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Diplomamunkáját 1951-ben a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéken készítette el, és 

ez évben kapta meg a vegyészmérnöki oklevelét. A Rákospalotai Növényolajipari Vállalatnál 

kezdett dolgozni. Kezdetben laboratóriumi mérnökként, majd 1954-től üzemvezető 

mérnökként. Vezetője volt többek között a margarin-, az étolaj-, az olajhidrogénező és az 

étolaj-palackozó üzemeknek. 1961-ben a gyár termelési osztályvezetőjének nevezték ki. 

1973-tól egy nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatot ellátva műszaki-gazdasági 

tanácsadó volt, majd 1979-ben a vállalat központjába került. 1992-ig, a vállalat 

privatizálásáig, termelési és technológiai osztályvezető volt. 1992-ben a korábbi vállalat az 

Unilever Magyarország Kft. által megvásárolt részéhez került, és a margaringyár új igazgatója 

mellett volt tanácsadó. Amikor a cég 1993. végén megvásárolta a Bajai Hűtőipari Vállalatot, 

ott lett tanácsadó és mellette tolmácsolási feladatokat is ellátott. Ezután az Unilever 

Magyarország Kft. központjába került, ahol a minőségbiztosítási, munkabiztonsági és 

környezetvédelmi tevékenység hazai gyárak közötti és az Unilever nemzetközi szerveivel 

való együttműködés szervezetét építette ki. 1998-ban fejezte be vállalti és szakmai aktivitását. 

Két ízben vett részt franciaországi ösztöndíjas tanulmányúton. 1966-67-ben 9 hónapot töltött 

ASTEF – ösztöndíjasként a francia növényolaj kutató központban. 1981-ben ACTIM 

ösztöndíjjal újabb hat hetet töltött el a francia tudományos kutatás és technológiai fejlesztés 

megismerése céljából. A margaringyártáshoz kapcsolódóan, a zsiradékok kristályosodási 

folyamataira irányuló tudományos tevékenysége és az e tárgyban benyújtott dolgozat 

megvédése alapján 1981-ben a BME –n egyetemi doktori fokozatot szerzett. Német nyelvből 

szakmai anyaggal bővített felsőfokú, francia, spanyol és angol nyelvből felsőfokú, olasz 

nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. A Szerkesztő bizottság tagja és nyelvi, valamint 

szaklektora az „Olaj Szappan Kozmetika” című iparági szaklapnak közel három évtizede. 

Ugyanígy több évtizedig tagja volt az iparági szabványosítási bizottságnak, valamint a 

Magyar Gazdasági Kamara csomagolási bizottság minőségellenőrző albizottságának.  

 

1972-ben elnyerte a METESZ „A csomagolás fejlesztéséért” érem bronz fokozatát, az étolaj 

és margarincsomagolás fejlesztése terén kifejtett munkája elismeréséül. A magyar-lengyel 

műszaki együttműködésben kifejtett tevékenységéért a lengyel műszaki szövetség, a NOT, 

1980-ban emlékéremmel tüntette ki. 


