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MÉSZÁROS GYULA
erdõmérnök

Az Erdészeti Egyesületünknek az Erdé-
szeti Egyetemen lett tagja 1950-ben. Az
erdészeti szolgálatait 1952-ben kezdte
meg a Mátrában. Erdészetvezetõi munka-
kör ellátásával bízták meg. Az Országos
Erdészeti Fõigazgatóság erdészeti szak-
felügyelõnek a Mátrába kinevezi. Munká-
ja eredményeként az országban elsõként
kapta meg az erdõfelügyelõk közül az
„Erdõgazdaság Kiváló Dolgozója” kitün-
tetést.

Ezen idõszakban készíti el az
„Erdõfelügyelet gyakorlati munkája” címû
dolgozatát. 1957-tõl Veszprém megyében
kap feladatot, melynek során az erdészeti
üzemtervezés és erdõtervezés korszerûbb
megoldásainak kidolgozása és gyakorlati
alkalmazásának bevezetése a feladata. Ki-

rendeltségvezetõ, majd igazgató lesz a
Veszprémi Erdõfelügyelõségen. 

Nagy figyelmet fordít saját maga és
munkatársai tudásának gyarapítására,
melyet ha kellett, elméleti és gyakorlati
napok szervezésével és tartásával segí-
tett elõ. Ilyen volt pl. a nevéhez fûzõdõ
„erdõrendezési napok” bevezetése.

Egyesületünkben a helyi csoportban és
az erdõrendezési szakosztályban töltött
be hosszabb idõn át vezetõ tisztségeket.

Erdészettörténeti kutatásait többször
publikálta, melyek a Bakony és térsége
erdészeti múltját tárták fel. Jelentõs
munkát vállalt a Bakonyi turisztikai tér-
kép és útikalauz szerkesztésében. Ne-
véhez fûzõdik, az un. Bedõ Albert-féle
„A Magyar Állam Összes Erdõségeinek
Átnézeti Térképe” kiadvány elkészítése
és kiadásának kezdeményezése.

NÁDAS JÓZSEF 
erdõmérnök

Az erdõmérnöki diploma megszerzése
után 1973. évben helyezkedik el So-
mogyban erdõrendezõnek. Gyermek-
korától hozott természetszeretettel és
kiváló szakmai munkával elismerést
aratva végezte fiatalon munkáját.

Önképzéssel megismerkedik az infor-
matikai rendszerekkel, azok gyakorlati
alkalmazásának nagyobb lehetõségét az
erdészetben felismeri és alkalmazza.

Jelentõs többletet vállal munkájában
annak érdekében, hogy meglegyen az
erdõ és a vadgazdálkodás összhangja, s
a vadeltartó képesség optimális mérték-
ben legyen meghatározva és betartva. A
természetszerû erdõgazdálkodás lelkes
támogatója. A Kaposvári Iroda vezetõ-
jeként különös figyelmet fordított a szá-
mítástechnikai fejlesztésekre, az erdé-
szeti adattár korszerûsítésére.

Kezdeményezésére és közremûködé-
sével készült el Somogy erdészeti tájfej-
lesztési terve, mely része lett Somogy terü-
letfejlesztési tervének is. Kiemelkedõ sze-
repet vállalt és ért el a közfelfogás és a ci-
vil szervezetek véleményformálásában az
erdészet iránt. Rendszeresen tart elõadá-
sokat, a rendezvények közremûködõje,
ahol mindig az erdõt szolgálja. Irányítása
alatt mind eredményesebb és konstruktí-
vabb az erdészek- természetvédõk és a va-
dászok együttmunkálkodása.

Egyesületünkben hosszú idõ óta
tisztségviselõ, Somogy küldötte. Mun-
kát végez az Országos Erdészeti Ta-
nácsban és az MTA Erdészeti Bizottsá-
gában. Munkatársai, környezete „ER-
DÉSZKÉNT” tisztelik és megbecsülik.
Az erdõmûvelési és erdõrendezési
szakosztályban kiemelkedõ munkát vé-
gez. Sok tapasztalatcsere szervezõje,
külföldi kapcsolatok létrehozója.

DR. TÓTH JÓZSEF
erdõmérnök

35 éve tagja az Erdészeti Egyesületnek.
Az erdõvédelmi szakosztálynak alapító
tagja és tíz évig titkára.

Az ország egész területén tart szak-
mai és ismeretterjesztõ elõadásokat az
erdész szakemberek és a fiatalság szá-
mára, amelyek közérthetõsége és igé-
nyes összeállításuk miatt rendkívül
népszerûek. Több bel- és külföldi ta-
nulmányút és tapasztalatcsere szerve-
zõje.

Szakmai munkásságát az Állami Gaz-
daságok fõerdészeként kezdte 1966.
évben. Ezen munkaterületen jelentõs
erdõtelepítések tervezõje és a kivitele-
zések irányítója Székesfehérvár és táj-
körzetében. Már fiatalon bekapcsolódik
az erdészeti kutatásokba, mely során az
alföldfásítások és cellulóznyár progra-
mon belül létesült erdõk erdõvédelmi
technológiai eljárásait dolgozta ki a
gyakorlat számára. Ezen túl több

erdõvédelmi technológia és védekezési
metodika kidolgozása fûzõdik nevé-
hez.

1978 óta az ERTI kutatója, majd
osztályvezetõje. Irányítója az ERTI
erdõvédelmi kutatásainak. Doktori és
kandidátusi minõsítését is az erdõ-
védelmi és erdészeti rovartan témák-
ból szerzi.

Aktív tudományos tevékenységét bi-
zonyítja az általa létesített 20 000 db-os
erdészeti rovargyûjtemény, a három
szakirodalmi könyve és számtalan köz-
leménye és népszerûsítõ tanulmánya.

Munkássága nagyban hozzájárult az
erdõgazdálkodás eredményességéhez.

A kecskeméti helyi csoport, az
erdõvédelmi szakosztály odaadó és ön-
zetlen segítõje. Szakterületében az er-
dészközösség oktatója, nevelõje.

Bedô Albert 
emlékérmet kapott
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BOGNÁR ERNÕ
erdésztechnikus

A gyakorló erdészek példaértékû
megszemélyesítõje.

1956-ban került a Kisalföldi Erdõgaz-
dasághoz erdészgyakornoknak. Vezetõi
javaslatára beiratkozik és elvégzi a Sop-
roni Erdészeti Technikumot. 1965-tõl
lesz kerületvezetõ a Gyõri Erdészetnél a
Duna-ártér legmélyebb fekvésû terület-
részén. Hihetetlenül nehéz körülmények
között végezte munkáját. Irányította az
évi 8-10 ezer m3 fakitermelést, az erdõk
felújítását, az erdõállományok szerkezet-
átalakítását.

Kiváló mûszaki érzékét dicséri a feltá-
ró úthálózat szakaszos fejlesztése, a szige-
tek közötti 5-50 m-es fesztávolságú cö-
löphidak tervezése és építése, ártéri kö-
rülmények közötti üzemeltetése.

Speciális feladatként jelentkeztek a
vízi faanyagszállítás megoldásai, az
uszályrakodók kialakítása és a hajózha-
tóság precíz terepismeretei. Többször
sarjaztatott erdõállományok helyén ki-
váló  minõségû, többszörösére nõtt
jövedelemtermelõ képességû erdõket
alakított ki és nevelt fel.

Tanulmányutak és bemutatók rendsze-
res szervezõje. A természetszerû erdõ-
gazdálkodás gyakorlásának következté-
ben – mely ebben az erdészeti tájegység-
ben újszerûen jelentkezett – csodálatos
tölgy-kõris fiatalosokat létesített. Számos
próbálkozásának, kísérletezésének ered-
ményeképpen ma már jól alkalmazható
technológiája van az ártéri keménylom-
bos erdõszerkezet átalakításának.

Munkája mellett fafaragással is fogla-
latoskodik.

DIÓSI GYULA
erdõmérnök

1944-ben nyert felvételt a Mûegyetem
soproni erdõmérnöki karára, de a front-
vonal közeledtével – Baján – bevonul-
tatták katonának. A dunai ütközetekbõl
élve menekült meg. Fogságából meg-
szökött, s Baja környékén mint favágó
erdei munkás vészelte át a nehéz
idõszakot.

1946-ban tudta megkezdeni a felsõ-
fokú tanulmányait Sopronban.

Szakmai életútja és egyesületi tagsága
1952. évben kezdõdött a Bakonyban.
Huszárokelõpusztán erdészetvezetõi ki-
nevezést kapott. Bakonybélen, illetve
Farkasgyepün a vezetõi munkán felül az
erdészetek szervezeti felépítése is fel-
adatul hárult rá. Felfelé ívelõ szakmai
pályafutása eredményezte, hogy kineve-
zik a Pápai Eg. Központjába fahasználati
vezetõnek.

Az 1970-es átszervezéskor nem köl-
tözött Keszthelyre, hanem elvállalta is-
mét Farkasgyepûn az erdészetvezetést.

Majer Antal professzor barátjával a
bükkösök nevelését és természetes
erdõtársulás kialakítását dolgozták ki és
vezették be alkalmazását.

Nevéhez fûzõdik a Bakony szívé-
ben elhelyezkedõ bükkösállományok
szakszerû és gondos kezelése, a kímé-
letes természetes felújítások alkalma-
zása. Harminc éves szakmai tevékeny-
sége eredményeként gyarapodó idõs
állományok és már beállt ígéretes fia-
talosok találhatók a területen. Tevé-
kenységének gazdasági eredményei a
farkasgyepüi és bakonybéli erdészetek
területein jelentkeztek. Nem kis mér-
tékben – az õ munkájának köszön-
hetõen a két legeredményesebb, leg-
problémamentesebb erdészetei az
Erdõgazdaságnak.

KATÓ SÁNDOR
erdõmérnök

Egyesületünknek 1961 óta tagja. Mun-
kaviszonyát az egyetem elvégzése után
1967-ben a Nyírségben kezdte meg. Az
erdészetnél betöltött beosztásaiban az
emberséges munkatársra, a felkészült
erdészeti vezetõre és a jó szervezõre
emlékeznek munkatársai.

1975-1985. évek között új tájegység-
ben, a Bakonyban dolgozik, mint a HM
Dudari Erdészet fahasználati vezetõje.
Áthelyezéssel a Mecsekbe csábítják,
ahol az erdõgazdaság erdõmûvelési
szakágának lesz vezetõje.

Munkája mellett folyamatosan ké-
pezte magát és növényvédelembõl sze-
rez szakmérnöki oklevelet.

Kiemelkedik munkássága során a
bogdásai tölgyplantázs létrehozása,
mely a tervei alapján készült el.

Az erdészeti növényvédõ szerek al-
kalmazásában referencia területek kije-
lölésével, tesztelésével, a szerek enge-

délyeztetésével és az utóvizsgálatok el-
végzésével jelentõsen hozzájárult a kor-
szerû erdészeti növényvédelmi techno-
lógiák kialakításához. A növényvédõ
szer gyártók fejlesztéseit a gyakorlati kí-
sérletek eredményeinek kiértékelésével
és jelentéseivel segítette. Az erdészeti
növényvédõ munkások oktatását lelke-
sen végezte és végzi. Az erdõmûvelési
számítógépes tervezés és nyilvántartás
terén, a költséggazdálkodás eredmé-
nyessé tételében kiemelkedõ munkát
végzett, bizonyítva sokoldalúságát.

Az Egyesület erdõvédelmi szakosztá-
lyát titkári, majd elnöki munkával segí-
tette. Több hazai és külföldi út
szervezõje. Sok éve a baranyai HCs
sportversenyeinek szervezõje és moz-
gatója. Regionális és országos tapaszta-
latcserék szervezõje. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott
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Dr. Szász Tibor
erdõmérnök

Eredményes egyesületi és szervezõi te-
vékenységét több évtizeden át önzetle-
nül végezte. Egyesületünkben, amely-
nek 1949-tõl tagja, hosszabb ideig dol-
gozott a választmányban, az erdõ-

használati és gépesítési szakosztályban.
Véleményét és tapasztalatát megosztotta
és továbbadta a különbözõ szakirányú
szervezetekben. Az 1960-70-es években,
a helyi és szakosztályi rendezvényeken
rendszeresen tartott ismeretterjesztõ
elõadásokat. Az OEE elnökének felkéré-
sére már 1968-tól ügyvezetõ elnökként
szervezte az OEE MÉM Helyi Csoport
Szenior Bizottságát, majd 1988-ig az ese-
ti feladatra felkért tagságú Szenior Taná-
csot. Ez idõtõl a két szervezet ügyvezetõ
elnöke volt. Az 1990-ben megválasztott
elnökség felhatalmazásával megszervez-
te – és mûködési kereteit kialakította –
az azóta mûködõ Szeniorok Tanácsát,
amelynek választott elnöke volt. Ez már
felvállalta az egész ország erdész-nyug-
díjasai szakmai és szociális ügyeinek, ér-
dekeinek a képviseletét. Irányításával ál-
lásfoglalást alakított ki az erdészet sorsát
meghatározó stratégiai, és egyes szak-
kérdésekben. Kezdeményezésére ala-
kult meg a Szociális Bizottság, amelynek
elnökeként egyesületünket a MTESz
Szociális Bizottságában is képviselte.
Ezek munkáját, mint elnök 16 éven át
irányította. Az Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának is tagja. Szolidáris egyé-
nisége, példaértékû és nagy tapasztalata

elismeréséül a Szeniorok Tanácsa Örö-
kös Tiszteletbeli Elnöknek választotta.

Tudományos tevékenysége, amelyet
a kutatói pályája jellemez, felölelte a fa-
használat valamennyi részterületét. A
munkáját megalapozó szakismeretét fo-
lyamatosan bõvítette. Ehhez 1962-ben
egyetemi doktori cselekményt hajtott
végre „Summa cum laude” ered-
ménnyel. 1970-ben német nyelvbõl is
állami nyelvvizsgát tett. Az eredmé-
nyessége következtében 1973-ban, a
korábbi szakterületek mellett, megbí-
zást kapott a közgazdasági osztály ve-
zetésére is. Végül 1975-ben az ERTI
Gazdaságtani és Munkatani Fõosztály
vezetésére kapott kinevezést, ahonnan
1983-ban ment nyugdíjba.

Tagja volt az MTA erdõrendezési, va-
lamint a fakitermelési ad hoc bizottsá-
gának, a MÉM Szociológiai és Pszicho-
lógiai Koordinációs munkabizottságá-
nak, a MEDOSz Munkavédelmi Szak-
osztályának. Elnöke volt a Fahasználati
Ágazati Szabvány Szakértõ Bizottságá-
nak, a Fagazdasági Szervezésfejlesztési
Bizottságnak és a Fakitermelõk Verse-
nyét Szervezõ Nemzetközi Bizottság-
nak. Elnökhelyettes volt az Erdészeti
Munkavédelmi Minõsítõ Bizottságnak.

Tiszteletbeli Tagsági
Díszoklevelet kapott

Nagy László erdésztechnikusnak, a
2004. évi Év erdésze verseny gyõz-
tesének Horváth József kaposvári
Helyi Csoport titkár adta át a ván-
dorserleget.

Gondolatok és képek a
zászlóátadáskor

Engedjék meg, hogy házigazdaként õ-
szintén, meleg szívvel gratuláljak a kitün-
tetettjeinknek – mondotta Magas László.

Nagyon örülök, hogy a magas rangú
elismerésben részesültek sorában, két
olyan egykori munkatársamat is köszönt-
hetem, akikre mindig hálás szívvel gondo-
lok. Friss diplomásként, mint kezdõ
erdõrendezõt elsõ fõnököm, Mészáros
Gyula vezetett be a szakma rejtelmeibe. Õ

döbbentett rá, hogy milyen fontos az er-
dész számára a múlt ismerete. Szinte pa-
rancsolóan elõírta, hogy amikor üzemter-
vet készítünk, az elõkészítõi munkálatain-
kat a levéltárban kezdjük, kiértékelve a
területrõl készült egykori üzemterveket.
Késõbb, egyetemi oktatóként rendszere-
sen Gyula bátyám segítségével szerveztük
a hallgatók úgynevezett nagygyakorlatát. 

Örülök annak is, hogy Bognár Ernõ,
a közelmúltban nyugdíjba vonult erdé-
szünk is, magas kitüntetésben részesült. 

Végezetül a Vándorgyûlés zárásaként
szeretnék köszönetet mondani minden
munkatársamnak, akik idõt, fáradtságot
nem ismerve mindent megtettek a ren-
dezvény sikeres lebonyolításáért.

Cserép János elnök zárszava után-
Pethõ József, a Szombathelyi Erdõ-
gazdasági Rt. vezérigazgatója vette át
a vándorzászlót, mint a 2005. évi Ván-
dorgyûlés házigazdája. Bejelentette,
hogy a következõ évi vándorgyûlés fõ
témája a térségben oly égetõ, a termé-
szetvédelem és az erdõgazdálkodás
kapcsolata lesz. A vándorgyûlés idõ-
pontja a megszokottaktól eltérõen a
rhododendronok virágzásával egy i-
dõben, május második felében lesz.
Szeretettel várnak mindenkit a vasi
erdészek. Pethô József átveszi a vándorzászlót

Szalagkötés a vándorgyûlés emlékére


