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Halász A l a d á r 

Erdőmérnöki oklevelét 1943-ban sze
rezte. Kezdetben erdőgazdasági üzemi 
szolgálatban dolgozott . 1949-ben az Or 
szágos Tervhivatalba került. Itt ismer

te fel az erdészet és a fafeldolgozóipar 
szoros kapcsolatának népgazdasági 
fontosságát és azóta is ennek mego ldá 
sával foglalkozik. 1957-től 10 éven ke 
resztül az Országos Erdészeti Főigazga
tóság Tervfőosztályának a vezetője, 
majd az átszervezés után a Mezőgazda
sági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Közgazdasági Főosztályán az Erdészeti 
és Faipari Osztály vezetője. Egyike az 
erdőgazdálkodás népgazdasági szintű 
tervezésében legjártasabb szakembe
reknek. Akadá lyoka t n e m ismerve, szí
vósan és következetesen munkálkodik 
azon, h o g y a magyar erdőgazdálkodás 
és a fafeldolgozóipar fejlesztése a nem
zetközi színvonallal lépést tudjon tar
tani. Tevékenységével nagymértékben 
hozzájárult a faexport növeléséhez. 

Munkássága során nagy súlyt fektetett 
az erdőtelepítés és a nyártelepítés 
anyagi feltételeinek megteremtésére. 

A z erdőgazdálkodás fejlesztésére irá
nyulóan széles körű irodalmi tevékeny
séget fejt ki. 

Szakmai munkássága hivatali t evé
kenységén túl terjed. Akt ívan tevé
kenykedik egyesületünkben. Megszer
vezte az erdészeti gazdaságtani szak
osztályt, s ez vezetésével számos tanul
mányt, javaslatot dolgozott ki az új 
gazdaságirányítási rendszer bevezeté
séhez, érvényesítéséhez. 

Munkásságával k o m o l y mértékben 
hozzájárult a magyar erdőgazdálkodás 
elmúlt 20 év alatt bekövetkezet t f e j 
lődéséhez. 

Dr. Herpay Imre 

T ö b b mint 20 éves erdőmérnöki t e 
vékenységének nagyobb részét az erdé
szeti felsőoktatás terén fejtette ki. K i 
vá ló oktató, a z egyetem megbecsül t 
dolgozója , aki tudományágát széleskö-



rűen ismeri és ismeretei továbbadásá
hoz j ó képességekkel rendelkezik. 

A z erdőgazdálkodás fejlesztésével 
kapcsolatos közvetlen munkássága 1959 
óta az •erdőfeltáró útépítés újszerű és 
gazdaságos kiviteli módszereinek gya
korlati megvalósításában és elterjesz
tésében mutatkozik meg. Úttörő mun
kát fejtett ki az útstabilizációs techno
lógiák tervezésében és kivitelezésében. 
Nemcsak hazánkban ismert, m e g b e 
csült szakember, de határainkon túl is 
felf igyelnek munkásságára^ Irodalmi 
tevékenysége jelentős. 

Akt ívan dolgozik az egyesület Erdő-
feltárási Szakosztályában. Hosszú éve
kig volt a soproni helyi csoport titkára. 
Erre az időre esett egyesületünk 100 
éves jubileumának megünneplése, 
amelynek sikere a helyi szervezéssel 
nevéhez fűződik. 

Mihályka Gyula 
Szolgálatát 1930-iban kezdte mint 'ke

rületvezető erdész. Huszonhárom évig 
dolgozott egy helyen, egy beosztásban. 
A k k o r i munkásságának beszédes b i z o 
nyítéka a szakmai hozzáértéssel és 
nagy gonddal telepített több. mint 300 
ha j ó fejlődésű erdő. Eredményes cse-
meitenevelési módszereit megyeszerte 
ismerték és követték. 

Már akkor felismerte az egzótatele-
pítés jelentőségét a termőhely termő
képességének maximális kihasználása 
érdekében. Ennek megvalósításában 
különösen a csemetenevelés és erdősí
tés közvetlen irányításában végzett 
odaadó és lelkiismeretes munkát- Er
dősítéseinek fejlődését, sorsát későbbi 

beosztásaiban is megkülönböztetet t f i 
gye lemmel kísérte. Ezeket a j ó szak
mai felismerésből származó á l lományo
kat ma is üzemi kísérleti területeknek 
tekintik, és támpontot szolgáltatnak az 
Őrség fenyőkultúrájának fejlesztésé
hez. 

1952-től a Vas megye i Erdőgazdasági 
Egyesülés, majd a Szombathelyi Ál l a 
mi Erdőgazdaság igazgatója. Irányítá
sával a Vas megyei erdőgazdálkodás 

magas színvonalat ért el. A z Erdőgaz
daság évről évre pozitív eredménnyel 
zárja gazdálkodását, többször vol t él-
üzem. A z eredmények mellett szív
ügyének tekintette és tekinti munka
társai, főleg a fizikai dolgozók anyagi 
helyzetének állandó javítását. 

T ö b b mint egy évtizedig volt az OEE 
helyi csoportjának az elnöke. 


