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Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara felterjesztése 

 

Az idehaza mára már legendává vált épületgépész, Palla Dénes a Budapesti Műszaki Egyetem 
Épületgépész Szakán 1956. április 24-én védte meg diplomáját. 
 
1959 áprilisától került a Győriterv Vállalat akkori II-es irodájába épületgépész tervezőként, 
ahol 1971 végéig tervezőként, 1965-től egyben szakosztály vezetőként dolgozott.  
 
Első jelentős munkája a Célgépgyár új üzemcsarnoka volt, jóformán örök tartalmat teremtett, 
sikerült megoldást találnia a légfűtés komplex, épületszerkezetbe történő integrálására, mely 
azóta is, azaz több mint 50 éve üzemel. Ez lett az alapja később a RÁBA részére tervezett 
csarnokok fűtési megoldásának is. Tervezője volt a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács-
Vízügyi Igazgatóság épületének, ahová sikerült az akkori hazai színvonal alkalmazásával 
klímaberendezést is beterveznie. Ez 1968-71 között az első jelentősebb klimatizált irodaház 
volt, mely napjainkban azóta is meghatározó komponense Győr városának.  
 
Nehéz felsorolni, de tervezője volt többek között a Magvassy Sportcsarnoknak, a már 
lebontott ETO Stadionnak, a Győri Városháza fűtés megújításának és több kisebb győri 
épületnek. Számos laboratórium épületgépészeti terve fűződik nevéhez, Szőny, Almásfüzitő, 
Pét, melyek összetett kihívásokat jelentettek, s melyek tervezése során szerteágazó 
problémákra adott kitűnő megoldásokat.  
 
Unikálisat adó megoldásai közül kimagaslik a Tatabányán, a bányamentők számára készült 
„mű-bánya” tervezése, mely a mélyben lévő lég és por stb. állapotok létrehozásával, a 
gyakorlás elősegítését szolgálja. 1970-ben elnyerte egy finnországi ösztöndíjprogramban való 
részvétel lehetőségét, ennek keretében február 1. és augusztus 5. között Helsinkiben, az 
EKONO OY energetikai és épületgépészeti Vállalatnál volt ösztöndíjas. 1971. január 1-jével 
kinevezték a komplex, építész, statikus, gépész közműves, geodézia szakágakkal bíró Győriterv 
II-es ipari Iroda vezetőjévé. Az Iroda 1974 – 75-ben az ALUTERV-altervezőjeként 
közreműködött a mai Boszniában épülő, szovjet beruházásban megvalósított Timföldgyár 
épületeinek, silójának, csőhídjainak tervezésében.  
 
1985-ben váratlanul kéretlen „behívót” kapott az állandó partner RÁBA Gyárba, ahol 
szerteágazó, nehéz feladatok és helytállások sora követi. 1985. szeptember 1-jével kinevezték 
a Győriterv Vállalat műszaki igazgatójának. 1991-ben innen ment nyugdíjba. Egy év pihenő 
után keresték meg, hogy folytassa a RÁBA 100 ezres csarnokot, de már az AUDI részére. 1993. 
január 1-től a RÁBA Gyár beruházási osztályáról fogta össze a csapatot a tervezés folytatására, 
ahol 1994 októberében az első ütem és ezzel aktív munkája is befejeződött. 
 



Munkásságát számos hiánypótló publikáció kíséri, melyek az épületgépészet alapértékeit 
hozzák testközelbe, a Győri Tanulmányok 4-es számában megírta az épületgépészettörténeti 
jelentőséggel bíró győri távfűtés történeti összefoglalóját, többségi társszerzője a Magyar 
Tervező Irodák c. kötet Győriterv-re vonatkozó fejezetének. Az írások biztos kalauzai 
épületgépészek generációinak, a szak és a téma iránt fogékony nagyközönségnek egyaránt. 
Társadalmi tudatosság ösztönzésével, az emberi értékek szem előtt tartásával 2014-ben a 
Mérnöki Kamara hatékony segítségével sikerült emléktáblát elhelyeznie a volt GYŐRITERV 
bázis épületén (Bajcsy-Zsilinszky u 44.). 
 
A teljesség, a tökéletesség igénye nemcsak szakmai életútját kísérte végig, de privát szféráját 
is fémjelzi.  
 
Aktívan tornázott, majd – mi más is következhetett volna – előbb a RÁBA ETO Atlétikai 
Szakosztályát elnökölte, majd több évtizedig a megyei Atlétikai Szövetség elnöke is volt. A 
legnagyobb kitüntetés is elérte, amikor a győri Sportlegendák közé választva, megkapta a 
Magyar Atlétikáért kitüntetés Arany fokozatát. Ebben persze a tervezői munkája előtt való 
főhajtás, az az elismerés is testet öltött, amit olyan nagyszabású sportlétesítmények, mint 
többek között a Győri Városi Műjégpálya, Magvassy Sportcsarnok, Győri Dózsa Atlétika Klub 
Futófolyosója, stb. létrehozásáért végzett. 
 


