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R I M L E R L Á S Z L Ó 
erdőmérnök 

Erdészeti szolgálatát 1925-ben kezdte 
meg a volt Eszterházy erdőbirtok erdö-
rendezőségén, Zala megyében. 1927-ben a 
Miskolci Erdőigazgatósághoz került és 
1928-ban megbízták a szentléleki erdő
gazdaság vezetésével. 

1937-ben a Gödöllői Állami és Korona
uradalmi Erdőigazgatósághoz helyezték 
át. Itt megszervezte a saját csemeteellá
tást és mintegy 300 ha sikeres erdősítést 
végzett. 

1949-től a Budapesti Hegyvidéki Erdő
gazdaság területén dolgozott erdőiéi-
ügyelői beosztásban. 

1950-ben az Erdőközpontba került. Meg
bízták az Erdőművelési Igazgatóság meg
szervezésével és vezetésével. Legfőbb te
vékenysége arra irányult, hogy az erdő
felújítási hátralékok felszámolásához, 
majd az új erdőtelepítésekhez elegendő, 
megfelelő minőségű csemete álljon ren
delkezésre. Megírta az úttörő jellegű 
„Csemetetermelés" című könyvét, melyet 
átdolgozva ismét kiadtak. Erdőművelési 
tevékenységének elismeréseként 1952-ben 
„Magyar Népköztársasági Érdeméremmel" 
tüntették ki. 

1958-ban a Gödöllői Erdőgazdasághoz 
kérte áthelyezését, ahol az erdőművelési 
főmérnöki teendőket látja el, majt átszer
vezés folytán a Gödöllői Erdőgazdaság 
területén erdőrendezési felügyelői munkát 
végzett. 

1968-ban áthelyezéssel a dányi „Mag
vető" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
hez került, ahol megszervezte a szövetke
zet erdészeti ágazatát. Az erdőgazdálko
dási munkákat irányítja a péceli „Zöld
mező", a gödöllői „Petőfi" Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetek területén, továbbá 
a Gödöllői Tangazdaság és a Gödöllői 
Kisállattenyésztő Gazdaság területén is. 
Legfőbb céljaként a gödöllői dombvidék 
felhagyott mezőgazdasági területeinek 

újraerdősítését tűzte maga elé. Ennek ér
dekében a legfejlettebb erdősítési mód
szereket alkalmazta. Bevezette az ERTI 
Mátrafüredi Állomásának komplex erdő
sítési technológiáját, csemetetermelésben 
a tőzegágyas, illetve a fenyőtűavaron tör
ténő eljárást, majd pedig a péperpot pa

pírcellás csemetetermelési módszereket. 
Az elmúlt öt évben irányításával több 
mint 400 ha új erdőtelepítés létesült. 

A közel ötvenéves, megszakítás nélküli 
erdészeti szolgálata alatt kifejtett erdő
művelési tevékenysége mellett példamu
tató a termelőszövetkezeti erdőgazdálko
dás megszervezése terén végzett mun
kája. Nemcsak az erdészeti szakemberek, 
hanem a termelőszövetkezeti vezetők, ta
gok körében is közmegbecsülésnek 
örvend. 

Az egyesületi helyi csoportnak lelkes, 
aktív tagja. 

d r . m e d e r s á n d o r 
erdőmérnök 

20 éves erdészeti gyakorlati tevékeny
ségét a közjóléti erdők tervezésének terü
letén fejtette ki. 



1955-töl fogva Balatonfüreden a Bala
tonkörnyék Fásító Erdészet dolgozója
ként tevékeny részese volt a „Balaton
környék fásítási terve" elkészítésének, 
majd a kivitelezési munkákban is részt 
vett. Munkáját több száz hektár kopár 
eredményes fásítása tükrözi. 

1964-től az Erdőrendezési Főosztály irá
nyítása alá tartozó Fásítási Csoportnak 
vezetőjeként országos hatáskörrel úttörő 
munkát végzett a városok, üdülőterületek 
körül kialakítandó közjóléti erdők terve
zésében. Kidolgozta az akkor még teljesen 

újszerű zöldövezeti tervezés módszertanát 
és kollektívájával a mai napig közel 50 
város zöldövezeti tervét készítette el, ez 
mintegy 36 000 ha terület fásítását jelenti. 

A „summa cum laude" értékelésű dok
tori disszertációjában a zöldövezeti erdő
telepítések és fásítások tervezésének el
méleti és gyakorlati elveit dolgozta ki, 
amelyek e feladatok korszerű és gyakor
lati végrehajtását segítik elő. Szakmai 
munkájához a Kertészeti Egyelem Kert
építészeti Szakán megszerezte a kertész
mérnöki oklevelet. 

1968-tól a ÁÉMI Fásítást Tervező Osz
tályának vezetője. Vezetésével került ki
dolgozásra a ma már országosan alkal
mazott „Parkerdő fejlesztési tervek meto
dikája" és irányításával elkészüli számos 
város parkerdejének fejlesztési terve. 

A tervezési módszerek fejlesztését ál
landó kutatómunkával segíti elő. Szak

irodalmi munkásságának jelentős ered
ménye a Mészöly Győzővel együtt megírt 
„Zöldövezeti erdők — tájfásítás" című 
könyv. Osztálya szakembergárdájának 
munkája nemcsak az egész országban, ha
nem a külföldi szakemberek előtt is el
ismert. 

Az egyesületi munkában gyakorlati te
vékenységének kezdete óta aktívan részt 
vesz, az „Erdők a közjóért" Szakosztály 
egyik alapító tagja. Osztályával a Szak
osztály minden jelentősebb programjának 
végrehajtásában szerepet vállal. Az utóbbi 
idők munkái közölt említésre méltó a 
Szakosztály keretén belül a távlati erdő
állományfejlesztési terv módszertanának 
kidolgozásában való aktív tevékenysége. 

Munkája elismeréséül az Erdészet Ki
váló Dolgozója kitüntetésben részesült és 
munkáját több város kitüntetéssel is
merte el. 

D R . K O V Á C S J E N Ő 
igazgatóhelyettes 

Erdőmérnöki oklevelének megszerzése 
után a volt Nyugatbükki Állami Erdő
gazdaságban kezdte erdészeti szolgálatát, 
a Szilvásváradi Erdészetben, mint mű
szaki vezető. 1960-ban az erdőgazdaság 
főmérnöke lett. 1970-től a Mátrai Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatóhelyet
tese. 

Már az első munkahelyén kitűnt 
szervezőkészségével, fegyelmezettségével. 
Nagy gondot fordít a gazdaság műszaki 
színvonalának emelésére, érzékeny és fo
gékony az új iránt. Nemcsak szervezi, 
szorgalmazza az új technikát és termelési 
eljárásokat, hanem maga is részt vesz 
azok kialakításában. Eredményes tevé
kenységet fejt ki az újító- és feltalálói 
mozgalomban; többszörös újító és felta
láló. Jelentősebb újítása az 1000-es szalag
fűrész új típusának kialakítása. Egyik fő 
résztvevője a lombos fafajok kérgezésére 
alkalmas hazai kérgezőgépek kialakításá
nak és gyártásának. Ezek a szabadalma
zott gépek ma már jelentős importot he
lyettesítenek és nagyban hozzájárulnak a 
faexport növeléséhez. 

1968-ban védte meg az „Alsóbbrendű 



erdei választékok hasznosítása" c. disszer
tációját és „summa cum laude" nyerte el 
a műszaki doktori címet. 1974-ben a me
zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
helyettese a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem javaslatára az „Erdészeti géptan" 
c. tantárgy oktatására, c. egyetemi docens
sé nevezte ki. 

Széles körű társadalmi tevékenységet 
fejt ki, a Magyar Tudományos Akadémia 
Erdészeti Bizottságában, a MTESZ Heves 
megyei szervezetében mint elnök, az 
Egyesület négy szakosztályában, tagja az 
Erdőgazdaság és Faipar Szerkesztő Bizott
ságának, aktívan tevékenykedik a Megyei 
Tanács Oktatási Bizottságában, a 
MEDOSZ Megyebizottság Erdészeti Szak
osztályának elnöke. 

A Mátra—Eger—Nyugatbükki Intéző
bizottságnak elnökségi tagjaként aktívan 
dolgozik az erdők közjóléti funkciójának 
valóraváltásáért, a Természetvédelmi és 
Tájékoztató Szakbizottság elnöke. Mint az 
Egyesület Cellulóz Albizottságának veze
tője eredményes munkát fejtett ki annak 
érdekében, hogy az erdészeti és papíripari 
ágazat között eredményes termelési kap
csolat alakult ki, melynek nyomán a ha
zai papíripar fokozatosan felkészül a lom
bos fa apríték fogadására. 

Megalkotta a Szalajka-völgyben az Er
dei Múzeumot, és ezzel maradandó, szép 
emléket állított az erdő sok névtelen dol
gozójának. 

43 publikációja jelent meg különböző 
bel- és külföldi szakmai és tudományos 
lapokban és folyóiratokban: 

Munkája elismeréseként: Kiváló Mű
szaki Dolgozó, Kiváló Dolgozó, az Erdé
szet Kiváló Dolgozója, Kiváló Újító 
bronz, ezüst és arany fokozat, Kiváló Fel
találó ezüst és arany fokozat, Munka Ér
demrend bronz és ezüst fokozat kitünte
tésekben részesült. 

B E C K A N T A L 
erdésztechnikus 

Erdészeti szolgálatát 1948-ban kezdte 
meg a pécsi erdőgazdaság területén. 
1950-től a fásítási feladatokat látta el. 

1952-ben a Minisztérium megbízta a 
pécsi Erdőtelepítő Állomás megszervezé
sével, egyben kinevezte vezetőjének. 
Nagy szorgalommal és jó szakmai érzék
kel szervezte, tervezte, irányította Ba
ranya megyében az erdőgazdaság üzemi 
területén kívüli erdőtelepítési, fásítási 
munkákat. Kezdeti legfőbb tevékenysége 
arra irányult, hogy a mezőgazdasági üze
mek figyelmét felhívja a fás kultúrák lé
tesítésének fontosságára és ennek érdeké

ben széles körű propagandamunkát fejtett 
ki. Tevékenyen részt vett kezdetben a 
Fák Hete, majd a Fásítás Hónapja moz
galom megszervezésében. 

A fásítási tervfeladatok maradéktalan 
végrehajtásához a fásítási felelősök ki-



képzésére, oktatására tanfolyamokat szer
vezett. Ezek a fásítási felelősök hosszú 
éveken át segítőtársai voltak az erdőtele
pítési, fásítási munkák szakszerű, ered
ményes megvalósításában. 

Az erdőtelepítő állomások megszünte
tése után 1954-től mint az erdőgazdaság 
fásítási előadója folytatja megkezdett 
munkáját. Ebben a munkakörben eltöltött 
11 esztendő alatt közel 7 ezer ha sikeres 
erdőtelepítés, fásítás létesítését szervezte 
és irányította. 

Minden törekvése arra irányul, hogy a 
nem erdészeti szakmai környezetben is 
eredményes munkát végezhessen, ezért a 
körzetében működő termelőszövetkezete
ket megnyerte a fásítás ügyének. Tevéke
nyen részt vesz a munkák gyakorlati 
végrehajtásában is. Erdőtelepítési brigá
dokat szervez, azokat tanítja, oktatja. 

Az üzemen belül földrendezések soró,n 

irányításával Baranya megyében hét köz
ségben létesültek az első mezővédő-legelő-
védő erdősávok, több 'mint 20 községben 
pedig mezőgazdasági művelésre kevésbé 
alkalmas és erodált területeken korszerű 
talajelőkészítéssel talajvédelmi erdőket 
telepítettek. Űt menti fasorok, belterületi 
és major-fásítások létesítésével nagyban 
hozzájárult a megyében a fáskultúrák 
megkedveltetéséhez. 

1968-tól az erdőgazdaság mag- és cse
metetermelési előadója. A csemeteterme
lés gazdaságos megszervezésével elősegí
tette, hogy a termelőszövetkezeti és egyéb 
erdőtelepítési tervek végrehajtásához 
szükséges jó minőségű csemete rendelke
zésre álljon. 

• Hosszú évek óta aktívan részt veiz az 
Országos Erdészeti Egyesület elnökségé
nek munkájában és gyakorlati tapaszta
lataival segíti, támogatja. 
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B A B O S L Ó R Á N T N É 

múzeumi tud. munkaerő 

Az Országos Természettudományi Mú
zeum Növénytárában két évtizede a 
gombagyűjtemény kezelője, a gyűjte
mény rendszerezését és a gombaprepará

lás munkáját végzi. A múzeum gyűjte
ményét folyamatos anyaggyűjtéssel je
lentősen gazdagította, és az általa ki

dolgozott új preparálási eljárással kor
szerűvé, nemzetközi cserék lehetőségére 
alkalmassá tette. A nagygombák rend
szertani tanulmányozásában eredményes 
munkásságot fejt ki, és e tárgykörben 
számos tudományos közleményt és dol
gozatot írt. A mikológia terén külföldön 
is jól ismert szisztematikai szaktekintély. 

A gombaismertető tanfolyamokon a 
gombaismeret főtárgynak évek óta ál
landó előadója, a nagygombákat legjob
ban ismerő szakértő. A Szakosztály ve
zetőségi tagja, a rendezvények és gyű
lések aktív szervezője. 

Két alkalommal „KIVÁLÓ DOLGOZÓ" 
miniszteri kitüntetést kapott. 

G Y A R M A T I B É L A 
i erdőmérnök 

Erdőmérnöki oklevelét 1944-ben sze
rezte meg. 1944 és 1970 között a KPM, 
illetőleg a MÁV területén dolgozott, 
előbb mint a pályafenntartási-, majd mint 
faanyagátvevő mérnök és faanyagvédelmi 
szakelőadó. 1950 és 1968 között a fatelítő-


