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DESZPOTH LÁSZLÓ 
erdész 

Erdészeti tevékenységét 1951-ben a 
Pestvidéki Állami Erdőgazdaság pótha
raszti erdészeténél kerületvezetőként 
kezdte. Szakmai területen főleg az új 
erdők telepítésével és az erdősítésekhez 
szükséges csemete előállításával foglal
kozott. Megvalósított erdőtelepítései 350 
ha akác, 240 ha nyár és 500 ha fenyő, 
összesen 1090 ha új erdő. Az erdősíté
sek végrehajtása során kiemelkedő je
lentőségű, országosan bevezetett újításo
kat valósított meg, mint pl. akácmag
gyűjtő rosta, akácsarj sűrítő vágóéi, szür
kenyár nevelési módszer u tsz csemete
kertben. Az állami területen minden 

időszakban erdőművelő erdészként töre
kedett a kitűnő, szép, szakmailag elfo
gadott új erdők telepítésére. 

A tsz erdőgazdálkodás területére 1969-
ben lépett ia dabasi járás üzeméhez, és 
innen ment nyugdíjba erdészeti ágazat
vezetőként. A tsz erdőgazdálkodás terén 
is változatlanul az erdőtelepítések és er
dőfelújítások jelentették számára a mun
ka nagy részét. Az itt létrehozott új er
dők nagysága 303 ha. Az összesen mű
velt csemetekert területe 24 ha, amelyen 
felül még 8 ha állandó jellegű öntözhető 
csemetekertet is létesített. Az évente elő
állított csemete mennyisége 4—5 millió db, 
s ebből a mennyiségből a társszövetkeze
tek tsz-igényeit is kielégíti. A tsz-ben a 
kitűnő csemeték előállításával exportle
hetőséget is teremtett. A hazai nyár 
magcsemete nevelésére vonatkozó újítá
si javaslatainak bevezetése az országos 
termesztésben 70%-os megtakarítást je
lent. Szakmai tapasztalatait a szaklapok
ban is megírta. 

Deszpoth László az OEE elnökségének 
volt tagjaként a tsz erdőgazdálkodás 
problémáinak megoldásán fáradozott. A 
Pest megyei Tsz Erdőgazdálkodási Hír
adó szerkesztő bizottságának tagja, ahol 
írásaival és javaslataival segíti a lap 
munkáját. Az OEE Pest megyei tsz cso
portjának ma is aktív elnöke. Inárcsi 
lakóhelyén a községi Hazafias Népfront 
Bizottság elnökeként, a Választási El
nökség elnökeként és a Takarékszövet
kezet intéző bizottsága elnökeként te
vékeny közéleti személyiség. 

NÉMETH FERENC 
erdész 

Szakmai tevékenységét 1946-ban kezd
te a Tanulmányi Erdőgazdaságnál, mint 
gyakornok. 1949-től a szilvásváradi er
dészetnél teljesít szolgálatot. 1953-tól az 
Erdőmérnöki Főiskolán technikus, majd 
1957-től a Tanulmányi Állami Erdőgaz
daságnál kerületvezető erdészként, ille
tőleg csemetekert-vezetőként dolgozott. 
Az erdészeti műszaki vezetői munkakö
röket jó szakmai érzékkel, kiváló hoz
záértéssel látta el, az erdőművelési és a 
fahasználati szakterületeken. 1982-től a 
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság gesz
torsága mellett működő soproni Fagaz
dasági Társulás ügyvezetője. 



Gyakorlati munkássága nyomán a tó-
malmi csemetekert országos szakmai be
mutatóra alkalmas bázissá fejlődött. Az 
Erdészeti Szakközépiskola tanulói, ^ille
tőleg az Erdészeti és Faipari Egyetem 
hallgatói gyakorlati oktatását lelkiis
meretesen és nagy szakmai hozzáértés
sel végezte és részben jelenleg is végzi. 

DR. IGMÁNDY ZOLTÁN 
erdőmérnök 

Erdőmérnöki oklevelének megszerzé
sét követően 1948-ban beosztott mérnök
ként kezdte szakmai pályafutását a püs
pökladányi erdészetnél, majd a szolnoki 
erdőgazdaságnál lett erdőgondnok. Már 
ebben az időszakban különös érdeklő
dést tanúsított az erdők károkozói, az er
dei fák betegségei iránt. Az okok ala
posabb megismerése, valamint az elle
nük való védekezés módszereinek elmé
lyedtebb tanulmányozása, kutatása cél
jából 1951-ben tudományos segédkutató
ként az Erdészeti Tudományos Intézet
nél, 1953-tól az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Erdővédelmi Tanszékén foly
tatja munkásságát. 1955-ben egyetemi 
adjunktus, 1960-ban egyetemi docens, 
1969-ben egyetemi tanár, jelenleg az Er
dővédelmi Tanszék tanszékvezető egye
temi tanára és rektorhelyettes. 1956-ban 
kandidátusi címet, 1982-ben a mezőgaz
dasági (erdészet) tudományok doktora fo
kozatot érte el. Tudományos munkássá
gát számos dolgozat, tanulmány, szak
cikk is bizonyítja. 

Az OEE-nek 1948 óta tagja. Aktivitás
sal vett részt az egyesület testületi mun
kájában, mint elnökségi és választmányi 

Nevéhez fűződik a tómalmi csemetekert 
mellett a szárhalmi csemetekert és park
erdő kialakítása is. 

Egyesületünknek 1955 óta tagja, az 
OEE elnökségének egy választási ciklu
son át tagja volt, jelenleg a sporoni he
lyi csoport vezetőségi tagja, kiemelkedő 
egyesületi társadalmi munkása. 

tag. Jelenleg is az OEE soproni,helyi 
csoportjának elnöke. Egyesületi munkás
sága kiterjed az erdővédelmi szakosztály 
munkájára is. 

Dr. Igmándy Zoltánnak az egyesületi 
szakmai továbbképzés keretében tartott 
előadásai (amelyek meghaladják a 100-
at) helyi csoportjainknál mindenkor 
nagy érdeklődést keltenek, különös te
kintettel az erdő és a fa védelmére, az 
erdőállományok károsítóira. 

DR. SZŐNYI LÁSZLÚ 
erdőmérnök 

Dr. Szőnyi László oki. erdőmérnök a 
mezőgazdasági (erdészet) tudományok 
kandidátusa, c. egyetemi tanár 1943-ban 
kezdte erdészeti pályafutását. Különböző 
beosztásokban dolgozott a gyakorlat, az 
oktatás és a tudományos kutatás terüle
tén. Több mint két évtizeden át az ERTI-
ben, illetve a MÉM-ben töltött be ve
zetői munkakört. 

Szolgálati ideje alatt a tudományos 
kutatás területén elért eredményei és a 
szakírói tevékenysége révén vált elis
mert, köztiszteletnek örvendő erdésztu
dóssá mind a hazai, mind külföldi szak
körökben. 



Dr. Szőnyi László egyesületünknek 
1942 óta tagja. Felkészültségét, többirá
nyú felsőfokú nyelvismeretét (angol, 
francia, német, orosz), tapasztalatait 
nemcsak a reá bízott feladatok végre
hajtásában, hanem az egyesületi társa
dalmi munkában is hasznosította. Ki-

TÖTH IMRE 
erdőmérnök 

i Kitűnő minősítésű oklevelét 1946-ban sze
rezte meg. Erdészeti szolgálatit a Műegye
tem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar 
Üt- és Vasútépítéstani Tanszékén kezdte 
előbb gyakornokként, később tanársegéd
ként. 1947 őszén kerül a bajai erdőgond
noksághoz szakhelyettesnek, az Alsó-
Duna-ártér erdei növénytársulásainak 
vizsgálatára, a témát támogató VKM, 

emelkedőén érdemes és tevékeny tagja 
egyesületünknek, különösen a nemzet
közi munkában, ahol magas szaktudásá
val, nyelvismeretével sok barátot és 
tisztelőt szerzett Európa-szerte a Ma
gyar Népköztársaságnak, a magyar er
dészetnek, nem kevésbé az Országos Er
dészeti Egyesületnek. 

majd az MTA ösztöndíjával. Azóta Ba
ján, az Alsó-Duna-ártéren dolgozik, há
rom évtizede folyamatosan erdőművelé
si szakterületen. 

Munkássága során tisztázta a termő
helyi alapokon nyugvó fafajpolitikai 
irányelveket, elméletileg kidolgozott ja
vaslatot tett az erőteljes fiatalkori neve
lővágások bevezetésére, kidolgozta a 
korainyár értéknövedék^ szempontjából 
optimális vágáskorait. A biológia, az er
dészeti gazdaságtan iránti érdeklődését 
kiterjesztette műszaki területre is és a 
műszaki megoldásokat jó érzékkel, ered
ményre vezetőén alkalmazza. Munkássá
gának értékét külön emeli, hogy törek
vései mindig (a lehetséges kompromisz-
szumok megkeresése árán is) összhang
ban voltak az erdő- és vadgazdálkodás 
érdekeivel. 

Szakirodalmi tevékenységét számos 
dolgozat, tanulmány, szakcikk igazolja, 
de több szakkönyv társszerzője is. A 
MÉM és az MTA Erdészeti Bizottsága 
erdészeti nemesítést munkabizottságának 
valamint a Szegedi Akadémiai Bizottság 
erdészeti munkabizottságának 1981 óta 
tagja. Ebben az évben a MTA Pécsi 
Akadémiai Bizottsága két munkabizott
ságába: az alkalmazott és a természet
védelmi munkabizottságba választották 
be. 

DR. KÁLDY JÓZSEF 
erdőmérnök 

Államerdészeti szolgálatát oklevele 
megszerzését követően 1942-ben kezdte, 
előbb a besztercebányai, majd a maros
vásárhelyi erdőigazgatóságnál. A felsza
badulás után a pécsi erdőgazdaság mű
szaki osztályán dolgozott, később az er
dőgazdaság igazgatóhelyettese, illetőleg 
igazgatója, 1949-ben a Pécsi Erdőgazda
sági Nemzeti Vállalat vezérigazgató-he
lyettese. 1950-ben került a Földművelés
ügyi Minisztériumba, ahol előbb az er
dészeti osztály vezetője, majd az Erdő
központban műszaki igazgató, az Erdő
központ vezetőjének állandó helyettese 
volt. Rövid megszakítással 1954-től a 
Sátoraljaújhelyi Erdőgazdaság főmérnö
ke, amikor is a soproni erdészeti felső-



oktatás újjászervezésével egyidőben 
egyetemi katedrát kap az Erdészeti Gé
pesítési Tanszék vezetőjeként. Tanszék
vezető egyetemi tanársága mellett kari 
dékán, 1972—2981 között tudományos 
rektorhelyettes, ezt követően haláláig a 
továbbképző osztály vezetője. A mező
gazdasági (erdészet) tudományok kandi
dátusa. 

Dr. Káldy József elsősorban az erdé
szeti gépesítés területén vívott ki ma
gának széles körű szakmai közmegbe
csülést határainkon belül és túl egyaránt. 
Élharcosa volt az erdei munkák gépesí
tésének, az erdészeti gépállomások meg
szervezésének, az erdőfeltárás fejleszté
sének, az erdészeti üzemi épületek és 
lakások építésének. Létrehozta az Erdő
gazdasági Tervező Irodát. Közismertek 
azok a gépesítési eredmények, amelyek 
kísérletező kedve és műszaki alkotóké
pessége nyomán az erdészet területén 
létrejöttek. 

Oktatási munkásságát magas szintű 
elméleti felkészültség és igényesség mel
lett a gyakorlatiasság jellemezte, amit 
hallgatói nagyra értékeltek. , Meggyőző
déssel hirdette, hogy a műszaki értelmi
ségnek elsősorban nem írásműveket kell 
alkotnia, hanem gépeket, berendezése
ket, technológiákat és ezek segítségével 
termelési feladatokat végrehajtania. In
tenzív kapcsolatot tartott a gyakorlattal, 
tisztában volt azzal, hogy mi vár az élet
ben tanítványaira, ezért azt is tudta, 
hogy mit és hogyan kell tanítania, hogy 
az ifjú mérnökök megállhassák helyü
ket. 

Kiterjedt volt szakírói munkássága, el
sősorban az erdészeti gépesítés és mű

szaki fejlesztés, valamint a témakörhöz 
szorosan kapcsolódó munkavédelem és 
biztonságtechnika területén. Mindezt 
könyveinek, jegyzeteinek, tanulmányai
nak, ismeretterjesztő cikkeinek sokasága 
bizonyítja. 

Dr. Káldy József nagy ambícióval te
vékenykedett a szakmai közéletben. Az 
OEE erdészeti gépesítési szakosztály ala
pító tagjaként és vezetőjeként maga kö
ré gyűjtötte ennek a szakterületnek a 
legismertebb és legfogékonyabb képvise
lőit, és összetartó, lelkes, egységes, ütő
képes gárdát kovácsolt belőlük országos 
szinten is. Szakmailag rendkívül tartal
masak és az emberi kapcsolatok fejlesz
tése szempontjából nagyon gyümölcsö
zőek voltak a szakosztálynak a vállala
tokhoz, üzemekhez kihelyezett ülései, 
ahol oktatók, kutatók és üzemi szakem
berek tudtak gondolatot és. tapasztalatot 
cserélni. Kiemelkedő teljesítménye volt 
a szakosztálynak és személy szerint dr. 
Káldy Józsefnek, a nemzetközi részvéte
lű első és második országos erdészeti gé
pesítési konferencia sikeres megrendezé
se. Egyesületi tevékenységének körébe 
tartozott, hogy tagja volt az országos vá
lasztmánynak, valamint 33 éven keresz
tül megszakítás nélkül AZ ERDŐ szer
kesztő bizottságának. 

Köztiszteletben és szeretetben tartott 
Tagtársunkat lényének maradandó em
lékezetéül, a magyar erdésztársadalom 
képviseletében egyesületünk elnöksége 
kimagasló egyesületi társadalmi munká
jáért és a magyar erdészet fejlesztésé
ben elért elévülhetetlen érdemeiért a 
halála után „BEDÖ ALBERT-díj" oda
ítélésében részesítette. 


