
Köszöntjük 
Laár Tibort

A magyar tudomány- és technikatörténészek közössége tisztelettel köszönti Laár Tibor 
vegyészmérnököt, a Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és 
Technikatörétneti Bizottságának (MTESZ TTB) koordinációs titkárát, aki széleskörű szakmai 
ismeretei közrebocsátásával évről évre hozzájárult az „Újabb eredmények a hazai 
természettudomány-, technika- és orvostörténet köréből” című országos ankétsorozat 
sikeréhez.

Laár Tibor 1926. február 9-én született Kolozsváron. Egyetemi tanulmányait a 
Veszprémi Egyetemen végezte, ahol 1952-ben szervetlen kémia szakon jeles diplomát 
szerzett. Még abban az évben kinevezték a Metallochemia Vállalat igazgatójává, majd a 
Könnyűipari Tervező Iroda főmérnöke lett. Átszervezés után lett a Fémkohászati Tervező 
Iroda igazgatója. Miután az irodát a Kohászati Gépészeti Tervező irodával egyesítették, az 
Apci Fémtermia Vállalat alapító igazgatója lett. 1954-ben elvállalta a MTESZ központi 
titkárának tisztségét. Már a következő évben visszatért azonban a szakmába és 1955 
novemberében a Fémkutató Intézet öntödei laobratóriumának vezetője lett. Mint tudományos 
csoportvezető munkatársaival három szabadalmat dolgozott ki, majd 1972-ben a Tatabányai 
Alumíniumkohó osztályvezetője lett. A Fémkutató Intézet megbízásából 1974-ben átadta 
öntészeti kutatási eredményeit a prágai Fémkutató Intézetnek. Ugyancsak a Fémkutató Intézet 
megbízásából sikeresen bemutatta a korábbi szabadalma szerint elkészített berendezést az 
Inotai Alumíniumkohóban. 1980-1982 között a KGST Színesfémkohászati Állandó 
Bizottságának szakértője. 1983-ban a Tatabányai Alumíniumkohó műszaki tanácsadója, majd

10.23716/TTO.13.2006.01



műszaki fejlesztési osztályvezetője. Ebből a beosztásából ment nyugdíjba 1986 áprilisában. 
Ezt követően a gyár 50 éves jubileumi évkönyvét szerkesztette. 2002-ben a Veszprémi 
Egyetem évnyitóján mint a volt évfolyam szószólója vette át az Aranydiplomát.

1951 óta volt az országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) tagja, 
hat éven keresztül a Fémkohászati Szakosztály titkára, majd -  történeti témákkal foglalkozva
— a ’’Bányászati és kohászati emlékek nyomában” című bizottságának titkára. Az 
„Europäische Eisenstrasse”, valamint a MTESZ TTB megbízásából jelenleg is széleskörű 
koordinációs szerepet tölt be.

Munkásságáért számos kitüntetésben volt része. Irodalmi tevékenysége 142 cikk, ill. 
előadás és különféle közlemény.

Amikor 80. születésnapja alkalmából köszöntjük, kívánunk neki további széleskörű és 
sikeres munkát.

Dr. habil. Vámos Éva 
a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága

titkára
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