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A 75 éves Lásztity Radomir köszöntése
Dr. Lásztity Radomir 1951-ben szerezte vegyészmérnöki oklevelét a

Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Egyetemi tanulmányai
befejezésétõl a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéken dolgozott
mint tanársegéd, 1959-tõl adjunktus, 1963-tól docens és 1969-tõl egyetemi
tanár. 1972-tõl 1993-ig tanszékvezetõ, 1966-1970 között dékánhelyettes,
1970-1976 között rektorhelyettes volt.

A több mint 50 éves oktatói tevékenysége során végigjárta az
oktatómunka minden szintjét a laboratóriumi gyakorlatok vezetésétõl az
önálló elõadásig, majd a kari és egyetemi szintû oktatásszervezésig és
irányításig. Vendégoktatóként elõadásokat tartott több külföldi egyetemen.
Jelenleg is magyar és angol nyelven tart elõadásokat a BME-n. Több mint
20 jegyzet szerzõje. Magas színvonalú oktatómunkát végzett, elõadásaiban
nagy gondot fordított a legújabb elméleti és gyakorlati ismeretek, új
analitikai eljárások, technológiák megismertetésére.

Kutatási területe a gabona- és élelmiszerfehérje kémia, illetve biokémia.
Eredményes tudományos munkáját dokumentálja az 1961-ben kapott
kandidátusi, az 1968-ban szerzett tudomány doktora fokozat, az 1973-ban
kapott Sigmund Elek érem, a Nemzetközi Gabonakémiai Szövetségtõl
1982-ben kapott Bailey-érem, az 1986-os Akadémiai díj, az 1988-as Állami
díj. 1990-ben elnyerte az ICC Friedrich Schweizer érmét, 1994-ben
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem kis keresztjét.

Több mint 600 publikációja jelent meg, közöttük több idegennyelvû,
külföldi kiadók által kiadott sikeres könyv is. Nemzetközileg elismert
szakember. Aktív szakmai – közéleti tevékenységet folytat. Elnöke volt az
MTA Élelmiszerfehérje Munkabizottságának, tanácskozási jogú tagja az
MTA Kémiai Tudományok Osztályának, MÉTE elnökségi tag és több
szaklap, köztük az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerkesztõbizottsá-
gának tagja. A Nemzetközi Gabonakémiai és Technológiai Szövetség (ICC)
elnöke volt 1980-1984 között, jelenleg vezetõségi tagja, a FAO/WHO
Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Bizottságának
elnöke volt 1975-tõl 1989-ig. 1986-ban vendégprofesszorként az USA-ban,
a Minnesotai Állami Egyetemen dolgozott.

Dr. Lásztity Radomir 1993-ban nyugállományba vonult. Köztiszteletben
álló professzor emeritus, az ICC tiszteletbeli elnöke, aki a felsõoktatás
területén hosszú idõ óta végzett és végez magas színvonalú, iskolateremtõ
munkát Gazdag tapasztalatai, széleskörû kapcsolatai és elismertsége,
valamint a szakmai közéletben kifejtett eredményes tevékenysége
mindannyiunk elõtt álló követendõ példa.

Dr. Salgó András
tanszékvezetõ egyetemi tanár
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