzor a magyar élelmiszerkutatás nemzetközileg is legismertebb
és legmegbecsültebb alakja. Tudományos kutatás, a tudományszervezés és
a felsôoktatás területén egyaránt kimagasló életmûvet mondhat magáénak.
Több száz publikációja van, számos mérnök-generációkat nevelô
tankönyvnek és egyetemi jegyzetnek a szerzôje.

Nemzetközileg ismert és nagyrabecsült szerteágazó kutatási területe az
élelmiszer- és a biológiai iparok mérnöki problémáira terjed ki, kezdve az
alapanyagok kémiai és fizikai tulajdonságaitól, az ipari enzimek elméleti és
gyakorlati problémáin keresztül az alkalmazott mûveleti folyamatokig.
Oktatási munkájában vezetése alatt fejlesztették ki Európában elsôk között a
vegyészmérnök képzésben a félüzemi oktatást, valamint a mérnöki szemlélet
kialakításához elengedhetetlenül szükséges gyártervezési gyakorlatokat.

Holló János a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Alapító
Fôtitkára, késôbb társelnöke, elnöke volt 1990-ig. Jelenleg a Szervezet
tiszteletbeli elnöke. Egy évtizede elnöke az MTA Élelmiszertudományi
Komplex Bizottságnak és szerkesztôje az Acta Alimantária
szakfolyóiratnak, elnöke az Élelmiszervizsgálati Közlemények
szakfolyóirat Szerkesztô Bizottságának. Ezen kívül több hazai és külföldi
folyóirat szerkesztô bizottságának tagja.

Nemzetközi tudományszervezôi tevékenységét több külföldi szervezetben
betöltött elnöki tisztsége és tagsága igazolja. Tudományos munkásságáért
számos magas hazai és nemzetközi  elismerésben részesült.

A gratuláló és elismerô szavakkal együtt kívánunk Holló professzor úrnak
erôt, egészséget és hosszú, további sikerekben gazdag életet.

Molnár Pál
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