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A z erdőrendezés i szakosztály és a szegedi helyi csoport, a MÉM Erdőrendezési 
Szolgálat szegedi üzemtervezési irodája, valamint a Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság közreműködésével rendezte meg Szegeden, a Technika Házában, illetőleg 
az ásotthalmi BEDÖ ALBERT Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben a IV. Or
szágos Erdőrendezési Napokat. 

Gáspár Hantos Gézának, az ESZ igazgatóhelyettesének, a szakosztály vezetőjének 
megnyitóját előadások követték. Előadást tartott dr. Bondor Antal főosztályvezető 
„A fafelhasználás várható alakulása, termelési rendszerek az erdőgazdálkodásban", 
dr. Keresztesi Béla akadémikus, főigazgató „Fatermelési rendszerek", Vida László 
igazgatóhelyettes „A Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság fenyőtermelési rend
szere", Halász Gábor irodavezető „Az ásotthalmi fenyőtermelési rendszer üzemter
vezése", dr. Borsos Zoltán főmérnök „Iparszerű erdőgazdálkodás Nyugat-Magyar
országon", Takács Zoltán „A Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát ipari erdő
gazdálkodásra kijelölt erdőterületeinek üzemtervezése", dr. Csontos Gyula igazgató 
„A termelési rendszerek tervezése" címmel. A nagy érdeklődéssel kísért előadásokat 
hozzászólások, majd viták követték. A résztvevők az ásotthalmi erdészetnél a fe
nyőtermelési rendszer és más termelési rendszer üzemtervének helyszíni bemutatása 
során értékelték a hallottakat, tapasztaltakat. 

A gépesítési szakosztály ülésén két napirendi pont szerepelt: az ERTI gépesítési 
fejlesztésében elért eredményeinek, majd az EFE hasonló területen végzett kuta
tási eredményeinek megvitatása. A szakosztályülés: Posta József (ERTI, Bp.), Szőke 
Miklós (Eger), Kaufmann József (Bp.), Vida Zoltán (Visegrád), Huszár Endre (Bp.), 
Kesztler Gábor (MÉM, Bp.), Horváth Imre (Szombathely), Czágásch József (Győr), 
Mátrabérci Sándor (Nagykanizsa), Mogyorósi József (Keszthely) hozzászólásával, 
részletesen megvitatta a két intézet kutatási eredményéről szóló beszámolókat. A 
tájékoztatást elismeréssel vették tudomásul és annak a véleményüknek adtak ki
fejezést, hogy a megvalósítás lehetőségei kisebbek, mint amire a kutatási eredmé
nyek lehetőséget adnának. Az ERTI kiadásában megjelent „Piros füzetek" nagy
mértékben segítették a műszaki fejlődést. Változatlan fenntartása a szakma alapvető 
érdeke. Sürgették a gépgyártókkal a tudomány alaposabb kapcsolatát és annak 
segítését, a nagygépek üzemeltetési kérdéseinek megoldását, a hiányzó gépminősí
tések mielőbbi elvégzését, a minősítések befejeztekor annak megvitatását az üze
meltetőkkel, a tehergépkocsi-típus kérdés mielőbbi megnyugtató megoldását. A szak
osztályülést dr. Káldy József egyetemi tanár vezette. 

O 

A z erdésze t tö r téne t i szakosztály ülését Budapesten tartotta. Ezen Rédei Károly 
a nagykőrösi erdők történetéről, dr. Járási Lőrinc pedig az 1929—33-as gazdasági 
válságnak Borsod-Abaúj é s Zemplén vármegyék erdőgazdaságára gyakorolt hatásá
ról tartott előadást. 

A szakosztály üdvözölte S. dr. Magyar Esztert, az M T A agrártörténeti kutató
csoport munkatársát, a szakosztály tagját abból az alkalomból, hogy Magyarorszá
gon először szerzett „történettudományok kandidátusa" fokozatot erdészettörténeti 
témakörből. 



Az erdővédelmi szakosztály és a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság be
mutatóval egybekötött erdővédelmi tapasztalatcserét rendezett. A tapasztalatcserét 
Osztrogonácz János igazgató nyitotta meg. Tájékoztatta a mintegy hatvan részt
vevőt a gazdaság munkájáról, feladatáról, VI. ötéves tervéről. 

A szakmai bemutató a baktalórántházi erdészetnél kezdődött. Az erdészetet Kozma 
Károly erdészetvezető mutatta be. László Sándor erdőművelési műszaki vezető is
mertette az erdővédelmi technológiákat és a beállított kísérleteket. Munka közben 
mutatta be az erdészet növényvédelmi gépsorát, illetve egy kétéves erdeifenyvesben 
az ágzúzó hengerrel történő tisztítást. Baktalórántháza 22 K erdőrészletben Mészáros 
György osztályvezetőhelyettes ismertette a nyár karcsú díszbogár (Agrilus suvorovi 
populneus Schaef) életmódját, mutatta be kártételét az olasznyáron és ismertette 
a károsító elleni védekezési technológiát. A F E F A G növényvédelmének gazdasági 
szintű irányítási rendszerét Mezei László növényvédelmi szakmérnök ismertette. Be
mutatta a tervnyoimtatványokat és részletesen tájékoztatta a résztvevőket az 1981. évi 
gyomirtási technológiákról. A hajdúhadházi fenyőcsemetekertben a félintenzív erdei
fenyő-csemetetermelés növényvédelmi munkáit Csákó Antal csemetekertvezető mu
tatta be. A munkát RATH gépsorral végzik. 

A derecskéi csemetekerti program az új hűtőház bemutatásával kezdődött. Az 
akác- és KST-csemetetermelést és növényvédelmet Torna Lajos szakmérnök ismer
tette. Bemutatták a nemesnyár gyökeres dugvány nevelést és . Szemerédy Miklós 
osztályvezető szolgálati találmányát, a fehérnyár gyökeres dugvány termelést. Az 
erdővédelmi tapasztalatcsere a szakemberek vitájával, majd dr. Szappanos István 
szakosztályelnök zárszavával zárult. 

O 

A gépesítési szakosztály Budapesten tartotta soron következő ülését. Az ülésen 
a résztvevők megvitatták dr. Szepesi László ERTI főigazgató-helyettes előadása nyo
mán „Az anyagi-műszaki ellátással szemben támasztott igények az erdőgazdaságban 
és az elsődleges faiparban" című anyagot, amely egy része az MTESZ által készítendő 
élelmiszer-gazdasági anyagnak. 

A résztvevők, é lénk vita után —, amelyben hozzászóltak: Tóth József (Sopron), 
Vida Zoltán (Visegrád), Mogyorósi József (Keszthely), dr. Szőke Miklós (Eger), Barth 
Sándor (Tatabánya), Szabó Béla (Szolnok), Nagy András (Baja), dr. Radó Gábor 
(Bp.), dr. Káldy József (Sopron), dr. Szepesi László (Bp.) — elfogadták az anyag 
megállapításait. Javasolták, hogy abban kapjanak hangsúlyt a következő kérdések: 
az erdészeti gépgyártás és gépalkatrész-gyártás feltóteleinek megteremtése, külföldi 
gépek vásárlása során a munka-, valamint a gépjavítási technológia egyidejű meg
vásárlása, a nagyobb hangsúlyú szakemberképzés, az erdészeti gépjavító bázis fel
fejlesztése az állami gazdaságok szintjére, a gépüzemeltetés korszerű feltételeinek 
megteremtése, az útépítés ütemének fokozása, a műszaki szakemberek fizetésrende-
zése. mivel az jelenleg a fizikai munkásoké alatt van. 

A szakosztályülést dr. Káldy József egyetemi tanár, szakosztályvezető vezette. 

O 

Az oktatási és közművelődési bizottság a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság, és annak 
OEE helyi csoportja támogatásával Baján tartotta meg munkaterv szerinti tovább
képző jellegű tanácskozását. Pecséri Ede, a bizottság titkára megnyitójában kiemel
te, hogy a rendezvénysorozat, amely most nyolcadik éve kerül megrendezésre, min
den esetben a szakmai közvélemény igényét, a tényleges szükségletet veszi alapul. 
A bevezető előadást Papp László, a gazdaság igazgatója tartotta. Igen szemléltető és 
jól felépített tájékoztatást adott az E V A G munkájáról, eredményeiről, további fel
adatairól. Dombóvári Sándor személyzeti és oktatási osztályvezető a legjellemzőbb 
összefüggések tükrében ismertette a gazdaság szakember-struktúráját, oktatási, to
vábbképzési tevékenységét, kapcsolatait. Az egész gazdaságnál jó a munka
helyi légkör és ezért viszonylag kicsi a fluktuáció. Sokat tesznek a kezdő szakemberek 
jó beilleszkedése érdekében, igyekeznek lakást biztosítani számukra és az anyagi
erkölcsi el ismerés területén a lehető maximumot nyújtják. 

Ezt követően Tóth István, a bizottság vezetője tájékoztatta a résztvevőket a bí
zottság munkájáról, nem hallgatva el a gondokat sem. Szólt az oktatási intézmé
nyek társadalmi megítéléséről, a gyakorlat igényéről. Felhívta a figyelmet aktuális 
tanulmányokra, kutatási eredményekre és az érvényes rendeletek, utasítások gondos 
tanulmányozására. 



A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budakeszi csoport a Nyugatmagyar
országi Fagazdasági Kombinát területére 
szervezett tanulmányútján a sárvári er
dészet fakitermelési rendszere gépeinek 
üzem közbeni munkájával, fenyőcseme
te-kertekkel, a Farkas-erdő állományai
val ismerkedett meg. Útjuk során meg
tekintették a sárvári várat, a jáki temp
lomot, majd Pethő József titkár vezeté
sével bejárták a Jeli Arborétumot. 

A csoport filmvetítést rendezett. Ezen 
Csiszár József, a Herendi Porcelángyár 
tervező művésze az egy hónapig tartó 
afrikai útján készített mozgófilmjét ve
títette le Tanzánia ál lat- és növényvilá
gáról. Filmvetítését rendkívül érdekes él
ménybeszámolóval kötötte össze. Az ösz-
szejövetelt a vadgazdaság közművelődési 
bizottságával közösen szervezték. 

O 
Az ERTI-csoport 70 fő résztvevővel, 

szakmai tanulmányutat tett a Mecseki 
EFAG-ban. A csoport részére dr. Koll-
wentz Ödön erdőmérnök tartott tájékoz
tatót a mecseki erdőgazdálkodás múltjá
ról, dr. Papp Tivadar árpádtetői erdé
szetvezető pedig jelenlegi sikeres mun
kájukról, a tölgy, bükk természetes fel
újításokról tartott ismertetést, majd gya
korlati bemutatót. A tanulmányút részt
vevői kulturális programként Mohács, 
Pécs, Siklós történelmi nevezetességeit 
tekintették meg. 

O 

, A soproni csoport hagyományosan ren
dezett erdők napján az általános iskolák 
diákjaiból mintegy 1500 fő vett részt a 
Tacsi-árok völgyében elhelyezkedő Sza
lamandra-tó é s a felette levő Fáber-ré-
ten szervezett vetélkedőn. A vetélkedő 
résztvevőinek egy része „Barangolás a 
soproni erdőkben" című könyvecskét 
kapta ajándékba. 

A csoport vezetősége és a budapesti 
MÉM-csoport vezetősége megállapodást 
kötött a nyári gyakorlatra jelentkezett 
erdőmérnök-hallgatók erdőgazdaságoknál 
történő meglátogatásával kapcsolatban. 
Az „ellenőrző látogatás" célja a hallga
tók szociális és szakmai körülményeinek 
jobbá tétele, ahol ez segítségre szorul. 
Az elmúlt évek egyes tapasztalatai alap
ján ezt szükséges az egyesületi csoporto
kon belül is figyelemmel kísérni. 

O 

A bajai csoport háromnapos tanul
mányúton vett részt a Nyugatmagyar
országi Fagazdasági Kombinát területén. 

A csoportot Sárvárott Pethő József, a 
szombathelyi csoport titkára fogadta é s 
kalauzolta. Az ERTI sárvári arborétu
mát Palotás Ferenc igazgató mutatta be. 
Ezt követően a résztvevők fakitermelési 
munkát láttak Bob-Cat és Kockums pro
cesszor összmunkájával, majd a bejc-
gyertyánosi csemetekert műanyag tok-
mányos, új, burkolt gyökerű fenyőcse
mete nevelési módszerét, a papírsejtes 
finn módszereket tanulmányozták a helyi 
szakmai vezetők ismertető előadásai kí
séretében. Ezután a Farkas-erdő leg
szebb állományában gyönyörködhettek, 
tisztelettel adózva Scherg Lőrinc emlé
kének és Böröndi erdőmester szakszerű 
erdőgazdálkodásának. A következő nap 
a cikotai plantázst Takács I. növényvé
delmi szakmérnök mutatta be, majd a 
gyár üzemrészeit tanulmányozták. Teljes 
délutánt töltöttek a Jeli arborétumban 
Boros Frigyes kalauzolásával. Harmadnap 
ják—kőszegi kultúrprogram és a téli bük
kös omlás, a szubalpin erdők megtekin
tése után vettek búcsút a mindvégig lel
kes kísérőjüktől, Pethő Józseftől. 

O 

A szegedi csoport vezetőségi ülésen ér
tékelte az elmúlt időszak egyesületi 
munkáját. A vezetőség megállapította, 
hogy többek között az Ásotthalmi Szak
iskola jubileumi ünnepségét előkészítő 
munkabizottság sikeresen folytatja mun
káját. Az EFAG-okhoz megküldött fel
hívás eredményes volt. Mintegy 1,5 mil
lió Ft összeget ajánlottak fel. Ennek ha
tására a megyei tanács 3 millió Ft ösz-
szeget állít rendelkezésre. Az épület ki
viteli terveit a CSOMITERV készíti. Min
den anyagi lehetőség adott a méltó meg
emlékezéshez. 

A villanypászták hosszú távú haszno
sításának kimunkálására ugyancsak 
munkabizottságot hívtak létre. Tekintve, 
hogy a villanypászták nemcsak kül-, ha
nem belterületet is érint, a munkabizott
ságba helyet kapott az ETE, a M A E , a 
Városgazdálkodási Vállalat, a Városgond
nokság és a CSOMITERV. 

O 

A veszprémi MÉM-csoport és a Ba
konyi Erdőgazdálkodó és Fafeldolgozó 
Társaság erdész é s faipari szakemberei 
háromnapos szakmai tanulmányutat tet
tek a Mátrai E F A G és a „Béke" Mgtsz 
Istenmezeje területére. 

A tanulmányutat Péti Miklós társaság
vezető szervezte. Az első napon a M E -
F A G erdőgazdálkodásával é s a Bükki 
Nemzeti Park Szalajka-völgyi területé-



vei ismerkedtek meg Becsei István er
dész vezetésével a résztvevők. Másnap 
Ivacs Gábor fűrészüzem-vezető bemutat
ta a Mátrai E F A G félnémeti fűrészüze
mét. Az elsődleges faipar egyik legkor
szerűbb üzemében különösen megnyerte 
a tetszést az automata rönkosztályozó, a 
nagy teljesítményű ESTERER sor és fű-
rés záru-osztályozó. 

A tanulmányút harmadik napján Is
tenmezején, a „Béke" Mg. Tsz elnöke, 
Kiss Gábor erdőmérnök ismertette a ter
melőszövetkezet erdőgazdálkodását és fa
ipari tevékenységét. A jól sikerült szer
kezetátalakításos állományok és a FA-
TYP rendszerben gyártott istállók, tá
rolók jelentős árbevételt .hoznak a mos
toha mezőgazdasági körülmények között 
gazdálkodó termelőszövetkezetnek. 

O 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 
BUDAPESTEN (ERTI): 

Dr. Kőhalmi Tamás „Az erdő- és vad
gazdálkodás összehangolása, a vadkár
becslés és a vadtakarmányozás problé
mái", 

B A L A S S A G Y A R M A T O N : 
Szendrei Ernő „A vadgazdálkodás táv
lati irányelveiről", 

PÉCSETT: 
Kovács József „A termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás és az ott dolgozó er
dészeti szakemberek helyzete, a gaz
dálkodás fejlesztésének lehetőségei" 
címmel. 

Ki tün te tés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter az 1981. évi pedagógusnap alkal
mából a NAGYVÁTHY JÁNOS-EMLÉK
ÉRMET adományozta dr. Borsos Zoltán
nak, a Nyugatmarországi Fagazdasági 
Kombinát főmérnökének az erdőmérnök
faipari mérnökképzés üzemi gyakorlati 
feltételeinek magas színvonalú biztosítá
sáért, a tantárgyi gyakorlatok eredmé
nyes vezetéséért, az erdészeti és faipari 
kutatásokhoz szükséges feltételek bizto
sításáért, a szakmérnökképzésben való 
eredményes részvételéért; 

KIVÁLÖ MUNKÁÉRT kitüntetést ado
mányozta eredményes, jó munkájuk el
ismeréseként Kerényi Ervin egyetemi ad
junktus, Majoros Gusztáv főiskolai do
cens, Király Ernő bádogos és vízvezeték
szerelő, Török Ferencné előadó. Varga 
Ferencné egyetemi adjunktus, az Erdé

szeti és Faipari Egyetem dolgozói részé
re; nyugállományba vonulásuk alkalmából 
Apagyi Gergely fakitermelő, á Felsőti
szai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság; 
Wattay Miklós igazgatóhelyettes, a Gyu
faipari Vállalat dolgozója részére. 

Kinevezés 

A Minisztertanács 1981. évi június hó 
30. napjával dr. Kecskés Sándor egyete
mi tanárt, az Erdészeti és Faipari Egye
tem rektorát e megbízatása alól — mun
kája elismerése mellett — felmentette és 
dr. Gál János egyetemi tanárt, az Erdé
szeti és Faipari Egyetem rektori teen
dőinek ellátásával 1981. július hó 1. nap
jával kezdődő három évi időtartamra 
megbízta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter dr. Schmidt Ernőnek, a Nyugat
magyarországi Fagazdasági Kombinát ve
zérigazgatójának, a Falemezgyártástani 
Tanszéken a forgácslapgyártástan terü
letén kutatási és oktatási feladatok ell? • 
tásáért „Címzetes egyetemi tanár" cini -t 
adományozta. 

O 

Új tagok 

Kovács Sándorné oki. üzemgazdász, 
Szeged; Németh Lajos erdésztechnikus, 
Pannonhalma; Nóvák Attila erdésztech
nikus. Mosonmagyaróvár; Szabó László 
erdésztechnikus, Dunakiliti; Törzsök Gyu
la vadgazdasági üzemmérnök, Győr; Vár
halmi Lászlóné vezetőkönyvelő, Kerek
egyháza; Tóth Márta belső ellenőr, Kecs
kemét; Nagy Györgyné bérelszámoJó, Ke
rekegyháza; Juhász László oki. gépész
mérnök, Kerekegyháza; HoZló Attila geo
déta, Nagykőrös; Szunyi László Sándor 
erdész, Lajosmizse; Kovács Gyuláné tit
kárnő, Kecskemét; Dévényi Tamás er
désztechnikus, Mór; Ries János növény
védő technikus. Ászár; Seres Árpád er
désztechnikus, Vértessomló; Szpin Erzsé
bet közgazdasági technikus, Budapest; 
Imri László erdőmérnök-közgazdász, Sze
rencs; Nóvák Tibor erdőmérnök, Nyír
egyháza; Balogh László növénytermesz
tő, Tiszakanyár; Ary László erdésztech
nikus, Berkesz; Balogh Ferenc erdész
technikus, Kisvárda; Ferenczfi József er
dészeti ágazatvezető. Lónya; Gonda Béla 
agronómus-üzemmérnök, Eperjeske; Har
sányt Sándor mezőgazdasági technikus, 
Dombrád; Kulybus Mihály erdésztechni
kus, Laskod; Papp Ferenc erdésztechni
kus, Anarcs; Szabó József erdésztechni
kus, Nyírlövő; Varró Béla erdésztechni
kus, Tornyospálca. 



Halálozás 

Vető Endre erdőmérnököt, az O K T H 
Középdunántúli Felügyelőségének igaz
gatóját tragikus hirtelenséggel, 45 éve
sen ragadta ki közülünk a halál. 

Pályája a Balaton mellett, Keszthelyen 
indult. Az Erdőmérnöki Főiskola e lvég
zése után 1958-ban a Keszthelyi Állami 
Erdőgazdaságnál kezdte el a szolgálatot. 
A fiatal mérnök aktív tevékenységével, 
műszaki felkészültségével jó eredmény
nyel járult az erdőgazdaság — az erdé
szet — műszaki színvonalának emelésé
hez. Pályája 1973 februárjától már az 
OTVH-nál folytatódik, előbb mint főfel
ügyelő, majd 1978. január 1-től az O K T H 
veszprémi természetvédelmi felügyelősé
gének vezetője. 1979. október 1-től pedig 
az O K T H Középdunántúli Felügyelőségé
nek igazgatójaként. E feladatkörében 
nemcsak a szűkebb haza. a Balaton kör
nyéke, hanem három megye környezet
és természetvédelmi munkáját irányítot
ta. 

Helyismerete és sokrétű emberi kap
csolatai révén ott volt mindenütt, ahol a 
szülőföldje a természet- és a környezet
védelem érdekét lehetett szolgálni. Tagja 
volt a Balatoni Intéző Bizottságnak, a 
Bakonyi Intéző Bizottságnak, a M T A 
Veszprémi Akadémiai Bizottságnak, a 
Nemzetközi Láp- és Tőzegvagyon Ma
gyar Nemzeti Bizottságának, ezeken túl 
Keszthely város Tanácsának. Útja a Ba
latonban szakadt meg, amelynek halálos 
szorításából nem tudott kimenekülni. 

Dr. Paris János ny. erdőmérnök Bu
dapesten elhunyt. Szakmánknak, a nagy 
társadalmi változás idejére jellemző, ér
dekes egyénisége volt. 

1914-ben született. Tanulmányait ne
héz körülmények között, csupán saját 
erejére támaszkodhatva végezte. Erdő
mérnöki oklevelét 1944-ben szerezte, Sop
ronban. Szakmai munkáját a füzéri ura
dalomban kezdte. Közszolgálatba a MÁL-
LERD miskolci Erdőigazgatósága vette. 
Rövidesen központi szolgálatba került, 

majd a nagybudapesti erdőgondnokság 
vezetője lett. 1951-től az M T A dolgozó
jaként több munkakört töltött be és az 
Agrártudományi Osztály tud. főmunka
társaként ment nyugdíjba, 1977 végén. 
Tudományos munkája révén 1961-ben 
műszaki doktorátust szerzett, majd 
ugyanebben az évben még a mezőgaz
dasági tudományok (erdészeti növényne
mesítés és magtermesztés) kandidátusa 
minősítést kapott. 

Élénk társadalmi munkát fejtett ki, ezt 
több kormány- é s miniszteri kitüntetés 
ismerte el. Jelentős szerepe volt egyesü
letünknek a felszabadulás utáni újjászer
vezésében. A Z ERDŐ megindulásakor két 
évig — 1952—1953-ban — felelős szer
kesztője volt a lapnak. Számos más 
funkciót is ellátott. A végtisztesség meg
adásánál képviseltette magát a X V . ke
rületi tanács és Hazafias Népfront szer
vezet, a körzeti lakóbizottság, a Magyar 
Tudományos Akadémia, egyesületünk ré
széről dr. Madas András elnökségi tag 
búcsúztatta — megemlékezésében eré
nyei közül külön kiemelve az eltávozott 
értékes segítőkészségét, aminek nehéz 
időben több érdemes szaktársunk életle
hetőségét köszönhette. 

A Z E R D ö SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. E l n ö k : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
(erdészet) doktora, Budapest; f ő m u n k a t á r s : Jéróme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István 
Budapest; Bánszegi József, Kemeneepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Ber'dár Béla Buda 
pest; Botos Géza, Debrecen; Cehe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest- Deák István 
T a m á s i ; Erdős Laszlo, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza Budapest : 

Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá 
tusa, Sopron; dr. Jaró Zoltán, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá tusa , Budapest-
dr. Kaldy József, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá tusa , Sopron; dr. Kecskés 
Sándor, a m ű s z a k i t u d o m á n y o k doktora, Sopron; Keszthelyi István, Budapest- Király Pál 
Budapest; dr Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusa , Budapest; dr. Kiss Rezső' 
Budapest; Lakatos Zoltán, K a p o s v á r ; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Nagykanizsa 1 

K-̂ cSÜÍÍL* « - ' ^ a , m ? z o P z d a s á g i t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá tusa , Budapest; Soős Károly, S S l l , /Í Károly Gyor; Szentkuti Ferenc, P é c s ; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
t udományok (erdészet) doktora, Budapest; Szikra Dezső, Veszp rém; Tói/i István, Vác; dr Tóth 

vándor, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) k a n d i n á t u s a , Budapest; Varga Béla, Eger-
Vida László, Szeged. 



• E l 


