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Dr. Halzl József  Magyar Örökség Díjra történő jelöléséhez

Dr.  Halzl  József  az  idén  20  éves  Rákóczi  Szövetség  elnöke,  aki  a  Szövetség  társadalmi 
elfogadtatásáért és felvirágoztatásáért sokat tett.
Halzl József 1933. december 19-dikén született Győrött. Iskoláit Budapesten végezte, a II. 
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1957-ben a Műszaki Egyetemen szerzett 
mérnöki diplomát, később, 1962-ben ugyanitt egyetemi doktori címet szerzett.
Szakmai  pályáját  a  Hőtervnél,  a  szocialista  munkamegosztásban  a  hőerőműveket  tervező 
állami  nagyvállalatnál  töltötte  különböző  beosztásokban.  A  rendszerváltáskor 
Energiagazdálkodási Rt-vé alakult cégnél vezérigazgató-helyettes lett. 1991. május 10-dikén 
nevezték  ki  az  újjászervezett  Magyar  Villamos  Művek  vezérigazgatójának. 
Vezérigazgatóságának idejére esik az energiaipar, ezen belül a villamos-energiaipar sikeres 
szerkezetátalakítása. Ezen beosztását 1994. október 28-ig töltötte be, amikoris nyugdíjazták.
1988-ban alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak. 1989-90-ben közreműködött az 
MDF  energiapolitikai  koncepciójának  kidolgozásában.  1991  tavaszán  részese  az  új 
szellemiségű szakmai egyesület, a Magyar Energetikai Társaság megalapításának. 1995-96-
ban az MDF pártigazgatója.
Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség munkájába 1991-ben kapcsolódott be, 1991 őszétől a 
Szövetség elnöke. Felvidéki kötődése, nemzeti-keresztény gondolkodása és elkötelezettsége 
párosulva a műszaki racionalitással a szervezet életében is újat hozott. A Szövetség hármas 
céljának  –  a  határontúli  magyarság  összefogásának,  a  szülőföldjükről  elűzött  magyarok 
istápolásának és a névadó II. Rákóczi Ferenc szellemi hagyatéka ápolásának – érvényesítése 
érdekében  a  civil  szervezet  széleskörű,  teljes  kárpát-medencei  kiterjesztését,  a  fiatalok 
bevonását  az  aktív  munkába  és  a  Szövetség  anyagi  bázisának  megteremtését  tartotta 
fontosnak. Terveit a Szövetség elfogadta és mentalitását is átvéve mára a Rákóczi Szövetség 
az ország egyik legnagyobb civil szervezete lett:

- több mint 10000 tagja és 200 vidéki szervezete van, amelyből közel 80 már iskolai 
ifjúsági szervezet,

- saját alapítvánnyal rendelkezik, amely a kiépített város és vidéke hálózaton keresztül 
segíti a magyar kultúra megmaradását az elszakított területeken,

- tartalmas  és  hasznos  programjaival  valamint  széleskörű  beágyazottságával  sokakat 
mozgat meg a cél érdekében,

- pályázatok, adófelajánlások és adományok révén biztosítja munkájának anyagi alapját,
- munkájának elismerése a nyilvánosságon keresztül is megjelenik.
Halzl József vezetői munkája a Szövetség eredményeiben akkor is meghatározó, ha a civil 

szervezeteknél  is  alkalmazott  kollektív  vezetés  és  demokrácia  a  mindennapi  munkában  is 
érvényesül.  Koncepciózus  irányító  munkája,  ügyszeretete  és  nagy munkabírása  a  mérnöki 
gondolkodást  kiegészítő  magasfokú  irodalmi,  történelmi,  zenei  és  politikai  műveltségén 
alapul. 

A 75 éves Halzl József a Szövetség szempontjából rendkívül fontos utódlásra is gondol, 
fiatalokkal veszi körül magát, őket tanítja és felkészíti az összmagyarság szolgálatát jelentő, 
önzetlen szervezeti munkára.

Tevékenysége  nemzeti  megmaradásunk  szempontjából  igen  fontos.  Magyar  Örökség-
díjjal történő elismerése példát adhat a követőknek is.
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