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KÁR ÁLL JÁNOS erdőmérnök 

Erdőmérnöki oklevelének megszerzé
sét követően, 1946-ban előbb a MÁLL-
ERD szombathelyi erdőigazgatóságához, 
majd Győrbe került, ahol megszakítás 
nélkül dolgozik különböző beosztásokban 
a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daságnál, illetve annak jogelődjeinél. 1953 
áprilisától az erdőgazdaság igazgatóhe
lyettes főmérnöke. 

Gazdasági munkássága során különösen 
az erdőhasználat, a műszaki fejlesztés és 
a fakereskedelem irányításában szerzett 
kiemelkedő érdemeket. Jelentős szerepe 
van abban, hogy az 1950-es évek 75 ezer 

bttó m 3 fakitermelése az 1980-as évek
re 210 ezer m3-re emelkedett. Működé
se alatt ment végbe a Hanságban 4500 
ha új erdő telepítése. Korán felismerte 
a gyorsan növő fafajok fontosságát. Ar
ra törekedett, hogy ezek területi ará
nyát a lehetőségekhez képest a legna
gyobb mértékben emelje, nemcsak az er
dőgazdaság, de egész Győr-Sopron me
gye területén. A megyében a termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodást elősegítő in
tegrációs folyamat egyik fő szervezője. 

Munkája mellett több társadalmi szer
vezetben fejt ki tevékenységet. Szakmai 
felkészültségével, magatartásával tekin
télyt szerzett, a dolgozók megbecsülését 
érdemelte ki. 

Egyesületünknek 1946 óta tagja. Előbb 
a győri helyi csoport titkára volt, jelen
leg a csoport elnöke. 1963 óta tagja az 
OEE elnökségének és hosszú idő óta vé
gez önkéntes társadalmi munkát az er
dőhasználati és a gépesítési szakosztály
ban. Ezekben az egyesületi szervekben 
mindig előremutató, szívós munkát fej
tett ki. Aktív közreműködése, megnyi
latkozásai a szakmai és az egyesületi 
politika kialakításához jelentős segítsé
get nyújtottak. 

Munkásságát több kormány- és minisz
teri kitüntetés adományozásával ismer
ték el. Egyesületünk elnöksége kimagasló 
társadalmi munkáját és a magyar erdé
szet fejlesztésében elért eredményeit a 
BEDO ALBERT-emlékérem adományo
zásával ismeri el. 

Dr.TÓTH BÉLA 
erdőmérnök 

Tudományos tanácsadó, 1953 óta az Er
dészeti Tudományos Intézet püspökladá
nyi kísérleti állomásának igazgatója. Az 
ezt megelőző üzemi gyakorlati éveinek 
legfontosabb szakmai eredményeihez tar
tozik az államosított erdőkben a szín
vonalas erdőgazdálkodás alapjainak és 
kereteinek megteremtése, új erdők tele
pítése. Az intézeti alkalmaztatása óta 88 
publikációja jelent meg. Társszerzője 
több, az intézet szerkesztésében megje
lent kutatási eredményeket tartalmazó 
könyvnek. Az általa írt „Szikesek fásítá
sa" című könyve 1976-ban nívódíjat ka
pott a Magyar Tudományos Akadémia 
Kiadói Bizottságától. Kutatási munkássá
gát fémjelzi 20 összefoglaló jelentés, 
melyből többet átvett, illetőleg beveze
tett a gyakorlat. 



Rendszeres és kiterjedt szaktanácsadói 
munkát végez, melynek területe magába 
foglalja az ország teljes keleti részét, 
beleértve a mezőgazdasági nagyüzeme
ket is. E tevékenysége kiterjed többek 
között a termőhelyek értékelésére, a ra
cionális területhasznosítás erdősítéssel va
ló megoldására, a fafaj megválasztásra és 
a nyártermesztés módszereire. 

Dr. Tóth Béla egyike a magyar erdő
gazdálkodás legismertebb szaktekintélyei
nek. Kutatói munkájának eredményei fő
leg a tiszántúli erdőkben mutatkoznak 

K O V Á C S JÓZSEF 
erdész 

Az osli—égeri erdészkerület vezetője
ként, három évtizeden át végzett mun
kássága egybeesett a hansági erdőgazdál
kodás gyorsított átalakításával, a hagyo
mányos éger sarjerdő gazdálkodásról a 
nemesnyáras gazdálkodásra történő át
téréssel. Kiváló biológiai érzéke, alapos 
kivitelező- és ellenőrző tevékenysége nyo
mán az 520 hektárt kitevő kerület szin
te elegyetlen égerese napjainkra teljesen 
átalakult. Helyette 316 ha nemesnyáras, 

meg. Neve ismert az ország határain túl 
is. 

Munkája mellett három világnyelvből 
tett államvizsgát, melyet a szakma ér
dekében gyümölcsözően alkalmaz. Kül
földi útjainak eredményeit az egyesület 
keretében széles körben teszi hozzáfér
hetővé és felhasználja a magyar erdő
gazdaság felvirágoztatására. Egyesüle
tünkben, melynek 40 éve tagja, rend
szeresen tart szakmai előadásokat és szer
vez bemutatókat nagyszámú szakközön
ség számára, figyelemre méltó sikerrel 
a szakmai továbbképzés keretében. 

50 ha tölgyes és 25 ha új égeres erdő 
dicséri munkáját. 

A hansági nyárprogram kezdeti idő
szakában több fajtával, klónnal folyt a 
kísérletezés. Ezek eltérő módon reagál
tak a termőhelyi változatokra, a fellépő 
károsítókkal szemben. Kovács Józsefezen 
a téren is nagy segítséget nyújtott felet
teseinek és a tudományos kutatóknak: 
jó érzékkel fedezte fel a rendellenes 
jelenségeket és azok okának felderítésé
ben is hasznos tanácsokat tudott adni. 
A kerületében gyűjtött erdőművelési-
nyárasítási megfigyeléseiről két ízben 
cikket jelentetett meg „AZ ERDŐ" cí
mű szaklapban. 

Az intenzív erdőművelés párosult a 
fakitermelés fokozásával. Ugyancsak az 
elmúlt három évtizedben több mint 100 
ezer nettó m 3 fatömeg kitermelését és ér
tékesítését bonyolította le fegyelmezett, 
következetes irányítással. 

A technikai fejlődés ma már feledte
ti azokat az időket, amikor kerülete a 
téli fagy és a nyári szárazság kivéte
lével csak gyalog volt megközelíthető; 
a munkát csak szakaszosan, kampánysze
rűen lehetett végezni. Ez minden han
sági erdész é s munkás nagy terhe volt. 
Kovács József a műszaki fejlesztésből 
szintén példamutatóan kivette részét. 

Egyesületi társadalmi munkáját külö
nösen a tapasztalatcserék, szakmai be
mutatók helyi szervezésével; tapasztala
tainak, ismereteinek előadásával fejti ki. 


