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V. Rész.
Az iskolai év második szemeszterének utolsó hete.

/1957. julius 1.-julius 6-ig./

1./ A IV. rész 58-60. szakaszában tárgyalt főiskolai állá
sok betöltésére a pályázati felhívásokban megszabott határidőig 
számos kérelem érkezett be. A beérkezett pályázati kérelmeknek az 
egyes tanszékek, illetve állások közti megoszlása:

A tanszékek megnevezése
Tanszékvezető egy. 
tanári v. docensi 
állásokra

Egyetemi adjunk
tusi vagy tanár
segédi állásokra

beérkezett kérvények száma
Erdőtelepitéstani 6 6
Erdőmüveléstani 8 7
Erdőfeltárástani 3 5
Fizika-elektrotechnikai 1 nem volt hirdetve
Üzemtani nem volt hirdetve 5
Épitéstani 7
Fatechnológiai 9
Erdőhasználattani 4
Erdőrendezéstani 4
Ábrázoló mértani
Kémiai 13 nem volt hirdetve
Idegennyelvek lektorátusa 7
Összesen 28 45
Együtt 73

Ezen kivül még beérkezett 28, a pályázati feltételeknek meg 
nem felelő pályázat.

A pályázati kérelmekkel közelebbről a Főiskola csak 1957. 
julius 6.-a után foglalkozhat.

2./ A IV. rész 92. szakaszában tárgyalt épülettatarozási 
ügyben 1957. julius hó 2.-án Winkler Oszkár egyetemi tanár és dr. 
Mollay János gazdasági igazgatóhelyettes Trauttmann Rezső építésügyi 
Miniszternél kihallgatáson jelent meg, amelyen kérték a Főiskola 
képviseletében az Építőipari Vállalat kijelölésére a támogatást.



A miniszter az ügyről feljegyzést kért és a Főiskola képviselői
nek biztató Ígéretet tett az ügy kedvező elintézésére.

Az É.M. 2. Területi Igazgatóságán Komjáthy Oszkár főelőadó
val a tatarozási munkákra vonatkozó kijelölés részleteit is megbe
széltük. A kijelölésre vonatkozó Írásbeli döntés ezideig nem érke
zett meg.

3./ A IV. rész 63. szakaszában tárgyalt esethez hasonlóan
a f. év julius hó 3-án ideérkezett levelében Borovits Tibor volt
II. éves erdőmérnökhallgató is bejelenti, hogy Kanadából haza sze
retne térni és kéri a Főiskolát, hogy hazatérésének engedélyezésé
ben nyújtson segítséget s tanulmányainak folytatását tegye lehetővé.

4./ A Magyar Tudományos Akadémia Agrárosztályán működő 15 
tagú Erdészeti Bizottságban az Erdőmérnöki Főiskolát 3 tanár kép
viseli: dr. Magyar János /bizottsági elnökhelyettes/, Lámfalussy 
Sándor /bizottsági tag/ és Sébor János /bizottsági tag/ A Bizott
ság julius 5-i ülésében dr. Magyar János tájékoztatót adott a Fő
iskola helyzetéről és soronlévő feladatairól; helyzetjelentése a 
jelen jelentés I-IV. részében foglaltakon alapult.

A legsürgősebb feladatok között dr. Magyar János a követke
zőket sorolta fel:

a/ Az 1956. októberi-novemberi események tisztázására indí
tott vizsgálat lezárása.

b/ A jövő évi felvételek lebonyolitása.
c/ Az üresedésben lévő oktatói és egyéb állások betöltése, 
d/ Az 1957. szeptemberében meginduló uj iskolai évre min

den előkészület megtétele /különös tekintettel az első alkalommal 
megnyiló famérnöki oktatásra, valamint általában a marxizmus-le
ninizmus szellemében való nevelésre/.

e/ Az erdészeti felsőoktatás 1958. szeptember havában meg
tartandó 150 éves jubileumi ünnepségek előkészítése.

Az Erdészeti Bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul 
vette és elismerését fejezte ki a Főiskolának azért, hogy az 1956. 
októberében megszakadt oktatói és nevelői munkát már november 12- 
én újra megkezdte és a nehéz gazdasági helyzet ellenére a vizszol- 
gáltató berendezés felújításával, a gázvezeték bővítésével, a vilá-
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gitás korszerűsítésével, telefonautomata létesítésével, az épületek 
belső és külső felújításával /a homlokzat tatarozásával, faszerkeze
tek festésével és mázolásával/, a tanszékek, a műhelyek, s általában 
az egész Főiskola hivatásszerű működésének feltételeit megjavította. 
Egyszersmind a Bizottság úgy határozott, hogy a Főiskola tegyen meg 
mindent a levelezőoktatásnak a famérnöki szakon való megkezdése 
érdekében is.

/Dr. Magyar János jelentésében a II. félév s lényegében ez
zel az egész iskolaév tanulmányi eredményeiről azért nem tudott 
számot adni, mert a vizsgahónap még folyt./

5./ A második szemeszter vizsgahónapja junius 9.-ével kez
dődött /ezt már a IV. rész 68. szakaszában említettük/ és ju
lius 6.-án ért véget. A vizsgahónapban a nappali tagozatos hallga
tók az alábbi táblázatokban kimutatott eredményt érték el:
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A/ Áthallgatok száma szerint:

Évfolyam
Vizsga-
köteles Levizsgázott

Vizsgával
elmaradt Tanulmányi

átlaghallgatók száma
fő % fő % fő %

I. 38 100 5 13 33 87 2,74
II. 19 100 6 32 13 68 3,25

III. 18 100 12 67 6 33 4,06
IV. 36 100 34 94 2 6 4,45

I-IV. 111 100 57 52 54 48 3,54

B/ A vizsgák száma szerint:

Évfolyam
Összes Letett Elmaradt

Tanulmányi
átlag

vizsgák száma
db % db % db %

I. 228 100 164 72 64 28 2,74
II. 171 100 144 84 27 16 3,25

III. 142 100 134 94 8 6 4, 06
IV. 324 100 320 99 4 1 4,45

I-IV. 865 100 762 88 103 12 3,54



/Az első szemeszteri vizsgaeredményekkel kapcsolatban 
ezt a fenti B-jelü kimutatást nem készítettük el, mert ez a 
tárgyalás alatt álló iskolai év esetében csak a második sze
meszterre nézve adhat reális képet./

A második félévi vizsgahónapban kitűnő rendű tanulmányi 
eredményt ért el:

az I. évfolyamról Varvasovszky Jánosné; 
a III. Rácz József;
a IV. Zádor Oszkár, Zsigmond Katalin és Kassai

Imre erdőmérnökhallgatók.
Jeles tanulmányi eredményt értek el: 
az I. évfolyamról Dobai Pál; 
a II. " Mendlik Géza;
a III. Göndöcs Imre, Nagy Antal, Rodek Márton,

Szántó Gábor, Tengely Béla és Varga László;
a IV. évfolyamról Balsay László, Illyés Benjámin, Nagy 

László, Révész Márta, Szabó Béla, Ivanics József, Pallay Mária és 
Veres Pál erdőmérnökhallgatók.

Három vagy több tárgyból 12, két tárgyból 20, egy tárgyból 
22 erdőmérnökhallgató maradt el vizsgával. Ezek közül csupán Pencz 
József, Lustyik János, Szabó Imre és Szenthe .András I. éves erdő
mérnökhallgatók ellen kell fegyelmi eljárást inditani.

A hallgatóság zöme talán még soha olyan szorgalommal és oda
adással nem készült a vizsgáira, mint most, a második szemeszterben.

6./ A IV. rész 86. szakaszában említettük, hogy a levelező 
erdőmérnökhallgatók vizsgáztatását a tanszékek junius 24-én kezd
ték meg. A levelező hallgatók vizsgahónapja - ugyanugy, mint a nap
pali tagozatos hallgatóké szintén julius 6-ig tartott. Az eredményt 
a túloldali két táblázat tartalmazza:
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A / . A hallgatók száma szerint:

Évfolyam
Vizsga-
köteles Levizsgázott

Vizsgával
elmaradt Tanulmányi

átlaghallgatók száma
fő % fő % fő %

I. - -
II. 11 100 1 9 10 91 2,10

III. 4 100 2 50 2 50 3,25
IV. 7 100 3 43 4 57 3,31
V. 7 100 6 86 1 14 4,25

I-V. 29 100 12 41 17 59 3,07

B/ A vizsgák száma szerint:

Évfolyam
Összes Letett Elmaradt

Tanulmányi
átlag

vizsgák száma
db % db % db %

I. - -
II. 55 100 32 58 23 42 2,10

III. 15 100 14 88 2 12 3,25
IV. 35 100 26 74 9 26 3,31
V. 35 100 33 94 2 6 4,25

I-V. 141 100 105 74 36 26 3, 07

/Az első szemeszteri vizsgaeredményekkel kapcsolatban azt a fen
ti B-jelü kimutatást nem készitettílk el, mert ez a tárgyalás alatt ál
ló iskolai év esetében csak a második szemeszterre nézve adhat reá
lis képet./

A II. félévben kitűnő tanulmányi átlagot ért el:
V. évfolyamról Bartha Ernő;
jeles átlagot pedig:
V. évfolyamról Gerencsér Géza és Farkas Imre levelező erdőmér

nökhallgatók.
Három vagy több tárgyból elégtelen eredményt ért el két hallgató, 

két tárgyból hat hallgató, egy tárgyból 9 hallgató. Ezek közül fegyel
mi eljárást csak Kovács Béla és dr. Tóth István II. éves levelezőhall
gatók ellen kell inditani.



7./ A IV. rész 55. szakaszában emlitett felvételi vizs
gák lebonyolitására a Főiskola két vizsgabizottságot hivott élet
re :

I. sz. vizsgabizottság: II. sz. vizsgabizottság:
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Elnök:
Titkár:
Tagok:

Kiss Ignác docens 
Gencsi László adjunktus 
Gunda Mihály /MSzMP/

Nemky Ernő egy. tanár 
Strausz József /MSzMP/ 
Roxer Egon tanársegéd

Steiner Ferenc tanársegéd Bartha Ernő tanársegéd
Ivanics József /KISz/Veres Pál /KISz/

Mind Budapesten, mind Sopronban ez a két bizottság lát
ja el a vizsgáztatással együttjáró teendőket.

A vizsgabizottságok életrehivásával egyidejűleg a Főis
kola megállapította a felvételi bizottságot is:

Elnök: dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár 
Tagok: Sébor János egyetemi tanár 

Nemky Ernő egyetemi tanár 
Kiss Ignác docens /Szakszervezet/
Gunda Mihály adjunktus /MSzMP/
Kőhidi Róbert adm. vezető /Igazgatói Hivatal/
Veres Pál erdőmérnökhallgató /KISz/

A felvételi bizottság a felvételekről Sopronban, 1957. juli
us 18-án fog dönteni.

Sopron, 1957. julius hó 8-án.

(aláírás)
/Dr.Magyar János / 
egyetemi tanár 

igazgatóhelyettes.


