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Gönczy Árpád emlékére 
 

Dr. Gönczy Árpád a Hajdú-Bihar Megyei 
Állategészségügyi Állomás nyugalmazott 
igazgatóhelyettes főmérnöke 2009. 
szeptember 20. napján 76 éves korában 
elhunyt. Családja, rokonai, barátai, volt 
munkatársai 2009. szeptember 28-án vettek 
végső búcsút Tőle a debreceni 
Köztemetőben. 

Kalandos és sok nehézséggel terhelt 
ifjúkorát követően 1958 tavaszán szerez 
diplomát a Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem vegyész szakán. Ezután a 
Sajóbábonyi Észak-Magyarországi Vegyimű-
veknél dolgozik technológusként, 1959 nyarán egykori egyetemi tanára, 
Dr. Lutter Béla hívására a debreceni Megyei Minőségvizsgáló Intézetnél 
helyezkedik el élelmiszerellenőrző mérnökként. 1967-ben 
élelmiszeripari gépészmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Munkája során a rá jellemző precizitással végzi az 
élelmiszerek helyszíni és laboratóriumi vizsgálatát, bár többször le is 
írja, hogy az élelmiszeranalitikai vizsgálatok pontatlansága, valamint a 
hatósági eljárásokat követő kötelező szankcionálás miatt „nem szereti” 
azt. Ennek ellenére harmincnégy évig dolgozik ezen a területen, de az 
átszervezések és összevonások következtében különböző elnevezésű 

intézménynél: Megyei Minőségvizs-
gáló Intézet, Megyei Élelmiszer-
ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, 
végül Hajdú-Bihar Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer Ellenőr-
ző Állomás. Kiemelkedő szorgalma, 
tehetsége és szaktudása miatt 
viszonylag hamar vezetői beosztást 
kap: 1968-1977 között igazgatóhe-
lyettes, 1977-1982 között igazgató, 
majd a Vegyvizsgáló Intézet és 
Állategészségügy összevonása után 
ismét igazgatóhelyettes az 1983-1993 
közötti időszakban. 
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1980-1985 közötti időben a Magyar Élelmiszeripari Tudományos 
Egyesület Hajdu-Bihar megyei titkára, mely szervezetnél komoly 
szervezési és továbbképzési terveket valósít meg. A MÉTE keretében 
végzett társadalmi munkáját több oklevéllel, kitüntetéssel jutalmazzák. 

Egy, az intézmények alapításának korábbi időpontját vitató 
Budapest-Debrecen vetélkedés hatására kezd el az 1981-as évek elején 
intézménytörténettel foglalkozni. Eddig egyedülálló módon kitartó 
munkával gyűjtötte össze a hatósági élelmiszer-ellenőrzés történetét 
Magyarországon. 

A teljesség igénye nélkül néhány munkájának címe: 

• A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és 
rövid története (1869-1993). 

• Arcképek a magyar hatósági élelmiszerellenőrzés történetéből 
(1970-1993) (letöltető: http://www.eoq.hu/evik/evik93-k.pdf), 

• A debreceni hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid 
története (1869-1996). 

1996-ban, nyugdíjba vonulása után a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemen védte meg doktori értekezését. 

2003-ban kapja meg a LOUIS DE SAINT RAT díjat, az 
élelmiszeripar és élelmiszertudomány területén végzett kiemelkedő 
könyv és szakcikk írói munkásságáért. 

Aktív dolgozóként és nyugdíjasként is azonos lendülettel, kitartással 
és szorgalommal dolgozott az élelmiszerellenőrzés jobbításáért. Bár 
nem egyetemi oktató volt, soha senkitől nem tagadta meg azt a tudást, 
amit fáradságos munkával megszerzett, munkatársai mindig 
számíthattak szakmai ismereteire, segítségére. Szerény, fel nem ismert 
hős volt, olyan amilyenről kedvenc könyvének, a Švejk előszavában ír 
Jaroslav Hašek: 

„Nagy idők nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel 
nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint 
Napóleont. Jellemrajzuk elhomályosítaná még makedóniai 
Nagy Sándor dicsőségét is.” 




