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A Magyar Söripar ösztöndíjasaként végezte el a BME Vegyészmérnöki Karát 1962-

ben. Ezután a Soproni Sörgyárban kezdett el dolgozni. Két év után kinevezték a gyár 

főmérnökévé, amely beosztásban az egész iparág fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat is végezhetett, több ízben szabadalmaztatva az új technológiai eljárásokat. 

1976-ban kinevezték a Kőbányai Sörgyár igazgatójává, majd 1978-ban a Magyar 

Söripari Tröszt vezérigazgatójává. Az élelmiszeripari trösztök megszűnte után 1982-

től a Kőbányai Sörgyár vezérigazgatójaként dolgozott tovább, ahol sikeresen hajtották 

végre a magyar élelmiszeripar legnagyobb rekonstrukciós beruházását.  E 

rekonstrukciót követően érte el a gyár, hogy Európa harmadik legnagyobb sörgyárává 

lépett elő. A minőségben elért eredményeiket 1980-tól kezdődően nemzetközi szinten 

is több aranyéremmel ismerték el. Napi munkája mellett 1982-ben vegyipari gazdasági 

mérnöki diplomát, majd 1985-ben műszaki doktori címet szerzett. Ezektől az évektől 

kezdve meghívott előadóként és konzulensként bekapcsolódott két egyetem (BME, 

Corvinus) oktatói munkájába is, később címzetes egyetemi docenssé választották. Az 

1990-es rendszerváltás illetve a privatizáció után felkérésre, a csomagolópapírt illetve 

feldolgozott hullámlemez termékeket gyártó Dunapack Zrt. igazgatója lett, kiemelt 

feladatként kezelve a környezetvédelmet és a csomagolóanyagok újrahasznosítását. 

Egy sikeres leányvállalat  (Duparec Kft.) alapítását és beindítását követően, addigi 

környezetvédelmi munkája elismeréseként 1996-ban a mindenkori kormány 

környezetvédelmi munkáját segítő Országos Környezetvédelmi Tanács tagjává, majd 

2002-ben alelnökévé választották, mely tisztséget 8 év után 2004-ben adta át 

utódjának. 2008 évvégén nyugdíjba ment, de szakértő tanácsadóként ma is segíti a 

Dunapack Zrt. munkáját. Munkája mellett csomagolási és környezetvédelmi 

témakörökben rendszeresen publikál, előadásokat tart és ipari konzulensként segíti a 

végzős egyetemi hallgatók munkáját. 2010-ben felkérést kapott az Európai 

Minőségügyi Szervezet (EOQ) Magyar Nemzeti Bizottsága keretében működő 

Környezetvédelem és Fenntarthatósági Szakbizottság elnöki teendőinek ellátására. 

 

„Kiváló Feltaláló” kitüntetésben részesült 1971 és 1972 évben. 1978-ban elnyerte a 

METESZ-KAB „Irodalmi Díját”, 1981-ben „Munka Érdemrend Ezüst Fokozatát” 

kapta. 1984-ben MÉTE „Kossutány Tamás Emlékérem”, 1985-ben „Kiváló 

Társadalmi Munkáért” kormány kitüntetésben részesült. 1988-ban „Eötvös Lóránd 

Díjjal” tüntették ki. 1990-ben METSZ-KAB „Anyagmozgatás Fejlesztéséért 

Emlékérem” és „Kiváló Kamarai Munkáért” emlékéremben részesült. Az „Ipar a 

Környezetért „Alapítvány aranyérmét kapta 1993-ban, majd 1999-ben 

„Környezetünkért Díj” miniszteri kitüntetésben részesült, végül 2008-ban a CSAOSZ 

a „Szakmáért” életmű díjával tüntették ki.  


