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Az MTESZ Országos Elnöksége Mészöly Győző tag
társunkat MTESZ-díjjal tüntette ki. A kitüntetést az 
elnökség 1982. december hó 21-i ülésén Fock Jenő, 
az MTESZ elnöke adta át. 

Mészöly Győző 1922. január 30-án született Faddon. Középiskolai tanulmányai be
fejezése után, 1949-ben a Műegyetem Erdőmérnöki Karán megszerezte az erdőmér
nöki oklevelet. 

Erdészeti szakmai szolgálatát 1949-ben a Szegedi Állami Erdőrendezőségen kezd
te, 1953—1956-ig az Egri Állami Erdőrendezőségen dolgozott. 1956-ban a Balatonfel
vidéki Állami Erdőgazdasághoz helyezték át, ahol az Országos Erdészeti Főigazga
tóság erdőrendezési főosztályához törént áthelyezéséig a balatonkörnyéki zöldövezeti 
tervek készítésében és kivitelezésében tevékenykedett. E munkálkodás nyomán több 
mint 4000 ha fásítás létrejötte fűződik nevéhez. Ezzel a munkával a Balatonkörnyék 
tájrendezését is nagy mértékben elősegítette. 

1967-től a MÉM-ben előbb mint főelőadó, majd osztályvezető-helyettes, 1982-ben 
történt nyugalomba vonulásáig a közérdekű erdőtelepítések és fásítások egész or
szágra kiterjedő munkáit koordinálta. Jelentős mértékben közreműködött az elmúlt 
másfél évtizedben végrehajtott, közel 200 000 ha új erdő és fásítás létrejöttében. 

Nevéhez fűződik számos városunk és ipari centrumunk parkerdőtervének és zöld
övezeti tervének elkészítése és 'kivitelezése is. így kezdeményezésére és közremű
ködésével született meg többek között Pécs, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskémé^ 
Kiskunfélegyháza, Debrecen és Salgótarján zöldövezeti- és parkerdőfejlesztési ter
ve, valamint a Mohácsi Farostlemezgyár és a Nyugat-magyarországi Fűrészek 
véderdő-övezete is. 

Kidolgozta a korszerű, ligetes útkísérő fásítás terv-metodikáját 1963 évben, amely 
a közútfásítások azóta is bevált és országosan elismert technológiájának alapja. 
Elgondolása alapján készülnek 1966-tól az ország egészét átfogó és csaknem min
den város területére kidolgozott erdészeti környezetvédelmi, illetve környezetfej
lesztési tervek is. Ezek nyomán országosan közel 75 000 ha üdülőerdő került kialakí
tásra. 

Mészöly Győző nagymértékben támogatta a mezőgazdasági nagyüzemek, állami 
gazdaságok és termelőszövetkezetek fásítási munkáit is. E munkálatok elősegítése 
érdekében iránymutató szakkönyv társszerzője volt. Erdészeti tudományos munkál
kodása, szakirodalmi tevékenysége jelentős. Az elmúlt 30 év alatt több szakkönyv 
társszerzője, ezeken felül mintegy 30 szakmai cikke látott napvilágot mind erdésze
ti-, mind más szakfolyóiratokban. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek több mint 25 éve tagja, s napjainkig is szak
mánk lelkes társadalmi munkása. 1967-ben alapította meg az „Erdők a közjóért" 
központi szakosztályt, ahol irányítása mellett több mint 10 éven át került megvita
tásra- és kidolgozásra az üdülőerdő-gazdálkodással kapcsolatos számos szakkérdés. 
E szakosztálymunka nyomán ez ideig is számos állami rendelet és utasítás került ki
adásra, mely európai színvonalra emelte hazánkban az üdülőerdő-gazdálkodást. 

Mészöly Győző állami szolgálata során, a hivatali kapcsolatokon túlmenően, szá
mos társadalmi szervezetben töltött be szakértői és szaktanácsadói szerepet. A társa
dalmi szervekkel kiépített kapcsolatok során aktívan működött közre a KISZ-, az 
Úttörőszövetség, a HNF, a TIT és a MÜT erdészeti és környezetfejlesztési témá
val foglalkozó bizottságaiban, szakosztályaiban. Az MTESZ-en keresztül pedig 
a társegyesületekkel — MHT, ÉTE, MAE — tartott szoros kapcsolatot. 

Nehezen értékelhető az a munka, amit Mészöly Győző a társadalmi tudatformá
lás terén jövőbe nézőén végzett, amit az ifjúság természetszeretetre való nevelésé
nek nevezünk. Megragadott minden alkalmat, hogy magas színvonalon népszerű
sítse az erdő többirányú hasznosságát, de tudományos felkészültséggel és igényes
séggel is publikálta azt. 


