
A JUBÍLEUMI ÉV „VADAS JENŐ" EMLÉKÉRMESEI 

ERDÉLYI GYÖRGY 
erdőmérnök, tudományos főosztályvezető, 
a Faipari Kutató Intézet Faipari Tudo
mányos Főosztályának munkáját irányít
ja. Az irányítása alatt végzett kutatások 
és vizsgálatok minden esetben az ország 

faanyag-gazdálkodási nehézségeinek csök
kentésére irányulnak új, korszerű tech
nológiáknak és a fokozott faanyagvéde
lem lehetőségeinek kutatása révén. Ered
ményei közül kiemelkedik a kisértékű 
faválasztékok célszerű hasznosításának 
lehetőségét magában rejtő ragasztott, 
szegezett tartók gyártási eljárása. Irá
nyítása alatt legutóbb a hazai mező
gazdaság növénytermesztési ágazata ré
szére faszerkezetű növényházak konst
rukciójának és gyártási technológiájának 
kidolgozását végezték el az intézetben. 
Számos tanulmánya jelent meg a szak
sajtóban. 

DR. KERESZTESI BÉLA 

erdőmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) 
tudományok doktora, címzetes egyetemi 
tanár, az Erdészeti Tudományos Intézet 
főigazgatója, a magyar erdészeti kutatás 
korszerűsítésének megvalósítója. Irányí

tásával indult az intézetben az Országos 
Távlati Kutatási terv erdőgazdaságra vo
natkozó részének realizálása. Megbíza
tása alatt az 1960-ban alig 100 főt szám
láló intézményt 300 főt meghaladó, ha
zai és nemzetközi viszonylatban számot
tevő kutatóbázissá fejlesztette. Irányító 
és szervező munkája mellett kiterjedt 
kutatómunkát végez. Legfontosabb tu
dományos eredménye a hazai akác ne
mesítése keretében a fatermesztés és 
nektárhozam szempontjából egyaránt 
legjobb klánok kiválasztása, értékelése 
és tovább szaporításának m,egoldása, az 
akáctermesztés technológiájának tovább
fejlesztése. Nevéhez fűződik a magyar
országi nyárfatermesztésnek világszín
vonalra emelése. Szerkesztésében mo
nográfia készült a fenyő, a nyár, az akác 
és a tölgyek termesztéséről, nagy sikerű 
könyvet írt a magyar erdőkről. Könyvei 
mellett mintegy 120 publikációja jelent 
meg a hazai és külföldi szaklapokban. 
Személye az erdészeti kutatásnak hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt megbe
csült, kiemelkedő egyénisége. 

DR. LENGYEL PÁL 

vegyészmérnök, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Papíripari Kutató Intézet 
tudományos osztályvezetője elsősorban 
cellulóz-kémiai vizsgálatokkal foglalko

zik. Jelentős érdemei vannak a hazai me
zőgazdasági növények és lombos erdei 
fák cellulózipari feltárásának és fehérí
tésének elméleti kérdései megoldásában. 
Munkássága jelentősen javította a ter
melés mennyiségét. A cellulóz-lúg re
generálására vonatkozó munkáira nem
zetközileg is felfigyeltek. Jelentős társa
dalmi munkát fejt ki a Papír- és Nyom
daipari Műszaki Egyesületben, ezen az 



úton élénk kapcsolatot tart a mi szak
mánkkal is. Mindig segítőkész, megértő 
támogatója a faanyag komplex haszno
sításának. Kutatási eredményei az erdő
gazdaság számára magukban hordják a 
termelt anyag jobb hasznosításának le
hetőségét. Számos szakcikke jelent meg 
mind hazai, mind külföldi szaklapokban. 

DR. MÁTYÁS VILMOS 

erdőmérnök, tudományos főmunkatárs, 
az Erdészeti Tudományos Intézetben 
főleg az erdészeti maggazdálkodás meg
alapozásában szerzett különös érdemeket. 
Kialakította az erdészeti magvizsgálati 
rendszert, tudományos alapon kidolgozta 
a hazai magszármazási körzetbeosztást, 
lefektette a magtermelő állományok kivá
lasztásának elvi alapjait, maga jelölte ki 
a fontosabb fajok ilyen állományait, 
irányt adott rendszeres kezelésükre és 
részletes útmutatást adott a magvak és 
termések begyűjtésére, kezelésére, fel
dolgozására, tárolására. Nagyrészt ennek 
a munkának is köszönhető az erdősítés
ben a felszabadulás után elért hatalmas 
fellendülés. Foglalkozott erdészeti virág
zásbiológiai vizsgálatokkal és meghatá
rozta a magkötés biológiai és ökológiai 
feltételeit, körülményeit a fontosabb er
dei fafajainkra vonatkozóan. Az utóbbi 
időben jelentős növényrendszertani mun
kát végez, a magyarországi tölgyfajok, 
fajták és változatok morfológiai elkülöní
tésével kialakította és a botanikai szak
irodalomban közreadta a tölgyek rend
szerét. Félszáznál több publikációja je
lent meg. 

DR. NEMKY ERNŐ 

erdőmérnök, a biológiai tudományok 
kanditátusa, tanszékvezető egyetemi ta
nár, az Erdészeti és Faipari Egyetemen 
korszerű alapokra helyezte a növénytani 
oktatást, átdolgozta ennek programját 

E m i ü l VRHB 

és megírta a tananyag jobb elsajátításá
hoz szükséges jegyzeteket. Oktató-nevelő 
munkája mellett eredményesen tevé
kenykedik a tudományos munka terüle
tén is, lezárta a tölgyek természetes fel
újításának ökológiai feltételeit tisztázó 
szakaszt. Részt vett a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Agrártudományok Osz
tályának felkérésére és megbízásából az 
alkalmazott biológiai kutatások, valamint 
a növénynemesítés helyzetének kimun
kálásában és a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium távlati kutatási 
terveinek kidolgozásában. Szakirodalmi 
tevékenységét két tankönyv, hét kézi
könyv társszerzősége, hat egyetemi jegy
zet, 18 tudományos — elsősorban az 
ökológia és növényfiziológia tárgyköré
ben írt — dolgozat jelzi. 

DR. PAGONY HUBERT, 

erdőmérnök, a biológiai tudományok 
kandidátusa, az Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos osztályvezetője, az 
erdővédelem terén ért el kimagasló 

eredményeket. Ezek közé tartozik a nya
rak álgesztesedése okainak feltárása. 
Tisztázta a nyarak fülledésének okait, a 
gombafertőzés menetének feltárásával 
irányt adott a nyarak nyesésének helyes 
végrehajtására. Vizsgálta a fenyőcseme
te-termelés sikerét korábban súlyosan 
veszélyeztető fenyőtűkarc-gomba életta
nát és ennek alapján kidolgozta az ered
ményes védekezés gyakorlati módszerét. 
Az e téren tett megállapításai nemzetközi 
elismerést nyertek. A vágásterületek ki-
tuskózásának eddig megoldatlan problé
máját biológiai oldalról megközelítve je
lentős eredményt ért el a gombaoltás ré
vén történő tuskókorhasztásban. Közel 30 
publikációja jelent meg, társszerzőként 
több szakkönyv megírásában működött 
közre. 



D R . SZEPESI LÁSZLÓ 

gépészmérnök, a mezőgazdasági (erdé
szet) tudományok doktora, címzetes 
egyetemi docens, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet igazgatóhelyettese; nevé
hez fűződik az erdészeti gépesítési kuta
tás megteremtése és megszervezése. Ve
zetésével és irányításával folyt az erdő
felújítási, erdőtelepítési, csemetekerti, 

valamint az ápolási géprendszerek ki
alakítása, s 1970-ig közel 20, sorozatban 
gyártott gép szerkesztése. Jelentős ered
ményeket ért el a motorfűrészes faki
termelésnek és az anyagmozgatásnak 
fejlesztésében. A gépek rezgés- és zaj
hatásának vizsgálatában, értékelésében 
nemzetközi szaktekintély. Mintegy 60 
publikációja jelent meg magyar és több 
idegen nyelven. Két szakkönyve jelent 
meg és többnek megírásában működött 
társszerzőként közre. 

DR. SZÖNYI LÁSZLÓ 

erdőmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) 
tudományok kandidátusa, címzetes 
egyetemi tanár, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet tudományos főosztályveze
tője; az erdőtelepítés, erdészeti növény

nemesítés, erdészeti talajvédelem és 
vízgazdálkodás területén végez kutató
munkát. A területhasznosítás fokozását 
és a környezet védelmét szolgálják a 
bányahányók fásításával kapcsolatos 

kutatási eredményei. Vizsgálva az erdők 
vízlefolyást befolyásoló hatását, kiemel
kedő eredményeket ért el a lejtős terü
letek eróziójának meggátlásában. Mint 
a „,Fenyőtermesztés" középtávú komp
lex kutatási célprogram vezetője, az új 
tudománypolitikai irányelvek megvaló
sításában rendkívüli szervezőkészség
ről tett bizonyságot. Jelentős részt vál
lal a magyar erdészeti kutatómunka 
külföldi elismertetésére irányuló erő
feszítésekből. Mintegy 50 tanulmánya 
jelent meg a hazai és külföldi szakla
pokban. 

VILCSEK JÁNOS 

erdőmérnök, tudományos főmunkatárs, 
az Erdészeti Tudományos Intézet Mátra
füredi Kísérleti Állomásának igazgató
ja; kutatói munkáját elsősorban az er
dőfelújítások, erdőtelepítések gépesítése, 
gépesített eljárásának kidolgozása képe
zi. Ennek keretében megoldotta a lejtős 

területek erdősítési munkájának komp
lex gépesítését. Tíz egységből álló gép
sort fejlesztett ki. Munkája, e téren a 
szomszédos országok viszonyait is figye
lembe véve, igen figyelemre méltó. Ku
tatómunkája napjainkban fokozott je
lentőségű, mert eredményei révén a bel-
terjesebb mezőgazdasági módszerek kö
vetkeztében sok szántó- és legelőterület 
hasznosítható gazdaságosabban, olcsó el
járások útján létesített erdőkkel. Meg
oldásait az egyszerűség és gyakorlatias
ság jellemzi. Számos publikációja jelent 
meg a szaklapokban és gyakran számol 
be eredményeiről előadásokban a szak
közönség előtt. 



ERTI emlékérmesek 

A jubileum alkalmával az Erdészeti Tudományos Intézet Tanácsa a következőknek 
adományozott ERTI emlékérmet: 

Adamkó József, a Mátrai EFAG igazgatója, Árva Józsefné, az Erd. Műsz. és Szerv. 
Iroda igazgatója, dr. Babos Imre nyugdíjas, dr. Bacsó Nándor kertészeti egyetemi 
tanár, dr. Balogh Ferenc, az AGROTRÖSZT főelőadéja, dr. Bánházi Gyula, a Me-
zőgazd Gépkísérleti Intézet igazgatója, Bánky Gyula nyugdíjas, Bárányi László, a 
Kiskunsági EFAG igazgatója, • dr. Becsey Róbert, a MEDOSZ Bpesti Biz. titkára. 
Bedő Tibor, az ERDŐTERV igazgatója, dr. Benkovils Károly nyugdíjas, dr. Bezzegh 
László, az EPE tanszékvez. egyetemi tanóra, dr. Birck Oszkár, a MÉM Tud. Kut. 
Főoszt. csoportvezetője, Bognár Antal, a Tanulmányi Áll. Erdőgazd. igazgatója, dr. 
Bondor Antal, a MÉM Termelési és Műszaki Feji. Főoszt. csoportvezetője, Csányí 
Sándor, a gödöllői arborétum vezetője, Csepregi János, a Balatonielvidéki EFAG 
igazgatója, dr. Csontos Gyula, a Gemenci Áll. Erdő- és Vadgazd. igazgatója, Cornides 
György, az ERDŐTERV oszt. vezetője, Dérföldi Antal nyugdíjas, Dessewffy Imre, a 
MEM Term. Műsz. Feji. Főoszt. Fagazd. oszt. vezetőhelyettese, dr. Farkas Vilmos, 
a Nyugatmagyarországi Fűrészek oszt. vezetője, dr. Fekete Istvánné, az MTA Ag
rártudományok Osztálya tud. titkára, Fiía József, az Erdő- és Fagazdasági Egye
sülés ügyvezető igazgatója, dr. Fuisz József nyugdíjas, Galambos Gáspár nyugdíjas, 
dr. Gál János, az EFE tanszékvez. egyetemi tanára, Gertheisz Antal, az AGRO-
INFORM tud. főmunkatársa, Halász Aladár, a MÉM Közgazdasági Főosztály vezető
helyettese, Hangyái Tibor, a Mátrafüredi SzaikmunkáSképző Intézet igazgatója, dr. 
Haracsi Lajos nyugdíjas, Harmath Béla, a Váci Erdőrend. üzemtervezője, Hibbey 
Albert, az Orsz. Vízügyi Hiv. csoportvezetője, dr. Holdampf Gyula nyugdíjas, dr. 
Igmándy Zoltán, az EFE 'tanszékvez. egyetemi tanára, Illés Dezső, a Somogyi EFAG 
igazgatója, Jaszlics Gyuláné, az ERDŐTERV főelőadója, dr. Jermy Tibor, a Nö
vényvédelmi Kut. Int. igazgatója, Káldi Katalin, a MEDOSZ titkára, dr. Káldy József 
egyetemi tanár, az EFE rektorhelyettese, Karay Gusztáv nyugdíjas, Kasza Ferencná 
erdőrendezőségi előadó, dr. Kéri Menyhért OMSZ tud. tanácsadó, Király László, az 
Áll. Erdőrendezőségek Műsz. Irodájának oszt. vezetője, Kocsis Sándor, az Orsz. 
Méhészeti Szöv. Központ igazgatója, Kókay Dezső nyugdíjas, dr. Kulcsár Viktor, &z 
OT Területtervezési Intézetének oszt. vezetője, Kutasi Dezsőné, az MSZMP II. ker. 
PB instruktora, dr. Lőcsey Mihály, a Minisztertanács Titkárságának főoszt. vezetője, 
dr. Madas László, a Pilisi Áll. Parkerdőgazdaság igazgatója, dr. Magyar János, az 
EFE tanszékvez. egyetemi tanára, dr. Májer Antal, az EFE tanszákvez. egyetemi 
tanára, dr. Marjai Zoltán, az Erdő- és Fagazd. Egyesülés szaktanácsadója, Merc2 
Károly nyugdíjas, Mihályka Gyula, a Szombathelyi EFAG igazgatója, dr. Mőcsényi 
Mihály, a Kertészeti Egyetem tanszékvez. egyetemi tanára, Murányi János, az Erdő- és 
Fagazdasági Egyesülés szaktanácsadója, Nagy Béla, az ERDŐTERV tervezőmérnöke, 
dr. Nagy József, a MAK igazgatója, Nemes József, a MEDOSZ Erdészeti Szakosztá
lyának titkára, Obermayer György, a Szegedi Erdészeti Szakközépiskola igazgatója, 
Ott János, a MÉM Közgazd. Főoszt. Erd. és Faip. Oszt. főelőadója, dr. Radó Gábor, 
a MÉM Term. és Műsz. Feji. Főoszt. főelőadója, Retkes József, a „Szombathely— 
Kámon" Kertész Mezőgazd. Tsz főmérnöke, dr. Pankotai Gábor, az EFE tanszékvez. 
egy. tanára, dékán, dr. Paris János, az ELTE tud. főmunkatársa, Schmal Ferenc, a 
Délalföldi EFAG igazgatója, Schmidt Istvánné nyugdíjas, dr. Simon Tibor, az ELTE 
tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Sopp László, az Áll. Erdőrend. Műsz. Irodájának 
mérnöke, dr. Speer Norbert, az ÉRDÉRT vezérigazgatója, Speidler István nyugdíjas, 
dr. Stefanovits Pál, az Agrártud. Egyetem tanszékvez. egy. tanára, Stróbl Kálmán, a 
Faipari Kut. Int. igazgatója, dr. Szederjei Ákos, a Főv. Áll. és Növ.-kert főigazgatója, 
dr. Szendrey István, az EFE tanszékvez. egyetemi tanára, dr. Szíjj József, a Gödöllői 
Áll. Erdő- és Vadgazd. igazgatója, Termann István, a Felsőtiszai EFAG igazgatója, 
Tollner György, a Telki Áll. Erdő- és Vadgazdaság igazgatója, Tóth Imre, a Ge
menci Áll. Erdő- és Vadgazdaság oszt. vezetője, dr. Tury Elemér nyugdíjas, dr. Tuskó 
László, a Soproni Erdészeti Szakközépiskola igazgatója, dr. Vámos György, a Papír
ipari Vállalat Kutató Intézetének igazgatója, dr. Várhelyi István, a Nyugatmagyar
országi Fűrészek igazgatója, dr. Vlaszaty Ödön nyugdíjas, dr. Zólyomi Bálint, az 
MTA Botanikai Kutató Intézetének igazgatója. 


