Dr. Mudra László rövid életrajza
1933. augusztus 21-én született Penészleken, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Édesanyja neve: Papp AnnaTizenhat éves korától vasöntő szakmát tanult, majd segéd volt a MÁVAG Mozdony és Gépgyárban.
Közben elvégezte az esti technikumot. Majd a Miskolci Egyetemen szerzett kohómérnöki oklevelet
1959-ben.
1959-től 1991-ig, nyugdíjazásáig a Dunai Vasműben dolgozott. Volt hengerész, művezető, műszakos
üzemvezető, vezető technológus, termelési főosztályvezető, szervezési és számítástechnikai
főosztályvezető és gyárigazgató. Ez részleteieben a kövekezőképen történt: a meleghengerű
üzembehelyezése előtt megszerezte a szakmai ismereteket kiküldetésben, külföldön, az ukrajnai
Zaporozsjében és a lengyelországi Nowa Hután,(1959-1960-ban), majd ezek után részt vett a vasműi
meleghengerműi A, B, C ,műszak hengerészeinek itthoni kiképzésében, mint tényleges hengerész,
művezető és műszakos üzemvezető(1961-1963-ig).
Közben épült a Vasmű Hideghengerműve. Annak beindításakor, 1964-ben áthelyezték a
Hideghengerműbe, vezető technológusnak és egyben a gyáregységvezető (gyárigazgató)
helyettesének. Így itt is, az új gyáregysében is a hideglemez hengerlés, a spirálisan hegesztett
csőgyártás, majd a hidegen hengerelt lemezekből való nyitott és zárt profilok
gyártástechnológiájának kidolgozásával és a betanításával foglalkozot.
Közben, az akkori „Új gazdaságirányítási rendszer „ re való felkészülés kapcsán gazdasági mérnöki
oklevelet szerzett a Miskolci Műszaki Egyetemen (1968-1972-ig), majd a Közgazdasági Egyetemen
doktori címet,(1972-1974-ig)
1974-ben kinevezték termelési főmérnök helyettesnek,majd az év során a megüresedett szervezési
és számítástechnikai főosztály vezetőjének. Egyben vállalati delegáltja lett, majd elnöke a KGST
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Vaskohászati Állandó Bizottsága Számítástechnikai és
Automatizálási Szekciójának.
Közben megszerezte a közgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot.(1984-ben,
sorszáma:10025).
Az 1980-as évektől nyugdíjazásáig,(2000-ig) a Dunai Vasmű-MTA SZTAKI által ACÉLINFORM néven
alapított kutatási-fejlesztési termelési társaság projektvezetője volt, Vámos Tibor és Répási Gellért
igazgatótanácsa mellett.
Nyugdíjazása után 20 éven át főiskolai tanárként vezetést, szervezést és vállalkozást oktatott a
Dunaújvárosi Főiskolán. Ezekről tankönyvet írt magánkiadásban, amelynek címe:Üzletviteli tanácsadó
menedzsereknek, vállalkozóknak és alkalmazottaknak a vezetés, szervezés és vállalkozás
témaköréből.(Dunatáj Kiadó 2000.) A Főiskolán volt először a Közgazdasági Intézet, majd a Vezetésés Vállalkozástudományi Intézet igazgatója és a Főiskola főtanácsosa.
A görögkatolikus lelkiséget és a ruszin identitás tudatot egész életében vitte magával. A ruszin nyelv
falusi változatát és az imádságokat még nagyszüleitől tanulta az 1930-as években, majd erre jött az
orosz és a német nyelv 1945-től, illetve 1960-tól.

A kántori munkát részben édesapjától örökölte, részben Máriapócson csiszolta az 1980-as években,
olyan nagy mesterektől, mint Bacsóka Pál főhelynök,Keresztes Szilárd püspök és az akkori Orosz
László atya, a mai Atanáz püspök. A régi dunaújvárosi fília és a mai egyházközség javára 1980-tól
végez önkéntes kántori munkát. Ugyanott kezdeményezte és segítette az önálló Dunaújvárosi
Görögkatolikus Egyházközség alapítását is, amely 2002-től működik, Székesfehérvár és
Százhalombatta fíliákkal együtt. A rendszerváltáskor megalapította a Görögkatolikus Kulturális
Alapítványt, 2004-ben pedig megszervezte a Gondviselés Görögkatolikus Alapítványt, amely már az
SZJA civil 1 %-ának gyűjtésére is jogosult, és ezt az egyházközség javára fordítják.
2010-ben közreműködött egy hiteles, valóban ruszin kisebbségi önkormányzat megszervezésében
Dunaújvárosban, amelynek ő volt az első elnöke. Egyben választott képviselője az Országos Ruszin
Önkormányzatnak is. Élve a törvényes jogaikkal, a kulturális hagyományok ápolása mellett
rendszeresen támogatják az egyházközségi épület komplexum rezsi költségeit és a Máriapócsi
szórvány búcsú utazási és étkezési kiadásait.
Kitüntetései: kitűnő tanuló, vasöntő sztahanovista oklevél, háromszoros kiváló dolgozó, a kohászat
kiváló dolgozója, kiváló ifjú mérnök, kiváló újító arany fokozat, pályadíj a Veszprémi Akadémiai
Bizottságtól, A Dunaújvárosi Főiskoláért díj, A Magyar Felsőoktatásért díj és Pedagógus Életpályáért
díj.
Mindezekért hála Istennek, szüleimnek, családomnak, tanítóimnak, tanáraimnak, munkatársaimnak
és a magyar népnek, amely ingyenes és kedvezményes oktatással sokat áldozott egy nyírségben
szülött fiára. 2019. 01. 30.

