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ezerkilencszáznegyvenöt elején kezdődött egy budai 
óvóhelyen, ahol – szüleim hetedikjeként – először elsírtam 
magamat.  
Ezután sem történt velem semmi rendkívüli: jártam óvodába, 
iskolába; közben – kilenc- és tizenötéves korom között – 
segítettem édesapámnak a fuvarozásban (fa és szén rakodásában, lóhajtásban) és a 
lovunk ápolásában (no meg istálló-takarításban, szénagyűjtésben, trágyahordásban) 
nyaranként és hajnalonként. (Matektanárom nem is nyugodott, míg ki nem derítette az 
okát, miért alszom el olykor az órán.) 
Mikor szüleimmel budaörsi lakos voltam, a legendás tanár, Szakály Mátyás is tanított 
(egyik fia, a későbbi zenész, Laci - osztálytársam volt). 
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban is volt kedves tanárom: az osztályfőnök Kamarás 
Zoltán – matematikát és emberséget tanított – akivel és családjával haláláig tartottam 
(igaz, lazán) a kapcsolatot.  
Ezután a Műszaki Egyetem következett. Érzelemmentes műhelymunka, 
szakemberekkel; néhány üdítő kivételt jelző pedagógussal (Pogány Frigyes, Cholnoky 
Tibor, Csellár Ödön). Építőmérnöki oklevelet szereztem. 
Diplomaterv-konzulensként a Vegyterv egyik irodavezetőjét jelölték ki számomra. 
Kölcsönös szimpátia okán ott is kezdtem el dolgozni, s az maradt – csaknem 
negyedszázadon át – az egyetlen igazi munkahelyem. Közvetlen főnökömet, Rácz 
Piroskát, nyugdíjazása után tavaly történt távozásáig (csaknem 40 évi kapcsolat) 
folyamatosan látogattam, segítgettem.  
Munkahelyemen szívósan dolgoztam; elvemmé vált: olyan jó minőségű, egyeztetett és 
ellenőrzött terveket kell készítenünk, hogy a kivitelezés során alig legyen ránk 
szükség. Mondhatom, hogy ezt – jó részben – meg is valósítottuk. Elöljáróim 
ajánlására 31 évesen miniszteri kitüntetésben részesültem. 
Ugyanakkor igyekeztem kollégáimmal jó emberi kapcsolatokat, kollektívát kiépíteni. 
Valószínűleg ez is elég jól sikerült, mert miután a rendszerváltáskor a Vegyterv is a 
nagy tervezőirodák sorsára jutván – hogyan is mondjam? – megsoványodott, egyik 
volt közvetlen munkatársam néhány éve munkát keresve ajánlkozott az egyszemélyes 
bt.-mnél így: „Gyula, veled akármire.” 
Amikor ’73-ban megházasodtam, az esküvőnkön az irodavezetőmtől a rajzolókig kb. 
tizenöt vegyterves vett részt. 
Szüntelenül képeztem magamat: alapdiplomám mellé egy szakmérnöki oklevelet és 
számítástechnikából egy főiskolai oklevelet szereztem. 
Cégünk mint a főleg vegyipari, de később már szélesebb körű területen működő egyik 
legnagyobb tervező vállalat, a generáltervezéstől a szaktervezésig a szinte teljes 
vertikumot lefedte. A technológiát általában külföldi élenjáró cégektől (Linde, 
Kellogg, Alpine, Gexa stb.) adaptálta, de a gépészeti, építészeti, tartószerkezeti, 
épületgépészeti, elektromos, műszeres, út-vasút, geodéziai, telepítési terveket 
(alvállalkozók bevonásával) a Vegyterv készítette. 
Ily módon konzultatív kapcsolatban álltunk Japántól Angliáig sok ország tervezőivel. 
S ezen túl még exportra is dolgoztunk, főleg az akkori NDK részére. 



 
Főbb tervezői munkák, amelyeknek részese voltam: 

- Péti Nitrogénművek Nagykapacitású műtrágyagyára, 
- Borsodi Vegyi Kombinát (rekonstrukciók), 
- Észak-Magyarországi Vegyiművek (Sajóbábony), kapacitásbővítés, 
- Tiszamenti Vegyiművek (Szolnok), mosópor-üzem, 
- Tiszai Vegyi Kombinát (Tiszaújváros), etilén üzem, 
- Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat (Nagytétény), PVC üzem, 
- Dorogi Gyógyszergyár, 
- Chinoin Gyógyszergyár (törzsgyár és Nagytétény), 
- Richter Gyógyszergyár (korábban Kőbányai Gyógyszerárugyár), 
- EGIS Gyógyszergyár (korábban EGYT), III. csarnok, 
- Taurus Gumigyár (Budapest és Szeged), 
- Biogál Gyógyszergyár (Debrecen), 
- Alkaloida Gyógyszergyár (Tiszavasvári), 
- Agrokémiai Kombinát Sellye, 
- Nitrokémia Ipartelepek (Balatonfűzfő és Papkeszi), úthálózat korszerűsítése, 
- NDK, Bitterfeld, Petrochemisches Kombinat (rekonstrukciók és bővítések), 
- NDK, Filmfabrik Wolfen (rekonstrukció) 
- NDK, Schwedt, Petrochemeisches Kombinat (a Barátság kőolajvezeték 

végénél, tartályparkok, utak, hidak). 
 
A vegyterves létem után mikro-vállalkozóként némi ráképzést követően mérnöki és 
ingatlanszakértői tevékenységet folytattam, illetve ma már – nyugdíjasként – csaknem 
kizárólag a régi ügyfeleimnek dolgozom. 
E minőségemben végzett nagyobb munkáim: 

- a Bp. XVII. ker. Önkormányzat megbízásából a Naplás-tó melletti bányák 
rekultivációját célzó szakértői vélemények készítése; erdőrészletek 
értékbecslése, 

- a Bp. XVII. ker. Önkormányzat vagyonkezelője (Lakás-17 Kft.) 
megbízásából társasház-alapítások műszaki részének elkészítése; köz- és 
magánterületek értékének becslése, 

- a Bp. XXII. ker. Önkormányzatának megbízásából az ingatlanvagyon 
részleges, reprezentatív felmérését szolgáló szakértői vélemények készítése. 

 
Magánéletem szerencsésen alakult; gyermekorvos-feleségemmel 34 éve építjük 
életművünket: házasságunkat, amelynek legkonkrétabb eredménye – öt gyermekünk. 
 
Képességeim és tapasztalataim által igyekszem az Alsószállás Fejlesztéséért 
Egyesületnek is hasznára lenni. 
 
Budapest, 2007. november 2. 
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