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1940-ben született Feldebrőn. 

Vegyészmérnöki oklevelének száma:23/1963. 

 

A diplomamegszerzése után az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárban gyakornokként kezdett 

dolgozni. 1964 és 1967 között mint részlegvezető, majd üzemvezető beosztásba került. 

Bekapcsolódott a technológia korszerűsítési feladatok kidolgozásába. Két újításban 

társszerzőként, ill. egy szabadalomban, mint közreműködő vett részt. Beiratkozott a BME 

Vegyészmérnöki Kar Gazdasági Mérnöki Szakára és 1968-ban diplomát szerzett. 1969-ben 

áthelyezéssel került a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetbe. Kezdetben, mint 

tudományos munkatárs, majd főmunkatársi besorolásban dolgozott. Feladatkörébe tartozott a 

vegyipar különböző időhorizontú fejlesztési koncepcióinak, az egyes vegyipari gyártási ágak, ill. 

gyártmányok fejlesztése gazdaságosságának, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi 

együttműködési kérdések vizsgálata, döntés-előkészítő anyagok kidolgozása. 1973-ban 

tudományos csoportvezetővé léptették elő, majd 1975-ben osztályvezetőként szervezte, 

irányította a fentebb már felsorolt feladatok kidolgozását. A hetvenes években társszerzője volt 

OMFB tanulmánynak, ill. a Nehézipari Minisztérium külkereskedelmi tevékenységét bemutató 

értékelő tanulmánynak. 1981-ben áthelyezéssel került az Ipari Minisztérium Műszaki Fejlesztési 

Főosztály Beruházási Osztályára. Nyolc éven át, az egyéb központi illetve a vegyipari 

beruházásokkal foglalkozott. 1989-től a rendszerváltásig az Iparpolitikai és Tervezési Főosztály 

Iparpolitikai Osztályán a fejlesztéseket, beruházásokat, valamint a lízinghez és vámhoz 

kapcsolódó tárca feladatokat látta el. A rendszerváltás után az újjászervezett Iparpolitikai 

Főosztály Koordinációs és Összefoglaló Osztályára került. Az addigi feladatköre kibővült az 

iparvédelmi és regionális fejlesztési témákkal, továbbá a fejlesztéseket támogató különféle 

alapokkal kapcsolatos pályázatok elbírálásához tartozó tárca feladatokban való közreműködéssel. 

1993-ban a tárcánál végrehajtott szervezet korszerűsítés kapcsán az Alapanyagipari Főosztály 

Vegyipari Osztályára került, mint főtanácsos. A korábban említett feladatköre kibővült a 

privatizációhoz, ill. a válságkezeléshez kapcsolódó témákkal. 1993-ban megbízást kapott a 

Vegyipari Osztály vezetésére, amelyet 2000-ben történt nyugállományba vonulásáig látott el. 

1990. és 1992. között tagja volt a VEGYTEV Vállalati Tanácsának, valamint a MÁFKI 

Felügyelő Bizottságának. A tulajdonos ÁVÜ javaslatára tagja volt a BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 

Igazgatóságának, majd ezt követően részt vett az ICN Magyarország Rt., a Richter Gedeon Rt 

valamint a Műanyag Kutató és Fejlesztő Kft társaságok felügyelő bizottságának munkájában. 

 

Az Egyetem Szenátusa arany diploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki 

tevékenységét.  


