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JAKAB ALBERT 
mezőgazdasági mérnök 

Mezőgazdasági mérnöki oklevelét 1929-
ben nyerte el a Budapesti Közgazda
sági Egyetem mezőgazdasági szakosztá
lyán. Oklevelének megszerzése után Bu
dapest székesfővárosnál a közélelmezési 
szakon kapott állást. 1931-ben eredmé
nyesen elvégezte a közélelmezési felügye
lők részére előírt gombaismerő tanfolya
mot. A vásárcsarnokok és piacok igaz
gatóságánál 1937-ben átvette az ilyen 
irányú szakfelügyeletet és ezt a munka
kört nyugállományba vonulásáig ellátta. 

Az 1899-ben hozott gombaárusítási 
szabályrendelet már nem felelt meg a 
változott körülményeknek, ezért 1950-ben 
a fővárosi tanács megbízásából új ~en-
deletet szövegezett, amely 1951-ben, mint 
„Gombaárusítási Utasítás" lépett hatály
ba. 

Javaslatára a Magyar Szabványügyi 
Hivatalban megkezdődött a gombák 
szabványosítása. Részt vett az Egészség
ügyi Minisztérium azon utasításának elő
készítésében, amely országosan szabá
lyozza a gombák árusítását és felhaszná
lását. Bekapcsolódott és rendszeresen 
részt vesz a gombaszakoktatásban és 
a vizsgáztatásban. Tárgykörében több 
alap- és felsőfokú jegyzetet írt. Tagja a 
Magyar Szabványügyi Hivatal, valamint 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium gomba-szabványbizottságának. 
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
1979-ben aranyoklevéllel tüntette ki. 

Jakab Albert az O E E mikológiái és 
faanyagvédelmi társaságának egyik ala
pító tagja. 1962 óta. A társaságnak több 
mint másfél évtizedig vezetőségi tagja 
volt, és mint oktatási felelős, a gomba
ismerő tanfolyamok szervezője és előadó
ja.. Egyesületi munkáját mindig lelkesen, 
lelkiismeretesen végezte. Tudományos
társadalmi munkássága során gombatan
folyami jegyzetek és szakcikkek írásával 
jelentősen előrevitte a gombaismeret fej
lődését. Munkássága révén egyesületünk 
elnöksége méltónak tartotta a CAROLUS 
CLUSIUS-emlékérem adományozására. 

A k ö z g y ű l é s e lnöke a miniszteri k i tünte tés t a köve tkező szavakkal n y ú j 
totta át BOROSS GYÖRGY nyugdíjasnak. 

Egyesületünk kitüntetéseinek ezen ün
nepélyes átadása ad alkalmat arra, hogy 
tisztelettel és szeretettel köszöntsem szak
mai közéletünk jól ismert, agilis szemé
lyiségét, B or o s s György aranydip
lomás erdőmérnök kollégánkat, az arany-
és gyémántdiplomás, valamint nyugdíjas 
tagtársaink képviselőjét, akit a mező
gazdasági és élelmezésügyi miniszter elv
társ közéleti tevékenységének eredmé
nyes, jó munkája elismeréseként. KI
VÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetésben része
sített. 

Tiszteletre méltó kollégánk, aki ebben 
az évben tölti be jó erőben, egészségben 
életének 85. évét, ma is igen aktív egyé-


