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Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! 

Ha egy zászlóvivő dől ki a sorból, a csapatnak nem szabad megtorpannia: 

fel kell venni a zászlót és haladni tovább a közösen kijelölt úton. Ő egy 

zászlóvivő volt, a mérnöki hivatás kemény és következetes harcosa. 

Életútja során bármilyen területen is tevékenykedett, mindig mérnök 

maradt, minden cselekedetével a haza és a társadalom érdekeit szolgálta. 

Utolsó és talán legféltettebb alkotása a Magyar Mérnöki Kamara 

hatékony működésének kialakítása volt, amelyet nagy gonddal 

igyekezett minél jobbá tenni.  

A szó nemes értelmében a polgári kultúra értékteremtő képviselőjeként 

vállalhatott szerepeket a közélet megnyíló tereiben, a „nyugodt erő” 

vonulatához csatlakozva. Politikai forgószelek sokfelé sodorhatták volna 

– integritását őrizve hazai és diplomáciai küldetéseiben is közfeladatok 

közelében maradt. Nem döntött rosszul. Pártok mellett álló 

szakpolitikusként minden politikai irányzat elismerését és tiszteletét 

kivívta, kivételes tapasztalatokra tett szert, Brüsszelből hazatérvén jókor 

választotta elnökévé az MMK tagsága. 

Életrajzi könyvének „Mérnök a politikában” címet adta. Mi, mérnökök 

büszkék voltunk arra, amit politikus közszereplőként elért. Elnöki 

ténykedése ennek a politikai ismertségnek, tiszteletnek a kamara 

érdekében kamatoztatott érvényre juttatása volt. Ismertsége kivetült a 

mérnöktársadalomra, lobbiereje sok akadályon átsegítette kamarai 

elképzeléseinket.  

Életútja is bemutatja szakmai elkötelezettségét, tevékenysége 

sokszínűségét. 25 évig gyakorló mérnökként, majd önkormányzati és 

parlamenti képviselőként, Európa parlamenti képviselőként, 

nagykövetként is többször volt módja és lehetősége a mérnöki szakma, 

ezen belül a magyar mérnökök képviseletére. 

Miután – éppen egy kemény időszakban – valóságosan és átvitt 

értelemben is hazatért, lehetett-e alkalmasabb vezetője a hazai 
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mérnökségnek, elnöke a Magyar Mérnöki Kamarának, mint egy annak 

újra alapításában is részt vállaló, komoly szakmai múlttal, politikai 

beágyazottsággal, nemzetközi tapasztalatokkal, diplomáciai ismeretekkel 

és európai gondolkodással rendelkező mérnökasszony? 

2009. május 16-án választották meg a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé. 

Hitt abban, hogy a kamara társadalmi tekintélyét nem tiltakozó vagy 

támogató nyilatkozatok kiadásával, hanem a mérnöki tevékenység 

szabályozását és igazgatását megalapozó és gyakorló kamarai munkával 

lehet fenntartani és növelni. Ennek hatására fogalmazódott meg 

alapelvként, hogy a kamara társadalmi megítélése akkor tud megváltozni, 

ha helyben megismertetjük az emberekkel a mérnöki munkát, és 

eredményeit kézzelfoghatóvá tesszük.   

Kamarai elnöki tevékenységének egyik legfontosabb eredménye, hogy a 

számos törésvonal mentén megosztott köztestületet egy egységes, erős 

kamarává tudta formálni. Vállalta a szembenézést a megosztottsággal. 

Törekedett arra, hogy okai váljanak láthatóvá, mérnökökhöz méltó, 

tárgyilagos vitákban tisztázódjanak. 

Elnöksége időszaka alatt a kamara a legtöbb kérdésben sikeresen tudta 

képviselni a mérnökök érdekeit, és meg tudta védeni a korábban elért 

eredményeket. Azt vallotta, hogy a továbbképzés minden európai 

mérnökszervezet legfontosabb tevékenysége, a kamara feladata és 

kötelessége, hogy a szakmai tudás megújításának lehetőségét biztosítsuk 

és a mérnök versenyképességét elősegítsük. 

Volt egy álma, az építőipari Beruházási Kódex. Fontosnak tartotta, hogy 

az építés-beruházási folyamatok műszaki szereplőinek felelősségi- és 

feladatköre egyértelműen legyen meghatározva, ezt csak egyértelmű 

szabályzat megalkotásával tartotta elérhetőnek. Elengedhetetlennek 

tartotta a beruházási folyamatok átláthatóságát, a tervezőmérnökök 

tevékenységének és díjazásának szabályozását.  Munkacsoportot hozott 

létre a dokumentum kidolgozására és tevékenyen részt vett az előkészítő 

munkában. Szomorúan tapasztalta, hogy kezdeményezése eddig nem 

járt sikerrel.  

Hasonló kudarcnak élte meg, hogy még nem sikerült elérnie az 1939-ben 

a mérnökök adakozásából felépült kamarai székház helyett egy új 
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székház létrehozását. A kamarához méltatlannak tartotta jelenlegi 

elhelyezési körülményeit. 

Életét, gondolkodását, elhivatottságát saját szavaival lehet a legjobban 

bemutatni, Egy interjúban ezt nyilatkozta hivatásáról: 

„Szép hivatás, csak biztatni tudom rá a fiatalokat, de nem ígérhetem, hogy 

könnyű lesz. Nem társadalmi rang vagy betöltött pozíció minősít 

bennünket, csak az alkotás, amit létrehozunk. A mérnöki alkotások, a 

műszaki innovációk a gazdasági és társadalmi változások legjelentősebb 

formálói. A mérnökök sok esetben mélyrehatóan változtatták meg a 

világot.” 

A 2017. május 6-án tartott tisztújító küldöttgyűlésen túlzás nélkül 

állíthatta: vezetésével a kamara elnöksége elvégezte a kitűzött 

feladatokat. Munkáját a küldöttek felállva, vastapssal köszönték meg.  

A hazai mérnökség most egyik meghatározó egyéniségétől, egy kiváló 

szakembertől és legfőképp egy nagyszerű, élete egészében tisztességes 

embertől búcsúzik. A szíve vitte el. Mert a kemény burok már nem tudta 

tartani a mögötte dobogó meleg, érző, magánéleti fájdalmakat is 

hordozó belsőt. 

Nyugodjon békében, azzal a szemfedővel, hogy bennünk él a 

meggyőződés, jobb lett Tőle a világ. A mi kis világunk, bizonyosan. 

Nem hisszük, hogy pótolható, de Ő maga sem gondolt arra, hogy pótolni 

kellene, amikor tavaly elbúcsúzott tőlünk. Olyan munkát vállalt, amilyenre 

más nem lett volna képes – és a munkát derekasan elvégezte. Jó, hogy a 

Teremtő megadta neki ennek a ténynek az átélését, mi pedig, 

munkatársai, tagtársai, örülhetünk annak, hogy ki tudtuk fejezni érte 

elismerésünket és köszönetünket. 

Bízunk benne, hogy mi, akik itt maradunk, és folytatjuk, tovább visszük a 

munkát, méltók tudunk lenni a feladatra, és tovább tudunk menni az 

általa megkezdett úton. Nehéz és fájdalmas utazás ez, tudva, hogy Ő már 

nem jöhet velünk. 

Emlékét megőrizzük, példáját megtartjuk.     

Nyugodjék békében. 


