
AZ 1985. ÉVI „BEDŐ ALBERT"- EMLÉKÉRMESEK 

D R. B O N D O R A N T A L 

a mezőgazdasági tudományok kandidá
tusa c. egyetemi docens, az Erdészeti Tu
dományos Intézet főigazgató-helyettese. 

Különböző vezető beosztásaiban tevé
kenyen hozzájárult ahhoz, hogy fokoza
tosan javult az erdőgazdaságok, de fő
leg a faipari vállalatok technikai fel
szereltsége, mind szélesebb körben ter
jedtek a korszerű erdészeti szaporító
anyag-termesztési eljárások, növekedett 
az erdőfelújítások tervszerűsége. 

A KGST-ben több mint tíz éven ke
resztül az erdőgazdasági és fafeldolgozó 
ipari állandó munkacsoport, valamint az 
erdészeti állandó munkacsoport tagja
ként tevékenyen részt vett a feladatok 
végzésében. Több tudományos és szak
mai bizottság, tanácsi, illetve egyéb 
szakmai szerv tagja, ahol megbízatásait 
teljesíti. Az OEE-nek 1955 óta tagja. Ti
zenkét éven át tevékenyen részt vett az 
OEE vándorgyűléseinek és a hozzá kap
csolt műszaki napoknak mindenkor em
lékezetes szervezésében. Az egyesület 
ERTI helyi csoportjának elnöke. Tagja 
az MTA—MÉM Erdészeti Bizottságának, 
a nemesítési albizottság elnöke. 

Széles körű szakmai ismeretei alap
ján, kitűnő reagálókészséggel, rendsze
resen tart előadásokat az Erdészeti és 
Faipari Egyetemen, valamint egyesüle
tünk szakosztályaiban és helyi csoport
jainál. Szakirodalmi tevékenységét több 
könyv, számos szakcikk és tanulmány 
reprezentálja. Harminc évi aktív egye
sületi tevékenységét, valamint kimagas
ló gyakorlati, vezetői és tudományos 
munkásságát ismerte el egyesületünk el
nöksége a Bedő-díj adományozásával. 

D É N E S J Á N O S 

több mint három évtizede a Délalföldi 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kisteleki 
erdészete felgyői kerületének vezetője. 

Kerületében példásan hajtotta végre a 
Tisza-hullámtér rontott füzeseinek át
alakítását nemesnyárasokká. Ezen idő 
alatt kerületében 108 ezer m? fa kiter
melését és 314 ha erdő felújítását szer
vezte és irányította. Az új technika és 
technológia iránt mindig fogékony volt. 
Az erdőgazdaság területén az első mo
torfűrészek az ő kerületében dolgoztak, 
a hosszúfás vágástéri anyagmozgatást a 
kisteleki erdészetnél ő alkalmazta elő
ször, az erdőfelújításban a gépi gödörfú
rót erdészeténél ő honosította meg. 

Kimagasló szakmai képzettségével, 
példamutató emberi magatartásával kör
nyezete elismerését, bizalmát, szeretetét 
elnyerte. 

Társadalmi, politikai, közéleti tevé
kenysége sokrétű. Az egyesületnek 1954 
óta aktív tagja, a rábízott egyesületi fel
adatokat a tőle megszokott lelkiismere
tességgel látja el. 



GÁSPÁR-HANTOS 
GÉZA 

a MÉM Erdőrendezési Szolgálat műszaki 
igazgatója. 

18 évi keszthelyi szolgálata alatt er
dőművelési feladatokat látott el, külön
böző beosztásokban. Kidolgozta a bala-
ton-jelvidéki kopárok és rontott erdők 
fenyőmagvetéssel történő betelepítését, 
illetve átalakításának eljárását, aminek 
alapján mintegy 2000 ha sikeres fenyő
erdősítés létesült. A Keszthelyi Agrár
tudományi Egyetem szakembereivel 
együttműködve, vizsgálta a keszthelyi 
láp erdőgazdasági hasznosításának lehe
tőségeit. Terveinek és eljárásának ered
ményeképpen, mintegy 1000 ha-on va
lósult meg az erdőtelepítés. Részt vett a 
„Magyarország erdőgazdasági tájainak 
erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és 
eljárá.sai" c. utasítás kidolgozásában a 
Nyugat, és Közép-Dunántúl egyes, a 
keszthelyi erdőgazdasághoz tartozó tá
jainak részletes kimunkálásával. A 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen a 
„Mezőgazdasági fásítás" c. tárgyat meg
hívott előadóként oktatta. A keszthelyi 
erdőfelügyelőség vezetőjeként bekapcso
lódott, az erdők több célú hasznosításá
nak munkájába. Több publikációban, 
előadásban foglalkozott az erdők kör
nyezetvédelmi és szociális-üdülési ren
deltetésével. Minisztériumi munkaköré
ben elsősorban erdészeti gazdaságpoliti
kával, a távlati tervezés elméleti és gya

korlati kérdéseivel, a többcélú erdőgaz
dálkodód összehangolásával, az erdőállo
mány-gazdálkodás és az erdőrendezés 
fejlesztésével foglalkozott. A MÉM Erdő
rendezési Szolgálat műszaki igazgatója
ként az üzemtervezés rendszerének és 
módszereinek fejlesztésében szerzett ma
radandó érdemeket az 1984. évi „Erdő
állomány-gazdálkodási útmutató" kidol
gozásával és szerkesztésével. 

Egyesületünknek 1953 óta tagja. 1911-
ig, tizenöt éven át, a keszthelyi csoport 
titkára volt. 1971-től egyesületünk el
nökségének tagja és az erdőrendezési 
szakosztály vezetője. 

Több mint három évtizedes gazdag, 
termékeny szakmai tevékenysége során 
sokszor vállalt úttörő szerepet, s ezek 
mindig sikeresek voltak. Kiemelkedő 
egyesületi és szakmai tevékenységét is
meri el egyesületünk elnöksége a Bedő-
díj adományozásával. 

VARGA BÉLA 

a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság erdőművelési osztályának vezetője. 

Kimagasló tudása kiváló szervezőké
pességgel párosul, így munkaterületén 
széleskörűen hasznosul. Az erdőművelés 
számos területén élenjáró munkásságot 
fejt ki, mint pl. a csemetetermelés fej
lesztése, az erdészeti nemesítés, a vegy
szeres erdővédelem, a vadkárelhárítás 
stb. Minden lehetőséget megragad az er
dőgazdálkodás jobbítására. Tudását fá
radságot nem ismerve igyekszik átadni 
az erdőgazdaság határain belül és kívül 
is. Számos publikációja jelent meg. 
Rendszeresen előad felső- és középszin
tű továbbképző tanfolyamokon, az Er
dészeti és Faipari Egyetemen és a Gö
döllői Agrártudományi Egyetemen is. 

Egyesületünk munkájából is nagy részt 
vállal. Hosszú évek óta tagja AZ ERDŐ 
szerkesztő bizottságának, az OEE vá
lasztmányának. Néhány évig az elnök-

"Jé 
ségnek is tagja volt és már másodszor 
választják meg az erdőművelési szak
osztály vezetőjévé. Munkáját fémjelzi 
többek között, a győri vándorgyűlés vi
tafórumán tartott előadása, s azóta is 
az egész magyar erdőgazdálkodást alap
vetően érintő kérdések megoldására való 
törekvés szerepel az irányítása alatt ál
ló szakosztály munkájában. 



KIRÁLY PÁL 

az „Erdőgazdaság és Faipar" című szak
lap felelős szerkesztője. 

Három évtizedes szakmai pályafutá
sának kereken a felét, 15 évet, az erdő
gazdasági gyakorlatban töltötte mint er
dészeti műszaki vezető, erdészetvezető, 
majd főmérnök. Kedvelt munkaterülete 
az erdőművelés volt, erdészete terüle
tén az 1950-es és 60-as években több 
száz hektár erdőfelújítás, erdőtelepítés, 
erdőn kívüli fásítás, rontotterdő-átalakí-
tás és nevelővágás végrehajtását tervez
te és irányította. Emellett műszaki fel
adatokkal is foglalkozott. Vizsgázott 
vasútüzem-vezetőként, mintegy 60 km 

erdei vasút üzemelését felügyelte, illet
ve felújítását tervezte és irányította. Ré
szese volt vállalata fűrész- és lemezipa
ri fejlesztésének is. Vezetői munkaköré
nek jobb ellátása érdekében, 1967—69-
ben, a Mo.rx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem mérnök-közgazdász sza
kának elvégzésével erdészeti tudását 
friss, korszerű közgazdasági ismeretekkel 
egészítette ki. 

1970 óta szerkeszti az ERFA-t, amely 
elsősorban a szakmai középkáderek kö
rében kedvelt, olvasott lap. Különböző 
újságírói műfajokban írt szakcikkeinek, 
tudósításainak, riportjainak a száma már 
megközelíti a 800-at. 

Egyesületünknek 1955 óta tagja, 1958-
ban lépett be az Erdei Vasutak Szak
osztályába, 1963-ban az Erdészettörténe
ti Szakosztály egyik alapító tagja, 1967-
től 1971-ig pedig vezetője; 1968-tól az 
Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály tag
ja, 1967-ben választották meg az elnök
ség tagjává, 1971-ben pedig az egyesü
let főtitkárává. Egyesületünk centenáriu
ma alkalmából feldolgozta és megírta az 
OEE százéves történetét. 

Három évtizedes, sokrétű szakmai és 
önzetlen, gazdag egyesületi munkássá
gát ismerte el az elnökség a Bedő-díj 
adományozásával. 

AZ 1985. ÉVI „KAÁN KÁROLY"-EMLÉKÉRMESEK 

D R. BORSOS ZOLTÁN 

erdőmérnök, c. egyetemi docens, a Nyu
gatmagyarországi Fagazdasági Kombinát 
nyugalmazott főmérnöke. 

Munkássága jelentősen hozzájárult a 
Vas megyei erdők céltudatos javításához. 
Kiemelkedő tevékenysége a Farkaserdő 
gyertyános-tölgyes gazdálkodásának to
vábbfejlesztéséhez fűződik. Fegyelme

zettségével, következetességével, az új 
iránti fogékonyságával, magas szakmai 
igényével munkatársai körében nagy te
kintélyt vívott ki magának. 

Kiemelkedő volt tudományos munkás
sága is, példamutató a társadalmi tevé
kenysége. Megalapítója és titkára az 
OEE i:olt sárvári csoportjának, harcos 
elnökségi tagja az MTESZ Vas Megyei 
Szervezetének, lelkes társadalmi mun
kása a HNF Vas Megyei Környezet- és 
Természetvédelmi Bizottságának, nem 
utolsósorban pedig egyesületünk erdő
művelési szakosztályának, valamint ok
tatási és közművelődési bizottságának. 

Az elismerésre méltó szakmai, tudo
mányos és közéleti munkásságáért, me
lyet közel száz publikáció, előadás és 
közszereplés fémjelez, több alkalommal 
részesült kitüntetésben. Elnökségünk a 
magyar erdőgazdaság fejlesztése és az 
egyesület érdekében kifejtett, kimagasló 
munkásságát a KAÁN KÁROLY-emlék
érem odaítélésével ismeri el. 


