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Emberi tényező

„Mindig szerettem, amit csináltam…”
Tavaly Dr. Debreczeny István, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, Környezetvédelmi és 

Fenntarthatósági Szakbizottság elnöke, a Hamburger Hungária Kft. szaktanácsadója kapta meg munkásságáért 
a Dr. Georg Winter-életműdíjat. A kiváló, ám igen szerény szakembert pályájáról, 

az őt inspiráló hatásokról, emberekről kérdeztük.

– Hogyan, honnan indult a szakmai pályá-

ja, amely végül több ágazatot is átfogott?

– Vegyészmérnök-hallgatóként 1960-ban 
a Magyar Országos Söripari Vállalat ösz-
töndíjasa lettem, így első munkahelye-
met az ipar vezetése jelölte ki a Soproni 
Sörgyárban. Szerencsés voltam, mert a 
gyár munkásigazgatója, Szilágyi Ferenc ki-
váló söripari szakember, születetten intelli-
gens vezető volt, akit szerettek és tiszteltek 
a munkatársai. Én is. Később tőle kaptam 
az első – egy leendő vezető számára igen 
hasznos – tanácsokat. Példamutató volt 
számomra az, ahogyan például a vezetői-
munkatársi kapcsolatokat kezelte. 

Ifj úkoromtól kezdve szerettem nyü-
zsögni, szervezni, hasznosnak lenni, és sze-
rencsére ezt az ambíciómat Sopronban is 
kiélhettem. Két év után a gyár termelésért 
és beruházásért felelős főmérnöke lettem. 
Bevallom őszintén, ez a munka később az 
első számú hobbimmá vált. 

Egy másik – korábbi – szenvedélyemnek 
is hódolhattam a városban, nevezetesen a 
zenének: a Soproni Szimfonikusok felvet-
tek soraikba. Tizenkét éven át zenélhettem 
ebben a nagyszerű csapatban, belülről él-
vezve Sopron magas zenekultúráját. 

A város csodálatos környezetével a ter-
mészet iránti elkötelezettségemet, szere-
tetemet is erősítette. Mint korábbi nemzet-
közi kajakozónak, vízitúrázónak hiányzott 
ugyan egy folyó, de sikerült áthidalni ezt a 
problémát: kollégáimmal együtt a Fertő ta-
von megalakítottuk a sörgyár vitorlásszak-
osztályát.

– Mégis búcsút intett Sopronnak, mert 

hívta Kőbánya.

– Nem voltam még negyven, és felaján-
lották a Kőbányai Sörgyár gyárigazgatói 
posztját – erre nem lehetett nemet mon-
dani. Elégedettek lehettek a munkámmal, 
mert két évre rá már az öt magyar sör-
gyárat összefogó Magyar Söripari Tröszt 
vezérigazgatója lettem. Az elöregedett 
Kőbányai Sörgyár nagyrekonstrukciójának 
sikeres megszervezését és lebonyolítását 

tekintem szakmai pályafutásom első ki-
emelkedő eredményének az 1980-as évek 
közepén; a másodikat, amely a környezet-
védelem egyik fontos szeletét érinti, már a 
Dunapack Rt.-nél az 1990-es években ér-
tem el.

– Merthogy időközben iparágat váltott?

– A rendszerváltás és a privatizáció pálya-
módosításra késztetett, de megint sze-
rencsés voltam: vezetői-szervezői tapasz-
talataimat a papíripar környezetvédelmi 
területén kamatoztathattam. Egy nemzet-
közileg ismert és elismert kiváló papíripari 
szakember, Galli Miklós, a Dunapack Zrt. 
elnök-vezérigazgatója bizalmát élvezve, 
és sokat tanulva tőle, munkatársaimmal 
újjászerveztük az évtized elején széthul-
lott magyar hulladékpapír-begyűjtést és 
-piacot. Ezt a munkánkat 1994-ben az Ipar 
a Környezetért Alapítvány aranyéremmel is-
merte el. Mindig szerettem, amit csináltam, 
és másokat is erre ösztönöztem.

– Mikor találkozott először a KÖVET-

csapattal?

– Ez idő tájt kerültem kapcsolatba a KÖVET 
megalakításán munkálkodó Tóth Gergellyel 

és Kemény Tamással. Nagy örömömre szol-
gált, hogy – cégem nevében – alapító tagja 
lehettem az egyesületnek. 

 –Kik voltak hatással a gondolkodására, 

kiknek a tanácsait fogadta meg?

– A söriparban eltöltött három eredmé-
nyes évtized után két újabb, most már a 
papíriparban és a környezetvédelemben 
eltöltött eredményes évtized következett. 
Feladataimat itt is szívesen, lelkesedéssel 
végeztem. Ennek alapvető feltétele volt, 
hogy kiváló vezetőim és munkatársaim 
voltak, de igen sokat köszönhetek a társa-
dalmi és civil szervezetekben dolgozó ba-
rátaimnak, elsők között Tóth Gergelynek 
és Bodroghelyi Csabának, akik sokat segí-
tettek abban, hogy érdemben környezet-
tudatossá váljak. A mindenkori kormány 
tanácsadó testületében, az Országos 
Környezetvédelmi Tanácsban eltöltött 
nyolc év meghatározó volt számomra: a 
Láng István akadémikustól, Kerekes Sándor 
professzortól és a tanács több tagjától ta-
nultak életre szóló útravalóul szolgáltak.

–És ön kinek adja tovább a tapasztalatait?

–Két évtizeden keresztül segítettem vég-
zős, környezetvédelmi tanulmányokat 
folytató egyetemi hallgatók munkáját ipari 
konzulensként, ami remélhetőleg a jövőt 
illetően is hasznosul környezetünk állapo-
tának javulásában.

–Miből merít erőt a munkájához, ahhoz a 

rengeteg feladathoz, amelyet már elvég-

zett, illetve amely még ön előtt áll?

–Hogy miből merítek energiát a munkám-
hoz? Hát a sikeresen elvégzett feladataim-
ból, a családom, a vezetőim, a munkatár-
saim, a kollégáim, a barátaim bizalmából 
és biztatásából, a fi atalok érdeklődéséből, 
lelkesedéséből, valamint az örök optimiz-
musomból. 
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