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Szakmai pályafutását 1961-ben a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyárában 

kezdte, ahol széleskörű tapasztalatot szerzett a gyógyszeripari üzemi gyártástechnológiák, 

kutatások és fejlesztések terén. Közel öt éven át a gyár antibiotikum üzemében mint üzem-

mérnök, 1967-ig a Kutatási Főosztályon dolgozott. 1970-ben megszerezte a gazdasági mérnök 

diplomáta BME-n. A gyár Műszaki Fejlesztési Osztályán az új gyártmány csoport vezetője és 

az osztályvezető helyetteseként kiemelt feladata volt az új gyártmányok bevezetési folyama-

tának naprakész követése, a hálótervezés módszerével, a tervtől való eltérések jelzése. Továb-

bi feladatai a gyár műszaki fejlesztési döntéseinek megalapozását szolgáló tanulmányok ké-

szítése, a befejezett fejlesztések műszaki gazdasági értékelése. 1972-ben a Bőr-, Műbőr és 

Cipőipari Kutatóintézetben csoportvezető lett. Munkái közé tartozott többek között a könnyű-

ipar, bőr, műbőr és cipőipari ágazatainak helyzetelemzése, nemzetközi összehasonlításban, 

ágazatfejlesztési koncepciók kidolgozása, a szakágazatok ipargazdasági és a vállalatok üzem-

gazdasági problémáinak feltárása, a problémák megoldására vonatkozó javaslatok hatásvizs-

gálata. A Könnyűipari Minisztérium megbízásából közreműködött a szakágazatok éves kö-

zéptávú terveinek kidolgozásában. 1978-ban a Közgazdasági Egyetemen doktori címet szer-

zett. 1978. és 1985. között az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportjának tudományos munka-

társa volt. Kiemelt kutatási területe a tudományos technikai haladás volt, kutatást folytatott a 

külföldi technika átvételének hazai K+F feltételei körében és vizsgálta a feltételek biztosított-

ságának szintjét. 1985-től 1987-ig a Röntgen és Kórháztechnikai Vállalat gazdasági igazgató-

helyetteseként tevékenykedett. 1987-ben a Struktúra Szervezési Vállalat Vállalatelemző 

Szakértő Irodájának témavezető főmunkatársa lett. Kiemelt munkája a Szanáló Szervezet 

megbízásából szénbányák állami szanálásának műszaki gazdasági előkészítése volt. 1989-ben 

a Vállalatelemző Szakértői Iroda kivált a Struktúra Szervezési Vállalatból, ahol továbbra is 

témavezető főmunkatárs maradt. Intézmények megbízásából átvilágítások vezetője volt. 

1991-től a Versenyhivatal Ipari Irodájának munkatársaként, főtanácsosi minőségben a Ver-

senytanács döntéseit megalapozó előkészítő vizsgálati feladatokat látott el. Kutatásainak 

eredményeit szakperiodikákban publikálta. Néhány előadást tartott külföldön, több tanul-

mányúton vett részt a volt KGST országokban.  

 

 


