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SCHMOTZER ANDRÁS 
Bedő Albert-em!ékérmes erdőmérnök, 

elnök 

1941-ben, Kassán született, Magyaror
szágra áttelepülve 1950-től Szilvásvára
don élte gyermekéveit. Érettségi után 
egyévi erdei fizikai munka után nyert 
felvételt az Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 
1965-ben kapott erdőmérnöki oklevelet. 
Később — 1976-ban erdészeti növény
védelmi szakmérnök képesítést is szer
zett. 

Végzés után először vízi társulatoknál 
helyezkedett el, de három év után visz-
szatért eredeti szakmájához. A Nyugat
bükki Erdőgazdaság arlói erdészeténél 
fahasználati műszaki vezető, majd a 
műszaki erdészetnél fő-építésvezető lett. 
Az 1970-es, vertikális integráció során a 

Ezilvásváradi erdészetnél erdőművelési 
műszaki vezető lett. 1977- és 1978-ban 
a vállalat központjában szaporítóanyag-
és erdővédelmi előadó, majd ezt köve
tően, 1984-ig a parádfürdői erdészet ve
zetője. 1984 és 1988 között központi vál
lalati termelési, illetve fahasználati fő
mérnök volt, majd 1989. január 1-től, pá
lyázat útján elnyerte az egri erdőfel
ügyelőség igazgatói állását ötévnyi idő
tartamra. 

Az egyesületnek 1962 óta tagja, 1977-
től a helyi csoport titkára. Az erdővé
delmi szakosztálynak alapító tagjaként 
titkára, majd 1985-től vezetője. Ez idő
től fogva az elnökségnek is tagja. 



VARGA BÉLA 

„Bedő Alberf'-díjas erdőmérnök, 
alelnök 

Született 1931-ben, Mezocsáíon, Bogá
cson töltötte gyermekéveit, innen ke
rült az Orsz. Falusi Tehetségkutató Alap 
révén a miskolci gimnáziumba. A há
ború után a NÉKOSZ nyitotta ki előtte 
a továbbtanulás útját. Itt élesztették 
benne a közösség iránti elkötelezettsé
gét. Kezdetben lelkes MDP-tag, de a 
fordulat évét követő eltorzulások lénye
gét korán felismerte. 

Erdőmérnöki oklevelét Sopronban a 
főiskola ipari szakán 1955-ben szerezte. 
Szolgálatát a LÁEV-nél Lillafüreden 
kezdte, majd a Bánhorvát-i erdészethez 
..száműzték" erdőművelési előadónak. 
A számára teljesen új területen hamar 
gyökeret eresztett, annyira, hogy ami
kor 1959-ben a Mátrai Erdőgazdasághoz 
került, az erdőművelési osztály vezeté
sét választotta. E'.től még akkor sem 
távolodott el. amikor 1968 és 1970 között, 
majd 1989-től a vállalat egész termelé
si tevékenységének irányításával bízták 
meg. 

Kiterjedt külföldi kapcsolatokat épí
tett ki és tart fenn, főleg angol nyelv
területen. A ..Pro Silva" európai egyesü
let alapító elnökségi tagja. A szakmai 
ismereteket publikációinak, előadásai
nak hosszú során át széles körűen ter
jeszti. Az egyesületnek csaknek 40 éve 
tagja. Eleinte a gazdaságtani, majd az 
erdőművelési szakosztályban és A Z 
ERDŐ szerkesztőbizottságában vállalt 
meghatározó szerepet. 

Széles körű szakmai tevékenységéhez 
szerencsés, rendszett magánélet adott 
biztos hátteret. Nős, leánya pedagógus, 
fia építészmérnök. 

KERTÉSZ JÖZSEF 
erdésztechnikus, alelnök 

1944-ben. Alagon született. A szilvás-
váradi erdészetnél teljesített kétéves elő-
gyakorlat után Sopronban szerzett tech
nikusi oklevelet 1965-ben. Először az eg
ri erdészetben dolgozott kerületvezető
ként majd 1987— 1968-ban az ERTI ge
netikai osztályának műszaki ügyintéző
je volt. 1968-tól 12 éven át a Bükk-fenn
síkon volt ismét kerüleívezető és 1982-
től a Pilisi Áll. Parkerdőgazdaság vi
segrádi erdészetének erdőművelési mű
szaki vezetője. 

Az egyesületnek 1960 óta tagja, ebben 
a minőségében számos szakmai napnak 
rendezője, vezetője külföldi szakmai lá
togatóknak, szakmai csoportoknak. Több 
külföldi cseretanulmánj'úton vett részt. 



BARÁTOSSY GÁBOR 
erdőmérnök, főtitkár 

1946-ban, Budapesten született. Isko
láit Miskolcon, Budán, majd Pesten vé
gezte, 1964-ben az Eötvös József Gim
náziumban érettségizett és még abban 
az évben felvették a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetemre, az Erdőmérnöki 
Kar nappali tagozatára, és itt 1969-ben 
oklevelet szerzett. 

Végzés után a budakeszi erdészetnél 
gyakornoskodott, majd erdőművelési 
műszaki vezető, később fahasználati mű
szaki vezető lett. Az 1974. évben a MÉM 
budapesti áll. erdőrendezőségéhez kerül 
erdőrendezési felügyelőnek. 1977 decem
berétől megbízott vezetőként látta el a 
bp. erdőfelügyelőség vezetését, majd en
nek 1979. évi átszervezése után az erdő
felügyelőség gödöllői osztályának veze
tőjeként dolgozott 1981. október l-ig, 
amikor a MÉM Erdészeti és Faipari Hi
vatalába került, ahol a választás idején 
is az erdészeti osztály főmunkatársaként 
dolgozott. BÁNÖ LÁSZLÓ 

erdőmérnök, főtitkárhelyettes 

1944-ben született. Gimnáziumi érett
ségi után Sopronban erdőmérnöki okle
velet 1968-ban szerzett. Először az MN 
Budavidéki Erdőgazdaságának bajnai er
dészeténél fahasználati gyakornokként 
szolgált, majd áthelyezték a Pilisi Áll. 
Erdőgazdasághoz építésvezetői munka
körbe. Azóta megszakítás nélkül dolgo
zik ebben a munkakörben és a válasz
tás idején is vezetője a parkerdőgazda
ság fő-építésvezetőségének. 

Az egyesületbe 1969-ben lépett be. Az 
előző ciklusban a helyi csoport titkárá
vá választották és most újraválasztották. 



DR. AND A ISTVÁN 
erdőmérnök, mérnök-közgazdász 
az ellenőrző bizottság vezetője 

1943-ban, Sümegcsehin született, ahol 
édesapja kerületvezető erdész volt. Az 
Erdészeti és Faipari Egyetemen 1967-
ben nyert erdőmérnöki oklevelet. Ké
sőbb — 1971-ben — közgazdász képesí
tést is szerzett a közgazdasági egyetemen. 
1976-ban doktorált egy fafeldolgozó üzem 
számítógépes termelésirányítási prog
ramjának kidolgozásából. 

Végzés után fél év erdőrendezési gya
korlattal a keszthelyi erdőgazdasághoz 
kerül és dolgozik különböző beosztások
ban, 1976-ig, amikor a Pilisi Áll. Park
erdőgazdasághoz gazdasági igazgatóhe
lyettesnek nevezik ki. Azóta is ebben a 
munkakörben dolgozik. 

Az egyesületnek 1965 óta tagja. 1973— 
1976 között a keszthelyi csoport, 1978-tól 
pedig a gazdaságtani szakosztály titkári 
teendőit látta el, 1985-től az ellenőrző 
bizottság tagja, 1988-tól elnöke. 

PÁPAI GÁBOR 
erdésztechnikus, erdőmérnök, 
a szerkesztőbizottság elnöke 

1944-ben, Budapesten született. Négy 
erdésztechnikusi év után' előfelvételis-
ként segédmunkát végzett a Budapesti 
Fűrészeknél, majd 1969-ben, Sopronban, 
erdőmérnöki diplomát szerzett. 

Először az abádszalóki mgtsz-nél vég
zett erdősítéstervezési, -kivitelezési fel
adatokat, később folytatta ezt Aszód tér
ségében. 1977-től tíz évet hatósági fel
ügyeleti munkában töltött a szaporító
anyag-felügyeletnél. Egy éve hasonló te
rületen kereskedelmi vonalon dolgozik. 

A technikumi évek alatt önképzőköri 
elnök volt. az iskolarádiót szerkesztette, 
később az egyetemi színpad tagja lett, 
szerkesztette az egyetemi újságot. Több 
önálló munkája jelent meg, szerkeszté
sében látott napvilágot 1986-ban a CSE
METEKERT c. szakkönyv. A pilisi egye
sületi csoport támogatásával, szerkesztő
riporterként, idős szaktársak életútjáról 
készít videofelvételeket. 


