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Katonai szolgálat, beosztásai
Magyar Néphadsereg (MN), anyagtervezési csoport1949. január
főnök
Magyar Néphadsereg Vezérkar (MNVK), anyagterve1952. március 1-től
zési csoportfőnök
MNVK, anyagtervezési és technikai csoportfőnök

1957. január 24.–1961. október 21.

Rendfokozatai
ezredes

1949. január 1.

vezérőrnagy

1950. november 7.

rendfokozatban visszavetve őrnaggyá

1961. október 20.

Pályája
Apja kubikus és falusi rendőr volt, anyja Vakula Anna. Hat elemi osztályt végzett, eredetileg asztalos- és cipészsegédként dolgozott, a későbbiekben Pécsett jogi doktorátust szerzett. 1934-ben Budapestre került, majd egy évvel később tagja lett az illegális
a Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP), ugyanakkor szakszervezeti tag is volt,
ahol aktív tevékenységet fejtett ki. Katonai szolgálatot nem teljesített, mivel a sorozáson papírjaival a fizikailag alkalmatlan bátyja jelent meg, így őt is alkalmatlanként
regisztrálták.
A „bőrös” szakszervezett titkára és központi elnöke volt 1934-től, majd 1944-ben
több társával együtt átszökött a frontvonalon és jelentkezett a szovjet katonai hatóságoknál, ahol miután kommunista múltját felderítették, Budapestre küldték szovjet
katonai gépkocsin abból a megfontolásból, hogy jelentkezzen a Magyar Kommunista
Párt (MKP) vezetőségénél. 1945-től így tagja lett az MKP-nak, 1945. februárjától a „bőrös” szakszervezet főtitkáraként tevékenykedett, majd decembertől a Szakszervezeti
Tanács titkára lett.
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1948-ban lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP), majd párthatározat alapján
került be a hadseregbe 1949. január 1-én, mindjárt ezredesi rendfokozattal. 1950-ben
vezérőrnagyi rendfokozatot kapott. Személyügyi okmánygyűjtője szerint katonai iskolát nem végzett. Hivatásos szolgálati ideje alatt mindvégig anyagtervezési csoportfőnöki beosztásban volt: 1952. március 1-től a Magyar Néphadsereg Vezérkar (MNVK)
anyagtervezési csoportfőnöke, a forradalom leverése után nyugállományba helyezéséig az MNVK anyagtervezési és technikai Csoportfőnökeként szolgált. 1956. november
17-én lépett be a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP). Tagja volt az Uszta Gyula
vezérőrnagy által vezetett Katonai Tanácsnak, részt vett annak 1956. december 4-i ülésén, amelyen döntöttek a forradalom eredményei mellett kiálló további tömegtüntetések fegyveres elfojtásáról.
1961-ben tagja lett a Gyurkó Lajos vezette Tiszti Felülvizsgáló Bizottságnak, később
pedig a Honvédelmi Tanács titkárává nevezték ki. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának (KEB) 1961. szeptember 19-i határozata alapján 1961. október 21-én nyugállományba helyezték és felmentették beosztásából, valamint fegyelmi fenyítésül őrnagyi
rendfokozatba rangsorolták vissza, és 1961. szeptember 19-én kizárták az MSZMP-ből.
Felmentésének indokai között az szerepelt, hogy moszkvai kiküldetései alatt a napidíjként kapott, de el nem költött rubeleket összegyűjtötte és azt mindig a moszkvai külképviselet valamelyik tagjánál hagyta „megőrzésre”. Az összegyűjtött rubelekből 1960
őszén egy Ford Zephyr gépkocsit vásárolt a moszkvai Külkereskedelmi Kirendeltség
másodtitkárától és a szovjet hatóságoknál a kiviteli papírokat elintézve, azt haza is hozatta. Felrótták neki, hogy katonai titkokat képező eseményeket fecsegett ki (az illetőt,
akinek ezeket a titkokat elmondta, feltehetően a Belügyminisztérium beszervezte). A
nyugállományba helyezés utolsó okaként említik, hogy 1957. októberében az MSZMP
Politikai Bizottsága (PB) szigorú megrovásban részesítette az „ellenforradalom” alatt
tanúsított passzív viselkedéséért.
Nyugállományba helyezése után az újpesti Csökkent Munkaképességűeket Foglalkoztató Kisipari termelőszövetkezet (Ktsz) alkalmazásában állt, mint munkaügyi osztályvezető. 1963. március 31-én kilépett a szövetkezetből. További életútja nem ismert.
1996. június 27-én hunyt el Budapesten.
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