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1962-ben, a diploma megszerzése után a debreceni BIOGAL Gyógyszergyárban 

kezdett dolgozni, először gyakornokként, majd főművezetői munkakörben, végül 

üzemvezetői beosztásba került. 1969 augusztusától a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Alkalmazott Kémia Tanszékén dolgozott adjunktusi minőségben, 

majd 1971-től a tanszékvezető általános helyettese lett. Egyetemi doktori diplomáját 

1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen védte meg. Részt vett a KLTE közéletében 

is, 1971 és 1973 között a Tűzrendészeti és Munkavédelmi Bizottság elnökeként. 1970-

től a Kémiai Tanszékcsoport munkájában tevékenykedett, amelynek 1975-től titkára 

lett. 1976-ban ismét a BIOGAL Gyógyszergyárba került, ahol gazdasági tanácsadói 

munkakört töltött be. 1979-ben a vállalat műszaki vezérigazgató-helyettesévé nevezték 

ki, és ebben a munkakörben dolgozott 1992 márciusáig. 1990-ben a BIOGAL 

Gyógyszergyár Rt-vé alakult és kezdetét vette a privatizáció előkészítése. A 

megalakult Rt igazgatósági tagja lett, majd 1991-től az Igazgatóság az elnöki teendők 

ellátásával bízta meg.1992-ben elnyerte a vezérigazgatói feladatkört az Rt 

Igazgatóságának elnöki tisztségében is megerősítést nyert. A privatizáció befejezése 

után 1995-ben a vezérigazgatói állásában is megerősítést kapott és az Rt új 

Igazgatóságának tagjává választották. Ezen feladatköreit nyugdíjba vonulásáig 2001 

augusztusáig látta el. Az Igazgatóság felkérésére nyugdíjasként részmunkaidős 

tanácsadói feladatkört látott el 2005. augusztus 31-ig. A helyi szakmai közéletben a 

MTA/DAB Gyógyszer- és Vegyipari Munkabizottság titkára volt, a MKE debreceni 

csoportjának vezetőségében tevékenykedett, majd a MTA/DAB Kémiai 

Szakbizottságának tagja volt. A KLTE felkérésére 1986 szeptemberétől 2 évig 

tudományos tanácsadóként részt vett az Alkalmazott Kémiai Tanszék oktató és kutató 

munkájának korszerűsítésében. Ennek elismeréseként a művelődési miniszter 1989-

ben „Címzetes egyetemi docens” címet adományozott számára. 1984-től részt vett a 

Hajdúsági Környezetvédelmi Egyesülés, illetve jogelődje munkájában az Igazgatóság 

tagjaként, majd 1990-1992 között annak elnöki tisztét is ellátta. Társadalmi közéleti 

tevékenységét az 1990-es években a Nagyerdő Társaság elnökségében, valamint a 

Munkácsy Trilógiáért Alapítvány kuratóriumának munkájában fejtette ki.  

 

Pályafutása alatt szakmai tevékenysége elismeréseként „Kiváló Újító” ,  „Vállalati 

Kiváló Dolgozó” (1967,1980,1981), az ipari minisztertől „Kiváló Munkáért”,  „Eötvös 

Lóránd Díj” elismerésekben részesült. A Polgári Védelemben kifejtett tevékenységért 

„A haza szolgálatáért”, „Honvédelmi Érdemérem”, „Légoltalmi Jubileumi 

Emlékérem” kitüntetésekben részesült. „Hatvani István Díj”,  „A tudomány 

támogatásáért” ,  „Preisich Miklós Díj” ,  „Sesztina Díj”  


