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Előszó

Ötven éve annak, hogy a Buda-környéki erdőterületek 

egységes kezelése érdekében, 1961-ben létrehozták a 

Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaságot. A kezdetben 

általános erdő- protokollvadászati, később kibővült

feladatkörrel, együtt nőtt a gazdálkodással érintett területe is. 

Az erdészetnyi nagyságból végül a külső Budai-hegységet, a 

Gerecsét, a Pilist, a Gödöllői-dombságot kisebb-nagyobb 

arányban érintő, sajátos gazdasággá alakult.

A Budavidéki AEVG felvázolt múltja, a szakmai történetében 

írásos -  például az 1961. évi erdőtörvénynek megfelelő 

elemekre ugyanúgy épült, mint az esetenkénti, nem feltétlen 

írásos rendelkezésekre. Gazdálkodásában az ún. tervutasításos 

rendszer egyre -  mai argóval -  ’lájtosabb’ szintjeiről, az 1968 

után alkalmazható mechanizmus sikeres működtetésével 

emelkedett feljebb. Munkájában, az 1970-es években 

kibontakozott 'közjóléti’ erdőkezelési szemléletet, valamint 

erősödő természetvédelmi törekvéseket egyaránt 

meggyökereztette. Az 1980-as évek közepére népgazdasági 

szinten kialakult gazdasági jelenségek egyes elemei, ugyancsak 

részei lettek a helyi gazdálkodásnak.

Az eltelt ötven év summája, benne a ’Budavidék’ emberöltőnyi 

része, a volt erdészeti dolgozók, az érintett települések, a hátra 

hagyott vagyon sorsán, minőségén, a mindenkori 

'szóbeszéden’ is mérhető. Az e sorokat olvasó egykori 

munkatársak, a leszármazottaik, vagy egyszerűen, a ’csak’ 

érdeklődők tudják a leghitelesebb értékelést megfogalmazni, 

remélhető, hogy az olvasottak közben felidézett, nem nagyon 

régi emlékképek segítségével is.

Az a felvetés, hogy meg kellene írni a Budavidéki AEVG 

történetét is teljes egészében, addig, amíg vannak emlékezők, 

Tollner Györgytől, a Budavidéki AEVG nyugalmazott 

igazgatójától származik. Megkapott a bölcs gondolat! A
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biztatást 2008 tavaszán 'széljegyzetben’ kaptam. A megjelenés 

relatív lassúságáért a ’gyorsuló idő’ és az anyagi fedezet 

előteremtésének nehézségei tehetők felelőssé.

A kéziratot a volt és jelenlegi kollégák írásos vagy szóbeli 

közléseiből, fellelhető napi dokumentumokból, jegyzetekből 

állítottam össze, és nem levéltári adatokból. A fontosnak tartott 

emlékeik lettek az építő elemek. Előfordul mégis, hogy pl. nem 

szerepel valaki a dolgozók névsorában, mert emlékezünk bár 

rá, de a vezetékneve ’nem ugrik be’ Név nélkül idézem fel 

ezernyi fizikai dolgozó munkatársunk emlékét. Volt olyan eset 

, amikor két, hivatalosnak mondható okirat, azonos eseményt 

más-más időpontra tett, stb. Néhány helyen átvettem egy-egy 

bekezdést az A Pilisi Parkerdő c. kéziratból (Parkerdő Zrt. 

2008), a ma dolgozó volt budavidékis erdészetek 

bemutatásához.

Sokunknak a felnőtté válás nehéz időszakától kezdve, szinte a 

teljes aktív pályánk Budához, Budakeszihez, másoknak 

Gödöllőhöz, de az erdészethez kötődik. Mindenhez és 

mindenkihez ezeken a tájakon. Nem tudtam szó nélkül hagyni 

az emlékeket. Ez nem dicsőség, ámde a csöndes felejtés vétek 

lett volna.

2010. tavasz

A szerző
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Történeti áttekintés

A külső-budai erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás 1945 utáni 

szervezése, többnyire a többi állami tulajdonú erdőterületen 

folytatott gyakorlattal egyező volt, protokollvadásztatási 

feladatokkal kiegészülve. „A Népgazdasági Tanács 1951 

végén, 1952 kora tavaszi hatállyal, az állami erdőgazdaságok 

területén az üzemi vadgazdálkodás feladatait addig ellátó 

vadvédelmi rezervátumokat tíz köztük a Budavidéki 

vadvédelmi rezervátum kivételével megszüntette. A 

megmaradt ’tízek’ vadtenyésztési célú működésének 

irányítására az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumát 

jelölték ki.

A Budavidéki vadvédelmi rezervátum működése elsősorban a 

volt Budapesti Erdőgazdasággal eredményezett 

érdekütközéseket, egymás munkájának folytonos zavarásával. 

A nagyvadállomány és a tetemes erdei vadkár, másik részről a 

fatermesztéssel járó „zavarás”, vezetői villongásokig vezetett, 

és főhatósági közbeavatkozásokat indukált, amelyek szintén 

sértettek érdekeket valamelyik oldalon.” (dr. Tóth Sándor: A 

hírnév kötelez c. könyve nyomán).

A megoldásra hivatott szervezeti változás 1961-ben félévkor, a 

Budapesti (Nagykovácsi, Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő) és 

a Pilisi Állami Erdőgazdaság (Piliscsaba, Tinnye, Perbál) 

részterületén, 7500 hektáron, a Budavidéki Állami Erdő- és 

Vadgazdaság létrehozásával kezdődött. A Budavidék 

vadgazdálkodással, vadásztatással kapcsolatos mintegy 

évtizednyi előélete és első évei mintául szolgáltak az 1968-ban 

alapított négy, költségvetési rendszerű erdő- és vadgazdaság 

megszervezéséhez.

Ugyanakkor budavidéki sajátosság lett és maradt számos közös 

növényélettani, növénynemesítési, erdőnevelési, erdővédelmi, 

vadgazdálkodási tudományos kutatómunka, amelyekben az



ÉRTI, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, a soproni 

Erdészeti és Faipari Egyetem kutatói voltak a fő partnerek. 

1963-ban további, előzőleg a Budapesti Áll. Erdőgazdasághoz 

tartozó területek Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, 

Törökbálint, Érd, továbbá Solymár és Pilisszentiván -  kerültek 

ÁEVG kezelésbe. 1967-ben Bajna-Gyarmatpusztával és a 

Süttői Erdészettel növekedett tovább az erdőterület, az 

eredetinek több mint a kétszeresére. Az erdőgazdasági 

központnak 1963-tól a Budakeszi határában (0178. hrsz.) 1942- 

43-ban, klasszicizáló stílusban épített kúriaszerü épület 

eredeti funkciója szerint: mezőgazdasági kísérleti intézet* 

középső szintje adott otthont. Az újra kialakított Budakeszi 

Erdészetet 1967-től a manzárd irodáiban helyezték el. A 

'kísérleti telepen’ hozták létre a korszak követelményeképpen a 

műszaki erdészetet is 1967-ben, és szintén a manzárdon kapott 

irodát, egyetlen tágas helyiségben (szekrényparavánnal 

elválasztott fülkék). Az alagsorban szolgálati lakásokat 

alakítottak ki, a manzárd egyéb részei pedig évtizeden át a 

természetbeni juttatás, az ún. ’fejadag’ átmeneti tárolóhelyei 

voltak.

1965-től 1967 félévéig, valamint gödöllői kitérő után, 1971-től 

1980-ig az EVG telephelyén és 1976-ig a szervezetében is 

dolgozott a Vadegészségügyi Laboratórium, majd a 

Vadbiológiai Állomás.

A jellemzően költségvetési működtetésen a Honvédelmi 

Bizottság és a MÉM együttes döntésére, 1967 félévétől másfél 

éves, a Süttői Erdészet leválásával** végződő HM-irányításon -  

az új gazdasági mechanizmus változtatott.

1969-től vállalati gazdálkodásra tért át a MÉM felügyelete alá 

visszakerült MN Budavidéki Erdőgazdaság, ismét, mint Állami

* A helyi M agyar Kir. Koronauradalmi Erdöhivaial tervezte cs  cp íuc iic  -  M ay/Ijjász

Ervin erdöm ém ök, erdögondnok szolgálata  idején -  feltehető, hogy nem kutatási

célokra. 1949-töl 1961-ig  az ÉRTI kezelésében  volt.

** Pusztam arói és Hársberek kerületek k ivételével.
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Erdő- és Vadgazdaság. Költségvetési támogatásban -  a többi 

ÁEVG-gal egyező módon -  a meghatározott vadgazdálkodási 

szolgáltatások arányában részesült. Egységei a Bajnai, a 

Budakeszi és a Műszaki Erdészet -  1976-tól 1984-ig 

Fafeldolgozó és Szolgáltató Üzem voltak. Az alapítási 

célként eredendően meghatározott korszerű erdő- és 

vadgazdálkodás, vadegészségügyi kutatás, vadászszakember

képzés, vadászebtenyésztés, vadállomány védelme, táj

természetvédelmi feladatok ellátása, vadászati kultúra ápolása, 

protokoll vadászati igények kielégítése’ célokkal bővült. Az 

ÁEVG 1970-től Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság néven 

funkcionált, változatlan erdőterületen, szervezeti keretet adva 

az Orsz. Trófeabíráló Bizottságnak, elhelyezést az ÉRTI 

Fénycsapda Jelzőszolgálatnak. Telki 1971-ben a Budapesti 

Vadászati Világkiállítás lebonyolításában kiemelt feladatokat 

teljesített.

Az 1970-es éveket főleg az erdőhasználatban (gépesítés) és a 

fafeldolgozásban (Budakeszi fűrészüzem, Bajnai fűrészüzem- 

bővítés, korszerűsítés, termékváltás, kooperáció), szállítás- 

rakodásban (bővítés, tipizálás) végrehajtott nagyarányú 

fejlesztések jellemezték.

Az intenzív vadgazdálkodás keretét szervezetileg a létrehozott 

Telki Vadgazdálkodási Erdészet, természetben az erdőtömbök 

határára épített határkerítés jelölte ki 1975-ben. A kiterjedt 

területen folytatott vadföldmüvelés, takarmánytermelés, belső 

vadföld- és erdővédő kerítések építése, vadászati műszaki 

berendezések kihelyezése, később kísérleti vadrágóerdő- 

létesítés stb. jelezték a komplex gazdálkodás minőségét.

A színvonalas vadásztatási feltételek az új, vagy felújított 

vadászházakkal, a kiszolgálás jobb minőségével tovább 

javultak. A vadászházi gazdasági-technikai munkákat 1980-ig a 

vadászházi gondnokság szervezte, vagy végezte el Telkiben. 

Erdőművelésben körültekintő elemző és tudományos munkával 

készült el az 1970-es évek elejére az ún. „Csigás könyv”, mint a
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következő időszak szakmai kódexe. A megvalósító igyekezetet 

a fatermesztés és a fahasználat technikai fejlesztésének eltérő 

üteme, a helyben korlátozottan biztosítható élőmunkabázis 

fékezte. A határkerítésen belül bekerített, kiterjedt tarvágásos 

véghasználatok-erdőfelújítások területe ugyanakkor 

vadgazdálkodás korlátozásával is járt.

A melléktermék termelés több dolomitbánya, mészkőbánya és 

mészégető, homokkőbánya és köszörűkőgyártó üzem sikeres 

működtetésével járult hozzá a gazdasági eredményességhez. Az 

1980-as években közös fejlesztéssel alapozta meg Budavidék a 

Buvad-típusú vadkárelhárítószerek gyártását, forgalmazását.

Az 1960-as évek végén, megyei kezdeményezésre, az AEVG 

évtizedes fásítási programra vállalkozott Érden és környékén 

(Dobogó-PAX), a fátlan, helyenként erodált fennsíkon, kollégái 

szóhasználat szerint: a ’Doberdón’

A pionír-fafajokkal végzett munka nagyobb részben sikeresen 

folyt, miközben számos tűzeset, rongálás, vagy például az M7- 

es autópálya építés korlátozta. A teljesítmény a vállalkozási 

kedv, a külső fásítási igények és a szaporítóanyag termelési 

készség eredményeként, fokozatosan növekedett. A közutak 

mentén, gazdasági telepeken, városokban, falvakban, 

ipartelepek és lakott terület között javult a levegő minősége, 

kedvezően változott a látkép.

A fásítás mellett, főként a külső-budai térségben, folyamatossá 

vált a saját területen kivitelezett erdőtelepítés.

Ilyen gazdálkodási jellemzők közepette 1976-ban félévkor, 

ismét Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság néven, 

Budakeszi székhellyel, Gödöllői Állami Erdő- és 

Vadgazdasággal összevonva, a kezelt erdőterület mintegy 34 

ezer hektárra növekedett.

A Gödöllői ÁEVG területének része volt az 1950-es évek 

elején fennmaradt tízek egyike, a Gödöllői vadvédelmi 

rezervátum (illetve a később alakult Valkói Vadgazdaság). A 

Gödöllői ÁEVG megalakulásáig többször és jelentősen



változott a jogelőd Gödöllői Erdőgazdaság kezelte erdőterület. 

Ennek egyik oka a korábban több tulajdonosi körbe tartozó 

erdők kezelésének egységesítése.

Néhány esetben a határvonalat és ezzel a feladatokat, a 

szomszédos erdőgazdaságokat is érintő szervezeti intézkedések 

módosították.

Az összevonással a Gödöllői, Galgamácsai, Isaszegi és Valkói 

Erdészet, valamint az Incsői Fafeldolgozó Üzem bővítette a 

termelő egységek sorát, továbbá 1974-től a Gödöllőn is önálló 

gazdálkodó egység: Vadgazdálkodási Erdészet. A 

szolgáltatási paletta a nagyvadas vadászterületek mellett a 

dombvidéken apróvadas vendégvadásztatási készséggel bővült. 

A vadászházak felújítása-korszerüsítése révén nőtt 

vendéglátás színvonala. 1977-ben Galgamácsa a Gödöllői, 

1978 félévkor Isaszeg a Valkói Erdészet szervezetébe olvadt. A 

Gödöllői Erdészet 1979-ben saját és új székházban nyert 

elhelyezést.

Az alapítást meghatározó szándékok megvalósítása érdekében 

a gödöllői területen is átfogó műszaki fejlesztés folyt. 

Fafeldolgozásban erre az időszakra fejlesztették önelszámoló 

egységgé az Incsői Fafeldolgozó Üzemet. Isaszeg- 

Szentgyörgypusztán és Galgamácsán erdészeti szervezetben 

dolgozott fűrészüzem. Tipizálódott a szállítás-rakodás, 

korszerűsítették a vadászati és az egyéb infrastruktúrát stb. Az

1970-es évek elejétől AEVG-szerte jelentős hangsúlyt kapott 

az erdők harmadik funkciójának mind teljesebb érvényesítése. 

Az alapcélok szakszerű, gazdaságos megvalósításának és a 

tájegységek kiterjedt védelmének szintézisével (1978-tól a 

Budai és a Gödöllői Tájvédelmi Körzet területén) a jelentkező 

közjóléti igényekhez igazodva a felüdülés, a kikapcsolódás 

jobb lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése. Pusztamaróton 

kiépített úttörőtáborban fogadtuk a természetkedvelő fiatalokat 

és tanáraikat.
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A központi költségvetési forrásból épített, fejlesztett számos 

közkedvelt, tömegesen látogatott létesítmény ma is üzemel* 

Az 1980-ban létrehozott központi gondnokság a különféle 

üzemi, vagy vállalkozásban végzett építési, karbantartási 

munka mellett, ezekben a fejlesztésekben közreműködött.

Külön fejezete ennek az időszaknak a gödöllői területeken is az 

üzemi erdőtelepítések, a különféle szakirányú vállalkozások 

(fásítások, faépítészeti munkák, erdei kerítésfonat-gyártás stb.) 

kezdeményezése, sikeres teljesítése.

1982-re a gazdálkodásunk nettó termelési teljesítménye 

meghaladta félmilliárd forintot. Az alap- és

melléktevékenységből legnagyobb volument a fafeldolgozási, 

ezt követve a fakitermelési, majd a kiemelt vadgazdálkodási és 

vadászati szolgáltatási, az erdei melléktermék (homok, kő, 

égetett mész, faszén) termelési, végül az erdőművelési ágazat 

képviselt. Az építési és a műszaki szolgáltatási feladat az 

összteljesítmény 8-9 %-a volt.

A fakitermelési ágazat ebben az évben mintegy 70 millió Ft-os 

értékesítési árbevétellel, 30 millió Ft ágazati eredményt ért el. 

A kitermelt fatömeg után 10 millió Ft erdőfenntartási-járulék és 

3 millió Ft termelési adó befizetését teljesítettük.

Erdő fel újítási ágazatunk 11 millió Ft árbevétellel és 3 % 

túlköltéssel zárta ezt az évet.

A fafeldolgozó üzemeink különböző termékösszetétel mellett, 

hatékonyan teljesítették a kitűzött gazdasági célokat. A 

budakeszi üzem 11 ezer m3 alapanyagot fűrészelt, illetve 

használt fel, ebből 7 ezer m3 saját termelésű rönköt, kivágást.

* A z 1970-es évek  közepeiü l például, a fővárosi és a környékbeli lakosság  

lúralchelőségeil bővítettük azzal, hogy 1979-re a budakeszi V öröshegyi parkerdőt 

vadasparkká fejlesztettük  (a negyedszázaddal korábban ide és a budakeszi kísérleti 

telepre is elképzelt 'vadaskerti' ötlet valóra vált). V agy a budakeszi H ideg-völgyben  

1980-ra k iteljesedett kísérleti egzótagyüjtem ény em líthető , am ely mindinkább  

arborélumi hangulattal nyújt maradandó élm ényt.
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61 millió Ft árbevétellel és 23 millió Ft üzemi eredménnyel 

zárta az 1982. évet.

A bevezetőben vázolt nagyobb léptékű erdőművelési- 

vadgazdálkodási anomáliák, gazdasági hátrányok mintegy 

harminc év elteltével, a szankcionálás bevezetésekor, veszélybe 

sodorták a minőség-egységárfüggő erdőművelést az ÁEVG-on 

belül. Az erdőfelügyelet végül a veszélyes folyamatot külső 

készítésű „tanulmány” elfogadtatásával, fahasználati 

korlátozással fékezte.

Eközben a szervezeti tablón még egy kisebb terűletkezelési 

változás alakított. 1983 nyarától miniszteri határozattal az EVG 

kezelésébe került a Vértesi EFAG-tól a vértestolnai 

vadászterület, az infrastruktúrával együtt. A kezelés 

protokollfeladatok teljesítése érdekében folyt 1989-ig.

1989-ben miniszteri határozattal megszűnt a Budavidéki 

Állami Erdő- és Vadgazdaság. Egyesítés után jogutódja a Pilisi 

Állami Parkerdőgazdaság lett, Visegrád székhellyel, a 

vértestolnai vadászterület kezelését pedig a Parkerdőgazdaság 

visszaajánlotta a Vértesi EFAG-nak.

A „Mi indokolta a döntést?” újságírói kérdésre, a válasz a 

gazdasági és pénzügyi indokok között, az új gazdasági 

mechanizmus idejétől értékelte a viszonylag kis gazdálkodó 

szerezetek  hátrányos helyzetét, amelyet fő leg  „ személyi, illet\>e 

közvetett politikai okok ”- vezetett vissza.

További indok volt, hogy a közjóléti támogatások beszűkülésére 

számítva ugyan, az egyesítés után a Parkerdő teherbíró

képességének jelentős növekedését várta a vezető szakember. 

Harmadikként, az addigi formájában sem politikailag, sem 

szakmailag, sem gazdaságilag fenn  nem tartható, átpolitizált 

vadgazdálkodási funkció megszűnését, főprofil

átalakításának szükségszerűségét taglalta, további, akkor 

szükségesnek ítélt átszervezéssel.

A gyors döntést megérlelő, korántsem szimpla tényezőkre, 

talán más szakemberek közül is kevesen gondoltak ilyen
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kategorikusan. Annál is kevésbé, mert például ugyanennek az 

évtizednek az első felében (1982), az erdészeti szaksajtóban 

olvashattuk: „A négy állami erdő- és vadgazdaság (budavidéki, 

gemenci, gyulaji, mezőföldi) együttesen mintegy 100.000 hektár 

területen fo ly ta t erdőgazdálkodást. A gazdaságok alapítása óta 

eltelt időben a gazdálkodási tevékenység volumene 

színvonala folyamatosan növekedett, az utóbbi években pedig 

dinamikus fejlődést mutat.

A táblázat adatai igazolják, hogy a fejlődés egész során az 

erdő- vadgazdaságok követték az erdő- és fafeldolgozó 

gazdaságok eredményeit; a különböző mutatóik megközelítőleg 

azonos értékűek. ”

,A  viszonylag kis gazdálkodó szervezetek hátrányos 

h elyzetékor  ítélve, a négyek közül talán a legnagyobbik, 

1976-ban 34 ezer hektárosra növelt budavidéki megszüntetését 

alapul véve, szükségszerűnek tűnhetett a mégis megmaradt 

másik három erdő- és vadgazdaság megszüntetése, 

beolvasztása is. Különös tekintettel az addigi formájában sem 

politikailag, sem szakmailag, sem gazdaságilag fenn  

tartható, átpolitizált vadgazdálkodási funkció megszűnésének, 

a főprofil átalakításának szükségszerűségére.

A feltett kérdésre a tények alapos ismerete híján talán sohasem 

kapunk teljes választ. Mindenesetre, még egy gondolatsor hadd 

álljon itt az 1989. április 1-jei Pest Megyei Hírlapból: de 

vannak olyan vélemények is, hogy mindez némi összefüggésben 

van a főosztályvezetőjének ugyancsak tegnaptól érvényes 

nyugdíjazásával, ....

Januárban szinte mindenki tudott mindent. - ...

igazgató is, hogy nyugdíjba megy: vele állítólag december 28- 

án közölték, hogy január 1-jétől nem ő az igazgató.
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Ami mindezek mellett vitathatatlan tény: a sajátos 

nagypolitikai események közepette 1989-re ébredtünk, ki 

álmatlanság után, ki ábrándozva, ki rémálom után stb.*

* ld. meg: M agyar agyaghadsereg született. A H elyzet; 1989. EFE Sopron
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A Budavidéki ÁEVG központja

Az alapításkor a Budavidéki később Telki is ÁEVG 

központja először Telkiben a Fő u. 15-ben, majd 1963-tól

működött 1989 tavaszáig (1. kép).

A központi szervezet kezdeti, egészen sajátos működésére 

érdemes néhány gondolattal kitérni. A 7500 hektáros ÁEVG- 

nek 1967-ig nem volt külön erdészete, habár 1963-ban már a 

volt Budakeszi Erdészet és a volt Piliscsabai Erdészet 

területének egy része is hozzá tartozott. Tehát a felelős vezetők 

az erdészeti és a vadgazdálkodási, vadásztatási munkákat 

közvetlenül irányították. A fizikai és a szellemi dolgozók 

bérelszámolása, bérkifizetése is a központ feladata volt. Az 

akkori szervezeti séma az alábbi lehetett:

Budakeszi határában (0178. hrsz.) kapott helyet, itt

igazgató

fŐmérnuK vauaszau
felügyelő

főkönyvelő

e.müv. előadó

szállítás vezető

mezőgazdász
fogatgazda

kér. vez. vadászok

kön}

pén nunkaügyi

bér előadó

kereskedelmi
előadó

raktáros

k e \  v. erdészek

adminisztrátor
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1962 kiemelkedő eseménye volt a következő évtizedek 

gazdálkodási profilját is kijelölő, Budakeszi (Telki) vadászház 

építésének az elkezdése. Az építés nagyobb részben külső 

vállalatok megbízása és munkája, kisebb részben a saját 

építési-szerelési tevékenység révén, 1964-ben fejeződött be 

(11. kép). A vadászházi bekötőút az 1970-es évek elején kapott 

aszfaltburkolatot.

1966-ban Stoflitz Ferenc igazgató nyugdíjba helyezése után, a 

gazdálkodó szervezet jelentős bővítésekor, rövid időre új 

igazgatót neveztek ki, Egri Ferenc személyében. Ekkor 

szervezték újra a Budakeszi Erdészetet, amely az 1967-ben az 

ÁEVG-hez került Bajnai és Süttői Erdészettel és az újonnan 

létrehozott Műszaki Erdészettel, már az erdőgazdaságok 

elterjedt szervezeti struktúráját testesítették meg.

Az 1967 félévtől 1968 végéig tartó HM-kezelés közben, 1967 

őszétől a főhatóság Tollner Györgyöt bízta meg az igazgatói 

teendőkkel. Az új gazdaságirányítási rendszer időszakát az 

ÁEVG a három erdészettel kezdte meg. A tradicionális 

erdészeti tevékenységek mellett erőteljes melléktermék

termelési törekvések nyertek teret, továbbá a kialakított 

vadgazdálkodási-vadásztatási struktúra ezt követően kiterjedten 

szolgálta az alapítók által meghatározott igényeket. Szervezeti 

téren, vadászati igazgatóhelyettes feladata lett ezen 

szolgáltatásoknak, 1971-ben pedig a Vadászati Világkiállítás 

adta feladatoknak a szervezése is.

1971-től, főleg a vadászati hagyományokra emlékeztetve és a 

hírnév öregbítése érdekében, az ÁEVG-nek Telki lett a 

névadója. Az 1976 félévéig viselt név fémjelzi többek között az

1972-ben elkezdett parkerdőfejlesztési munkát, az 

erdőművelési csoport szervezésében (17. kép). A termelési 

csoport a fahasználat és a melléktermék termelés irányítása 

mellett kiemelkedő munkát végzett a saját faanyag 

hasznosítása, a fafeldolgozás átfogó fejlesztése érdekében. Az 

összetett gazdálkodási folyamatok elemzése, az egyre
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fontosabb ármunka szükségszerűen hozta magával a 

közgazdasági csoport megalakítását és működését, amely 

hozzájárult az értékesítési csoport megalapozottabb 

munkájához is.

A megsokasodott pénz- és számlaforgalom lebonyolítója a 

pénzügyi és számviteli csoport volt. A kiterjedt területen 

rendszerint elkerülhetetlen birtokrendezések ügyeit a jogi- és 

birtokpolitikai csoport intézte.

A műszaki és az ügyviteli alkalmazottak mindezekhez a 

munkákhoz, a személyzeti csoport ügyintézése után, kellően 

'eligazítva’ léphettek át az ÁEVG kapuján.

1976 nyarán a Telki és a Gödöllői ÁEVG összevonásával 

mintegy kétszeresére, 34 ezer hektárra nőtt a kezelésbe vont 

terület. A fafeldolgozás három, fejlesztésben volt üzem 

kapacitásával teljesítette ki a gazdálkodási vertikumot.

A kialakított központi szervezet élén Tollner György igazgató 

gondoskodott a gazdasági (és társadalmi, 12. kép) munka 

meghatározott és elvárt paramétereinek megfelelő működésről. 

Felügyelte az Orsz. Trófeabíráló Bizottság munkáját, kijelölte a 

szaktanácsadó feladatait. A gazdálkodás közvetlen irányítója és 

felelőse gazdasági igazgatóhelyettes, az erdészeti és a műszaki 

tevékenységek felelős vezetője termelési igazgatóhelyettes 

beosztásban dolgozott. Általános igazgatóhelyettes 

gondoskodott vadgazdálkodás és a zömmel

protokollvadásztatás folyamatos, zavartalan ellátásáról, illetve 

lehetőségéről.

A központi apparátus a vadgazdálkodási osztályból, a termelési 

és értékesítési osztályból, erdőművelési, műszaki csoportból, 

számviteli, a pénzügyi, a terv és közgazdasági csoportból, 

anyaggazdálkodó csoportból, személyzeti és oktatási 

osztályból, igazgatási osztályból, ellenőrzési osztályból és 

munkaügyi csoportból épült fel. 1980-1989 között központi 

gondnokság tartozott még közvetlenül igazgatói irányítás alá 

(16. kép).
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Szintén az 1980-as években, a termelési osztály szervezetének 

átalakításával, erdőművelési, fahasználati és -feldolgozási, 

kereskedelmi, műszaki osztályok (osztályvezetők, fő/előadók, 

ügyintézők) vették át a szakmai munka közvetlen irányítását, 

szervezését (2. kép). Röviddel ezután, 1984-től a főkönyvelői 

teendők közbeiktatásával, a gazdasági igazgatóhelyettes 

irányítása, felügyelete alatt (a mechanikus, mechatronikus 

adatfeldolgozás bevezetésében, alkalmazásában hatékony 

közreműködéssel) dolgozott tovább a pénzügyi és a számviteli, 

valamint a közgazdasági csoport.

1989. január 1. és február 15. között a termelési 

igazgatóhelyettes, majd április 1-jéig a Pilisi Parkerdőgazdaság 

főigazgatója megbízottként látta el az igazgatói feladatokat.

Műszaki alkalmazottak 1961-1989:

Stoflitz Ferenc (1897) érd., igazgató 1961-1966 

Tollner György (1930) em., igazgató 1967-1988 

Molnár István (1939) em., mb. ig., 1989 

dr. Berdár Béla (1942) em., mb. igazgató 1989 

Egri Ferenc (1923) vad., ig. 1967, ált. ig. h. 1969-1983

Dallos Andor (1928) em., term. ig. h. 1976-1979 

Molnár István (1939) em., term. ig. h. 1979-1989; ld. mb. ig,

Müsz E.

Mosoni László (1923) mk. k., gazd. ig. h. 1976-1983

Szabó Nándor (1949) közg., gazd. ig. h. 1984-1987

dr. Márton József (1942) m. közg., gazd. ig.h. 1988-1989

Rosenberger Pál (1933) vad., ig.h. 1984-1987

dr. Egyed István (1946) em., ig.h. 1988-1989

Györky Attila (1929) em., főmérnök, szaktanácsadó 1961-1979
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dr. Pál Ferenc (19..) közg., főkönyvelő 

Váradi Jenő (1925) mk. k., főkönyvelő 

Brunner Józsefné (1952. Rózsa Katalin) közg., főkönyvelő

Albert Erzsébet (1938) em.

Apatóczky István (1948) et., ld. Műszaki E., Bkeszi Érd. 

Apostol Tamás (1950) faip. m.

Balázs József (1942) em., term. és értékesítési o.v. 

dr. Balogh Zoltán (1955) em.

Bartha Pál (1943) em., erdőművelési o.v., ld. Bajnai Érd. 

Bencsik Imréné (1923 Krassai Márta) et.

Beró Csaba (1942) em., erdőmüv. csop. v., ld. Isaszegi Érd. 

Borotsek Ferenc (1926) érd., ld. Bkeszi Érd.

Brandhuber Adám (1964) em.

Buzer Antal (1910) érd., müsz. ea., ld. Bkeszi Érd.

Csibi Sándor (1927) ép. t.

Csonka Tibor (1955) em. ld. Gödöllői Vg. Érd., Valkói Érd. 

Dávid Sándor (1931) em.

Dóra Iván (1939) gm.

Gárdonyi Gábor (1932) em.

Hágen Ferenc (1925) em., term. csop. v., ld. Fafeld., Müsz. E. 

Hír Gyula (190 ) érd., csk. kéz.

Dr. Hőnich Miklós (1943) állatorvos, ld. Vadbiológiai Áll. 

Izrael Gáborné (1944 Borsay Katalin) em.

Járai János (1917) garázsm., ld. Műszaki E.

Juhász Tibor (1930) em., műszaki csop. v.

Kacskovics Mihály (191 ) érd., mezőgazd., ld. Bkeszi Érd. 

Kaufmann József (1923) gm., műszaki csop.v.

Kántor János (1951) gm.

Kerényi Béla (1919) üg.

Kiszela Erzsébet (1946) em.

Kondor Endre (1938) em. vadászati o.v., ld. Gödöllői Vg. Érd. 

Körmöczi János (1946) em.

Kuszái Gábor (1936) gm., anyaggazd. csop. v.



21

Lcncz György (1918) vad., vad. felügy., föea.

Lőczi János (1936) et., gondnok, ld. Bkeszi Érd.

Marschall Tamásné (1947 Zsargó Gabriella) et.

Meggyesfalvi István (1960) em.

Mohos József (1911) érd., Id. Bkeszi Érd. 

dr. Molnár Ákos (1951) mg. m., vadászati o.v.

Oroszlán Zoltán (1961) gt.

Palatitz Ferenc (1942) em., ld. Fafeld.

Pálfy Gábor (1954) ép. m.

Pálóczi Bertalan (1952) faip.m.

Perényi Jenő (1919) et.

Pénzes Kálmán (1953) et., ld. Bkeszi Érd.

Pott Imre (1947) faip. m.

Rácz-Fodor Gábor (1958) em., ld. Telki Vg. Érd.

Révész Zoltán (1924) mg., ld. Telki Vadg. Érd.

Rodics András (1952) üm.

Román József (1955) em., ld. Gödöllői Vg. E.

Sinóros Szabó Lóránt (1954) gm., műszaki csop. v.

Somogyi Zoltán (1951) földm. m.

Surányi Csaba (194.) et., ld. Süttői Érd.

Speer Norbert ifj. (1952) em., term. és ért. oszt. v., ld. Fafeld. 

Szabó Bánó Imre (1921) kér., ld. Műszaki E.

Szabó II. Lajos (1930) érd., ld. Bkeszi Érd.

Szircsák Ferenc (1923) em.

Szucsák Ferenc (1923) et.

Tihor Balázs (1934) ff. mg. t.

Váczi Árpád (1949) elekt. t.

Zábrádi József (1961) em.

Ügyviteli alkalmazottak:

Bakó Gyula (1912) em.

Balogh Miklósné (1959 Tari Gabriella)

Baumgartner Erika (1958)
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Bcrényi/Bugyik Kálmán (1939) et., m.ü. f'őea, terv és közg.csv. 

Boza Mihályné/Oszter Józsefné ( Ilona 1934)

Braun Lászlóné (1949) közg., számv. cs. vez.

Brunner Józsefné (1952. Rózsa Katalin) ld. főkönyvelő 

Czentye Józsefné (1955)

Csapiáros János (1932)

Csajkovich Károly (1920) et.

Danszky Istvánné (19.., Ella)

Dudok Jánosné (1936 Pálinkás Mária)

Dvorszki Istvánné (1961, Éva)

Engler Antalné (1951)

Egri Valérné (1946, Judit)

Exner László (1930) közg., ell. oszt. vez.

Fáklya Kálmán (191 ) munkaügyi ea.

Fekete Béláné (1950)

Firle Imréné (1947)

Fodor Lászlóné (1948 Albitz Katalin)

Folkmayer Tibor (1963) közg., pü. cs. vez.

Gál Péterné (1952)

Gőbölösné/Gárdonyi Gáborné (193.)

Gyöngy Istvánné (1948)

Györky Attiláné (193.)

Hajagos Mária (195.)

Hajdú Sándorné (1953 Tihanyi Anna) ld. Telki Vg. E.

Halustyik Mihályné (1933, Anna) pü. cs. vez.

Handl Gizella (19..)

Dr. Harmath E. Tibor (1941) jogtan., igazgatási o. v.

Havasi Edéné (1955 Kovács Ágnes) közg.

Herb Józsefné (1956)

Hercegh Miklós (1944) em., ld. Galgamácsai Érd.

Hídvégi Béláné (1960)

Illés Gábor (1960) gm.

Jókai István (194.) közg. számv. cs. vez.

Kakas Rózsa (194.) kny.
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Kelemen László (1950) közg.

Kendi Károly (191.)

Kendi Károlyné (191., Ibolya)

Kemény Sándorné (1961 Ócsai Ilona)

Kiss Gáborné (1943. Pánczél Ildikó) mg. t., et., ld. Műszaki E. 

Kolozsvári Ákos (1950) em. terv és közg., cs. vez.

Kondor Endréné (1943, Erzsébet)

Koós Ferencné (1948, Adrién)

Kovács Jenő? (19..) személyzeti vez.

Kovács Lajosné (192.) közg., számv. cs. vez.

Körtvélyesi Györgyné (19..)

Kőszegi György (19..) pü. cs. vez.

Kőszegi Magdolna (1954)

Krizsák Jánosné (1949)

Kurucz Béla (1923) em., terv és közg. o.v.

Landszmann Jánosné (1944, Éva), ld. Műszaki E.

Lantai Lőrincné (1941 Wéber Terézia)

Lőczi Jánosné (1932, Terézia)

Nemes Lajos (1945) em., közg., ld. Műszaki E., Bkeszi E. 

Nemes Mihály (193.) személyzeti és okt. o. v.

Nyírő Lajos ? (191.)

Nyitrai Istvánné (1949 Tátrai Margit)

Oláh Ilona (1948)

Öreg Istvánné (1952)

Pálmai Rezsőné (194.)

Petruska Ilona (1927)

Portik Ferencné (1949)

Rapolder István (1954) szm.

Ránkiné (1949 Szabó Ildikó)

Repka Margit (1948), ld. Fafeld.

Rintek Béláné (1940 Tátrai Hilda)

Sasvári Kálmánné (19..)

Somogyi Imréné (1941, Ottília) ld. Bkeszi E.

Stoflitz Kamilla (1921)
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Szabó Jánosné (1939)

Szemán Mária (1953)

Tamás Jánosné (1953 Radványi Franciska)

Tatár Imre (194.) közg., számv. cs.

Tóbei Istvánné (1937, Mária)

Törjék Ferenc (193.) et., munkaügyi csop. v.

Dr. Turay Miklós (192.) jogtan., jogi és birtokpol. csop. v. 

Újszászi Gabriella (1957)

Varga Ervin (1935) et., faip.t., munkaügyi ea., ld. Bkeszi Érd.,

Fafeld.

Vajda Istvánné (1929, Ilona)

Vincze Jánosné (1926, Sára)

Waliczky Lászlóné (1935, Gizella) em., személyz. okt. o.v. 

Willin Lajos (1920) et.
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A Bajnai Erdészet

A hazai erdészet történetében a tudatos erdőgazdálkodás első 

szervezet alakítási eseményei Bajnához kapcsolhatók, ahol az 

1800-as évek elejétől uradalmi erdőhivatal működött (2 

erdőtiszt, vadászok és erdészek alkották a személyzetét), 

egészen a II. Világháborúig. Az erdő a Metternich-Sándor 

(korábban Bajna, Gyarmatpuszta, Torbágy és Bia gróf Sándor 

Móric, az „ördöglovas” birtoka volt, amely leányágon -  

Klementina -  került a Metternich-vagyonba; I. Ferenc József 

1897-ben engedélyezte a fiúágon kihalt Sándor család nevének 

és címének használatát a Metternich család számára) uradalom 

részét képezte leghosszabb ideig, hasonlóan a nagysápi és a 

sárisápi erdőkhöz. A kisebb részben papi, valamint 

közbirtokossági erdők korábbi kezelése alacsonyabb 

színvonalon történt. A bajnai uradalmi erdőkre 

Magyarországon elsőként, üzemterv készült 1838-39-ben, 

német nyelven. Az erdőgazdálkodást a sarjerdő üzemmódnak 

megfelelően írták elő, és hangsúlyosan a szabályozott 

vadtartásnak, vadászatnak alárendelten.

1830-ban az addigi gyakorlattól eltérve, Gyarmatpusztán 324 

hektáron létesített vadaskertet gróf Sándor Móric. A 7600 m 

hosszú, 2 m magas és 60 cm vastag, égetett téglából (!) épített 

falon belül sugárirányú, vadgesztenye-szegélyes, széles 

nyiladékrendszert képeztek ki. A vadmennyiség növelése és az 

új vadfajok honosítása mellett (eleinte az őshonos vadfajokat 

tartották, 1900-as évek elejére dámot, 1924-ben

Fehérvárcsurgóról muflont is sikeresen telepítettek; kuriózum 

volt 1966-ban az akklimatizálódást és a szaporodást kutató 

céllal, Lengyelországból telepített 8 db bölény, amelyek egy 

évre rá állatkertekbe kerültek), a vadászat céljait is jól szolgálta 

a „történelmi” kert.

Az erdő 1946-tól államerdészeti kezelésbe került, 1966-ig az 

elkülönült Gyarmatpusztai Vadgazdasággal is azonos területen,
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amely a „történelmi” vadaskert és a szomszédos Rókás, később 

Fakutárok és Bajna területére terjedt ki. 1966-tól 

vadgazdaság és 1967-től a Bajnai Erdészet is a Budavidéki 

EVAG szervezetébe olvadt (5. kép).

A túlnyomó részben mészkövön kialakult erdőtalajokon a cser 

fafaj meghatározó arányban él az itteni erdőkben, mellette a 

nemes tölgyek egyötöd, az akác alig egytized, az egyéb fafajok 

mintegy 15 % területet foglalnak el.

Az idős erdei korosztályokban korábbi erdőkezelési 

gyakorlatból eredően, a sarjeredetü erdők aránya még magas 

volt. Az utóbbi évtizedekben fahasználatot

erdőfelújítással, a vadgazdálkodással összehangoló törekvések 

nyomán, az élőfakészlettel együtt, emelkedett a mag eredetű 

erdők aránya.

A fahasználati munkák hozzáértő generációk sorát nevelték ki 

szinte minden erdős községünkben. 1989-ig velük szerződve, 

képzésüket segítve, az ellátásukat javítva, egészségüket 

felügyelve gondoskodtunk az előírt fahasználati munkák 

teljesítéséről. Az 1970-es években a rönk- és fagyártmányfa 

mellett a legkurrensebb termelt választékok a bányászati 

anyagok voltak. Mind bányafából, mind bányadorongból 

rendszeres szállítói voltunk közúton a dorogi és a tatabányai, 

vasúton a távolabbi dunántúli bányáknak. A motorfürészes és 

fogatos időszak után, az MTZ-sek, vándor-szalagfürészesek 

(bányaféldorong-termelés), teherjármű ves-rakodógépesek, 

LKT-sek népesítették be és hangosították a vágásterületeket, a 

rakodókat és az utakat. A gépesítéssel együtt gyarapodott a 

telephelyen a gépműhely, sikerült jól képzett, lelkiismeretes és 

kitartó szerelőket alkalmaznunk, és a szociális feltételeket 

javítanunk.

A nevelővágásokkal a mag eredetű és a nemes fafajok 

arányának a növekedését, az erdőszerkezet javítását értük el. A 

véghasználatokat az erdőfelújítások sikeres megvalósulása 

üteméhez igazítottuk, amivel részben eltértünk a történeti
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áttekintésben bemutatott „Csigás könyv” 1970-es évekre 

szabott ütemtervétől. A táji fafajokból társuló erdőkben időről 

időre fokozatos felújítóvágásokkal dolgoztunk.

Adott helyeken kiegészítő makkvetéssel, vagy 

csemeteültetéssel segítettük az egyenletes felújítási szint 

kialakulását (az 1970-es évektől mintegy 20 évig termeltünk 

Bajnán lomboscsemetét). Szükség esetén az újulat kerítés 

védelmében fejlődött. Akácosainkat a lehetőségen belül 

sarjadztatással újítottuk fel. Az erdőápolási munkákat az 1980- 

as évek végéig a kerületekhez kötődő, állandó és időszaki 

szerződött dolgozókkal végeztük.

Mint láthattuk, erdészetünk szakmai múltjának legfontosabb 

eleme a vadgazdálkodás és a vadásztatás volt. A jellegzetesen 

nagyvadas, kiemelt kategóriás területen a gím- és a 

dámszarvas-populáció jelentős értékű, jó minőségű, a muflon 

kiemelkedő, az országos rekordot és az első 50 helyezett felét a 

vadászterületünkön ejtették el. A változatos erdőtakaró kedvelt 

élőhelye a vaddisznónak, továbbá a határos és a beékelődő 

szántókra, vadföldekre szívesen kiváltó őznek is. Az EVAG- 

időszakban az Egyetértés Vt. tagjai és vendégei révén, valamint 

a szakszemélyzet kilövéseivel történt az állomány szabályozása 

(10. kép). A vendégeket eleinte Gyarmatpusztán, a régi 

kastélyban fogadtuk (20. kép), az 1980-as évek közepétől a 

vadászturizmust új vadászházunk szolgálta. Erdőterületeink 

kíméletét és a vadászati igényeket is biztosító muflon- és 

vaddisznóskertet üzemeltettünk, a Sándor Móric által kiépített 

„történelmi” vadaskerten kívül.

A vidékünk hangulatos táji harmóniája vonzotta a látogatókat. 

Kiemelt turisztikai centrumunk nem volt, de a Kék-túra a Gete- 

Öreg-kő-Pusztamarót-Pörösök vonalán vezet át ezen a tájon. 

Táborozási lehetőséget a nyári időszakban, előzetes jelentkezés 

esetén, a héregi Király-kútnál tudtunk biztosítani. További 

ajánlható, népszerű táborozási hely volt a Pusztamaróti Úttörő- 

és Ifjúsági Tábor.
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Innen dél felé, Bajna határában hosszú ideig jól jövedelmező 

melléktermék-termeléssel foglalkoztunk. Sarason égetettmész 

előállítására kiválóan alkalmas követ bányásztunk és helyben 

rakott, később fix kemencékben égettünk. Az égetéshez 

mindkét esetben saját tűzifát használtunk fel. A mésztermelést 

egészen az 1980-as évek elejéig folytattuk. Akkor a tüzifaár 

többszöri emelkedése miatt csökkent a jövedelmezőség, ezért 

külső vállalkozásnak bérbe adva hasznosult tovább a bányászat 

és a mésztermelés.

Erdészetünknél az 1970-es évektől növekvő mennyiségben 

dolgoztunk fel saját fatermékeket, valamint vásárolt fenyő 

hengeres fát. A kezdetben néhány szalagfűrésszel dolgozó 

üzemben, hasonlóan a társerdészetekhez, bányászati deszka- és 

féldorong-termékeket, parkettalécet, bútor- és redőnylécet, 

palettaanyagot termeltünk. A budakeszi fejlesztéssel közel 

azonos időben, rönk- és készárutér-kialakítással, 

csarnokbővítéssel, elektromos fejlesztéssel, feldolgozó gépek -  

RK-650, GKT-60 gatterok stb .- üzembe helyezésével mind a 

szelvényáruk, mind a különféle épületasztalos alapanyagok 

termelése és értékesítése kibővült. A fenyőfürészáru-termelés 

csökkenésekor a saját, jó minőségű tölgyalapanyagból 

bútoripari deszkaárut, a cserből az incsői koporsógyártás 

céljára szélezetlen fűrészárut készítettünk. Az 1980-as évek 

első felében, a budakeszi és az incsői fejlesztésekkel a bajnai 

üzem erdészeti jelentősége csökkent, ezért előbb 

eszközeinket a Novép-Coop vállalkozásnak bérbeadással 

hasznosítottuk. A vállalkozástól Kopp Sándor helybeli egyéni 

vállalkozó bérletébe került (előbb coop, azután Kopp).
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Műszaki alkalmazottak 1967-1989:

Papp Mihály (1913) em., érd. vez. 1967-1968

Ádámfi Tamás (1943) em, mb. érd. vez, 1968 ld. Bkeszi E.

Zádor Oszkár (1935) em., érd. vez. 1968-1989

Áprily Róbert (1944) em., müsz. vez.

Bartha Pál (1943) em., müsz. vez., ld. Központ 

Bánó László (1944) em., müsz. vez.

Csizmadia Tibor (1962) et., müvez.

Dudaskó Imre (1929) mg.

Horváth László (1964) et., kér. vez. vad.

Kinizsi Tibor (1932) mg.

Madari József (1912) érd.

Marschal Jenő (1959) faip.t., müvez.

Németh István (1941) et. agr. m., müsz. vez.

Péntek Gyula (1943) et., müsz. vez.

Tóth Zoltán (1971) em., müsz. vez.

Rosenberger Pál (1933) vad., vad.ea., ld. Telki Vg. Érd., Közp.

Ügyviteli alkalmazottak:

Bárdos Lipót (1918) vez. könyvelő 

Harcsa Gyula (1951) mk. k., vez. könyvelő 

Domokos Ede (1956) mk. k., vez. könyvelő

Dudaskó Imre Arpádné (1938 Kolos Gabriella)

Kondár Lászlóné (1938 Estéli Mária)

Németh Istvánné (1944 Szatai Gizella)

Tóth Vilmosné (1938 Szálkái Anna)

Petrovics Józsefné (1946 Wierl Mária Margit)

Balázs Antal (1920) érd., vad., ld. Telki Vadg. Érd.

Balogh Mózes (1924) vad., ld. Telki Vadg. Érd.
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Dudaskó Zoltán (1964) et.

Kocsis Sándor (1944) et., vad., ld. Telki Vadg. Érd. 

Madari József (1912) érd.

Nagy Árpád (1949) et., vg.szm. ld. Bkeszi E.

Sárás kerület (Bajna)

Kopp Sándor id. (1913) érd.

Kopp Sándor ifj. (1951) et.

Petrovics Gyula (1967) et.

Kovács József (1964) et., ld. Telki Vadg. Érd.

Vaddisznós kerület (Nyergesújfalu)

Járfás Miklós (1933) et.

Mészáros Geyza (1942) et.

Borbély Ferenc (1951) et.

Külüd kerület (Gyermely)

Heilmann József (1918) érd.

Mészáros Geyza (1942) et.

Árpádhalmi Ferenc (1942) et.

Mosonyi József (1958) et.

Ács László (1963) et.

Héreg kerület

Scherlein Alajos (1922) érd.

Sándor Mihály (1962) et.

Gyermelyi kerület 

Varga Sándor (1918) érd.

Kiss József (1953) et.

Fakútárok kerület (Gyermely)

Árpádhalmi Ferenc (1942) et.
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Mészberek kerület (Héreg-Nyergesújfalu) 

Borbély Ferenc (1951) et.

Dankó Sándor (1958) et.

Csolnok kerület 

Albel Ferenc (1956) et.

Bajót kerület

Borbély Ferenc (1951) et.

Kovács József (1964) et.

Bajnai fűrészüzem 

Gál Sándor (1945) et., üzemvezető 

Waldmann Gábor (1942) et. tanár, üzemvezető 

Petrovics Gyula (1967) et., üzemvezető 

Kopp Sándor ifj. (1951) et., üzemvezető
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A Süttői Erdészet

Az erdészetet és önálló üzemként az erdei vasútüzemet is 1967. 

július 1-jén helyezték az MN Budavidéki Erdőgazdasághoz. Az 

egységünk a korábban a Pilisi Állami Erdőgazdaságnál kezelt 

területekkel, a Vértesi Állami Erdőgazdaságtól átvett Agostyán 

és Szomód községek erdőterületeivel növekedett.

Az erdészet erdő- és vadgazdálkodási kötelezettsége az akkori 

Komárom megye kilenc településének erdő- és egyéb 

területeire terjedt ki. A mintegy 7000 hektár hozamterületen az 

éves fakitermelés mennyisége 20 ezer m3 felett volt. Az 

előhasználatokon felüli kitermelés vonzataként keletkezett 

erdőfelújítási és erdőápolási kötelezettségét az erdőművelési 

ágazat ütemesen teljesítette.

A Gerecse-hegység tömbjében és a nyúlványokon, a völgyi, 

síkvidéki jellegű területeken folytatott gazdálkodást a korszak 

jellegzetes erdészeti gépei segítették. Az anyagmozgatást az 

erdei és a közutakon 4 db 50 LE-s és ezt meghaladó 

teljesítményű traktor, 3 db ZIL tehergépkocsi, 2 db UAZ 

gépkocsi végezte. Részese volt még az erdei munkáknak az 

évtizedes átmenetet megélt fogatüzem A Süttőről 

Tardosbánya, illetve Pusztamarót irányába elágazó kisvasúti 

pályán, a vasútüzem mozdonyai és tehervagonjai, 

személyszállító vagonjai szolgálták ki a termelő ágazatokat. A 

mintegy 30 km hosszú vasúti pálya szervesen kapcsolódott 

Süttőn fatelephez, MÁV-rakodóhoz.

A korszak tipikus erdészeti üzemszervezetének megfelelően, 

fagyártmánytermelő-üzemben dolgoztuk fel megfelelő 

alapanyagot, különféle bányászati és egyéb ipari célú 

felhasználásra.

A kezelt erdőterület történelmi távlatban is jelentős vadászati 

értékkel bírt. A vadgazdálkodási munkát ennek az értéknek a 

megőrzéséért, a hírnév öregbítéséért is folytattuk. Tervszerű 

vadtakarmány termesztéssel, legelő műveléssel gondoskodtunk
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az erdei tápanyag kiegészítéséről, amely hozzájárult a trófeás 

vad minőségének javításához, a gazdasági eredmény 

növeléséhez.

Műszaki alkalmazottak 1967-1968:

Szabó Ferenc (1934) em., érd. vez.

Dobay Péter id. (1940) em., müsz. vez.

Erdő Károly (1913) érd., müsz. vez.

Fesztory Tamás (1939) em., müsz. vez.

Holdampf Gyula (1944) em., müsz. vez.

Hornyák Ármin (1939) et., fatelep vez., rakodó kezelő 

Polgár Pál (1925) érd., müsz. vez.

Poprádi Béla id. (190.) et., ny., irodai erdész 

Róth János (1948) et., gyak., 1968-tól müsz. vez.

Sebák József (19..) em., müsz. vez.

Skribanek János (19..) mg. t., fogatgazda 

Surányi Csaba (194.) et., műsz. vez.

Tóth Vilmos (1934) agr. m., müsz. vez.

Zámbó Zoltán (19..) tanár, vadföld-gazda

Bátori Imre (1934) et., kér. v. vadász 

Krempaszki Károly (1925) kér. v. vadász 

Szücs László (1939) et., kér. v. vadász

Ügyviteli alkalmazottak:

Czibók Sándorné (19..) vez. könyvelő 

Endrédi László id. (19..)

Haizler Margit (19..)

Quirico Janka (19..)

Szakmáry Lászlóné (19..)
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Süttő-Bikolpuszta 

Vezér László (1932) et.

Süttő-Alsóvadács-Paprét 

iíj. Endrédi László (1936) et. 

Süttő-Gerecse-tető -Szágódó 

Hock Imre (1938) et.

Neszmély

Mrázik Lajos (1914) érd.

Dunaszentmiklós 

Emmer Bernát (1913) érd.

Tardosbánya

Hornyák Ferenc (1936) et. 

Agostyán

Vaczula János (1921) érd. 

Szó mód

Bechtold Béla (1945) et.

Nyergesújfalu-Dámvadas 

id. Karnis János (1919) érd.

Bajót

Sárkány János (1913) érd. 

Lábatlan

Sülé József (1909) érd.
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Erdeivasút-üzem

Toporczer Zoltán (1921) g. t., üzemvezető 

Rábl Ernő (19..) g. t., forgalomirányító 

Sterczer Ödönné (19..) könyvelő 

Szöllősi Imréné (19..) admin.
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A Budakeszi Erdészet

A főváros határában, Budakeszin az 1880-as évektől működött 

erdőhivatal, erdészet. Az 1950-es évektől 1963-ig a Budapesti 

Állami Erdőgazdaság üzemegysége volt (részben a Budavidéki 

vadvédelmi rezervátumban), majd áthelyezve és 1967-ben újjá

szervezve a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdasághoz 

tartozott 1989-ig. Az 1975. évi szakosító szervezeti 

módosítással vált ketté az ún. „hagyományos” és a 

„vadgazdálkodási” tevékenység, utóbbi Telki

Vadgazdálkodási Erdészet feladatkörébe került (3. kép). A 

Budakeszi Erdészet egyidejűleg az 1975-ben megszüntetett 

Műszaki Erdészet feladatait átvette, és az erdőművelési, 

használati tevékenység mellett, a folyamatosan fejlesztett 

Budakeszi fűrészüzem munkáját is szervezte, irányította 1976- 

ig, majd 1984-1989 között.

Az erdészetünk -  a volt koronauradalmi erdők, a József 

főhercegi (Perbál, Tinnye, Piliscsaba), a Sándor gróf -  herceg 

Metternich -  Sándor Klementina (Biatorbágy), a Tisza grófi 

(Nagykovácsi) erdőbirtokok, valamint kisebb magánerdők, 

közalapítványi erdők, községi erdők korábbi összevonása után 

-  1976-ban mintegy 11 ezer hektár (20 település határa) erdőt 

kezelt. A tájvédelmi körzeten belül, 1978-tól több mint 1200 

hektár lett fokozottan védett minősítésű erdő (15. kép).

Az erdeink nagyobb hányada egybefüggő tömbben állt a Budai 

Tájvédelmi Körzeten belül. A jellegzetes középhegységi klíma, 

évi 500-600 mm csapadék (habár csak 300-350 mm a 

tenyészidőben) mellett, és a szinte kizárólag mészkövön- 

dolomiton (zárványokban homokkövön) kialakult talajokon 

cseresek, cseres-kocsánytalan tölgyesek, a hűvösebb völgyi, 

vagy északi lejtős fekvésekben gyertyános-tölgyesek, tölgyes

bükkösök fejlődtek. A száraz, dolomitos csúcsokon, gerinceken 

évszázados telepített feketefenyvesek, másutt virágos kőrises- 

hársas bokorerdők alkottak társulást. A fatermesztés célját
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szolgáló erdők az idősebb korosztályt képviselték 

korszakunkban. Számottevő volt a két világháború idején és 

azokat követően sarjadt, elöregedett cseres, cseres-tölgyes 

erdők aránya. Ezeknek az egészségi állapota, egyszersmind a 

faanyaguk hasznosítása megkövetelte a szakszerű erdőkezelés 

ütemes és körültekintő alkalmazását.

Az erdőművelési és a fahasználati, valamint vadgazdálkodási 

irányelveket az 1970-1980 közötti időszakra részletesen, az ún. 

„Csigás-könyv”-ben dolgozta ki az EVG szakmai vezetősége, a 

Soproni Egyetem, az ÉRTI és a MÉM felülvizsgálata mellett 

(13. kép). Az intenzív vadgazdálkodási területen, évenként 

besorolt tömbökben 9-10.000 m3 tarvágás elvégzését, azonnali 

bekerítést (évente 3-3500 fm), valamint a tárgyévi őszi majd a 

tavaszi ütemezéssel 40 hektár mesterséges elsőkivitel (13-16 

edb/hektár) teljesítését fogalmazta meg a dolgozat. A 

pótlásokat az edősítések sikere függvényében, általában 

tárgyalta (évi kb. 15-20 % pótlás halmozódása, 2-3 pótlási 

feladatot feltételezve). A nem szabályozott véghasználatok és 

azok vonzatai nem képezték a könyv függelékét (14. kép).

Az ápolások igazán kimerítő mélységű műveleti 

meghatározását olvasva, a jámbor művelő megborzongva 

képzelte a csukott szemhéjára varázsos fiatalos képét. Az erdei 

csemeteszükséglet termelésére pedig, több kiskert után -  mint 

telki-Körtefa, nagykovácsi-Arkos, solymári-Tank-út, telki- 

Széltörés és Anna-lak, Torbágy-Hátrácok, Bia-bányatető, 

Sóskút-Barátháza -  a Központi és a Sóskúti (utóbbi 1980-ra 

öntözéses, intenzív rendszerű, hagyományos és hidegágyas, 

konténeres is) csemetekert is elegendőnek tűnt. Ezt követően 

azonban az erdőművelés megtérülési viszonyai, a 

csemetetermelési költség szintjének növekedése, a piaci 

verseny erősödése stb. az ágazat szinte teljes megszüntetését 

eredményezte. A rendszerváltás évében egyedül a központi 

csemetekert működött, karácsonyfa-termesztéssel.
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Az 1970-es évek második felében szerződött fakitermelők, 

saját géppark (LKT-75, csörlős+ emelőlapos MTZ traktorok, 

hosszú platós ZIL-ek, majd ezek HIAB és KCR daruval 

felszerelt változatai) munkájára építhetett, az öreg MTZ-k 

gyakori meghibásodásaitól retteghetett a fakitermelési ágazat. 

Az évi mintegy 25-30 ezer m3 fa kitermeléséért 2-3 

környékbeli és ugyanennyi vidéki (bernecei, egyeki, 

kerekegyházai stb.) brigád dolgozott. A vidékieket bérelt 

szállásokon helyeztük el. Az 1980-as évek elejéig a 

vágásterületen lezárt fabódékban lehetet tárolni gépeket, 

üzemanyagot. Ettől kezdve a tárolás biztonsága lassan 

megszűnt.

A vadgazdálkodási egység fogatüzeme a fahasználatban a 

szabad kapacitás erejéig dolgozott. A dolgozók munkahelyre és 

a visszaszállítása UAZ gépkocsikon, rövid ideig ROBUR 

buszokon is történt.

A gépesítésnek és az arra alapozott kitermelési 

technológiáknak kifejezetten kedvezett az évtized elejétől 

folytatott tömbösített véghasználat, jellemzően tarvágás, és 

viszont. Kezdetben ütemesen történt a 40-60 hektáros tömbök 

bekerítése és viszonylag gyors előkészítése erdősítésre. A gépi 

talajelőkészítés azonban, a kezdetben sikert ígérő ún. Danszky- 

féle talajlazítás elmaradása miatt, a sorok gyephántásában, alig 

több mint sorkijelölésben, ki is merült. A kézi talajelőkészítésre 

ekkora területen a kizárólag asszonyok munkájára épülő, és 

egységárból gazdálkodó ágazat nem számíthatott (8. kép). Az 

erdősítések első évei után az eredményesség a tömör talajban 

visszaesett, kézi ápolással lehetetlen volt a kellő ütemet tartani. 

A helikopteres vegyszeres gyomirtás pedig korlátozottan volt 

eredményes. A szokatlanul nagy bekerített területre bejutott (!) 

és idejében ki nem rekesztett vad a tennivalókat tovább 

gyarapította.

Az erdőművelés és általa az erdészet gazdálkodási egyensúlya 

veszélybe került. Üzemi elhatározásból először 1977-ben
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tértünk cl a cseresekben, cseres-tölgyesekben a tarvágásos és 

mesterséges erdő fel újítási módtól. Elsőként a jó csermakk- 

termést kihasználva és azonnal kerítve, az idős állományt 

végvágtuk. Rendkívül gyors sikerrel, a negyedik évben 

befejezett lett az erdősítés. Az ötödik évben lebontott kerítést 

sportpálya mentén tudták hasznosítani. A következő évtől 

többnyire az ún. kétütemű tarvágás vált gyakorlattá, továbbra is 

kerítésen belül. Az első ütem szükség szerint lett bontó- vagy 

vetővágás, egyenletes belenyúlással, azután a végvágás 

időpontját a mesterséges, vagy a természetes erdősítés 

eredménye határozta meg. A módszer segített fékezni a 

többletfeladatok halmozódását. Az 1980-as évek elején 

bevezetett szankcionálást azonban az ágazat nem tudta 

kikerülni, végül az évtized végére a terheket pontos 

felügyelőségi ütemezéssel, a belépő kötelezettség 

csökkentésével, stb. lehetett mérsékelni.

A természetes erdőfelújítás kiterjesztése lehetőséget teremtett a 

saját termelésű csemete egy részének más hasznosítására. Az 

akkor Budai járási KPM-utak, települési közterületek 

fásításához (Budakeszi, Százhalombatta, Nagykovácsi stb.), 

félsuháng- és suhánganyagot, üzemi védőfásításokhoz erdei 

csemetéket (Temperált vizű Halszaporító Gazdaság -  

Százhalombatta; Dunai Kőolajipari Vállalat -  Százhalombatta) 

biztosítottunk, és a kivitelezési munkákat vállalkozásként 

teljesítettük. Szintén ebben az időszakban vált ütemessé saját 

területen és kivitelezésben az egységáras erdőtelepítés.

A központi csemetekertben a suhánganyag termesztésén túl az 

arborétumi alapanyagból, üvegház használatával, sikerült 

különféle kurrens dísznövények csemetéit rendszeresen, 

piacképes mennyiségben előállítani. A Dísznövény-termesztési 

Kutatóintézettel kooperációban, évtizedes termelési-értékesítési 

folyamat alakult ki. Ez a munka az üvegház amortizálódása 

(1980) után befejeződött.
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A fokozottan védett érték, az éppen 50 éves Budakeszi 

erdészeti arborétum (4. kép) 30 hektáros területén 

szakemberek sajátságos egzóta kísérleti gyűjteményt neveltek. 

Évente ezrével fogadtuk és vezettük a csoporttal érkező 

látogatókat.

A közönség a Budakeszi erdészeti arborétumhoz hasonlóan, a 

70-es évek kezdetétől fejlesztett és fenntartott több parkerdő, 

pihenőhely látogatásával ismerte meg az erdőterületeinket. 

Ezek a fővárosból könnyen elérhető, többnyire a belső-Budai- 

hegységhez kapcsolódó kirándulóhelyek. Piliscsaba és 

Nagykovácsi között vezet a Kék-túra útvonal, amelyről 

betekinthettünk a fokozottan védett erdőterületek világába.

A Nagykovácsi Zsíros-hegy (bányászskanzen), Nagy-Szénás, 

Remete-hegy (Hétlyuk-zsomboly, barlang), Remete-szurdok (a 

volt mészégető, rekultivált kőfejtő), a telki Anna-lak, a 

Budakeszi Vörös-hegyi parkerdő fejlesztésével 1979-ben 

megnyitott vadaspark, a mamutfenyők, pátyi főkúti 

autóspihenő, fenyves pihenőerdő (egykor foglalt forrással) 

észak-déli irányban vezettek át vadregényes tájakon. 

Erdőjárásokon a Budakeszi Erdészet erdőiben valamennyi, a 

hazánkban vadászható nagyvadfajjal találkozhattunk (gyakran 

láthattunk kisragadozókat is), vad takarmányozását, 

megfigyelését, védelmét stb. szolgáló szántókkal, 

berendezésekkel ismerkedhettünk. Egyes vadfajok kimagasló 

vadászati értéket képviseltek, ennek ismeretében 

vadászvendégek rendszeresen visszatértek, vagy újabb 

vendégeknek ajánlották Budakeszit.

Az itteni erdők egybefüggő zöldjét több helyen szakították meg 

fehéren vakító bányaudvarok. Az erdészetünk 1975-1976-ban, 

azután 1984 és 1989 között közvetlenül irányította a dolomit- 

murva-, -kőpor- és a homokkőkitermelést, értékesítést és 

feldolgozást. Az ágazat mindegyik időszakban jól prosperált. 

Érdekesség, hogy a Budakeszi vadaspark előterében látható, 

felhagyott murvabánya évtizedekig az ún. VIM súrolópor
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alapanyagforrása volt. A telki (valójában pátyi) és a piliscsabai 

dolomitbányák végig folyamatosan üzemeltek.

A Budakeszi köszörűköbánya homokkő anyaga, évtizedeken 

keresztül különféle kasza-, fenőköszörükö termelésében és 

értékesítésével, pozitív eredménnyel hasznosult. Kiegészítő 

választékként az üzemből pattintott, „idomított” soros 

építőkövek kerültek ki. Az 1980-as években, az üzemben 

állítottuk elő a BUVAD-típusú vadkárelhárítószereket.

Az erdőterületen folytatott mellékhasználatok után külön 

érdemes felidézni a budakeszi fafeldolgozás három évtizedét. 

Az 1960-as évek közepén, a nagyközség déli szegélyén kisebb 

épületben szalagfűrésszel kezdődött a legegyszerűbb 

választékok termelése. Akkoriban bányadeszka,

bányaféldorong eljuttatása a dunántúli bányaüzemekhez vasúti 

szállítással történt. Az 1970-es évek elején az erdészetekre 

akkor jellemző fürészipari fejlesztés Budakeszit is lázba hozta. 

A szalagcsarnok bővítésével párhuzamosan, gattercsarnok és 

asztaloscsarnok tervezése és építése folyt. Orosz RK-2 

kisgatter és Herkules 600-es kezdte a jobb minőségű saját 

fürészrönk bevágását Alapra épített vasúti gőzmozdony 

kazánja is helyet kapott, mindhiába várva az ún. harang

gőzölős csatlakozásra. Az ERDÉRT-tel közös beruházásban, 

erdészeti területen épült, és néhány évig a közös értékesítési 

tevékenységből származó eredményt adott a 28. faárú 

szaküzlet. A szalagfűrészeken parkettaléc, bútorléc, redőnyléc, 

palettatartó és -deszka bővítette ki a választékokat, később a 

bányászati termékek termelése megszűnt. 1972-től rendszeres 

szállítói voltunk a cipőiparnak, az ún. „bőrfa” választékkal: 

saját és vásárolt bükkből, gyertyánból nagyolt kaptafa 

alapprofilt, továbbá vállfapallót termeltünk. A megyei 

közútkezelőket ún. hófogó farácsokkal szolgáltuk ki. Az 1976- 

ban külön fafeldolgozó- és szolgáltató egységgé szervezett 

üzem, 1984-ben a szolgáltató, majd a fafeldolgozó részleggel 

ismét a Budakeszi Erdészet irányítása alá került. A szállító- és
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a műhely szolgáltatások rövidesen gmk-szervezetben 

folytatódtak az erdészet és külső igénylők szolgálatában. A 

fafeldolgozó üzemben az asztalosrészleg csomagolóládák, 

majd átmenetileg gyümölcsösládák készítésével is foglalkozott, 

saját hengeresfa-feldolgozás azonban, kereslet

megtorpanása miatt csökkent, a szárítóüzembe helyezésével 

némileg javult a kereskedelmi pozíció. A megoldást keresve a 

szakvezetés a 80-as évek második felében raklaptermelési 

céllal, olasz (Storti) gépsor üzembe állítását határozta el. Az 

eredendően lágy alapanyagra kialakított gépsorelem 

kihasználása az évtized végén beszűkülő kínálati piac, valamint 

a keménylombos anyagra átállítás sikertelensége miatt is, a 

várakozástól elmaradt. Végül a gépsort sikerült tovább 

értékesíteni. Az üzem és a szolgáltató részleg a Parkerdővel 

egyesüléskor átszervezve dolgozott tovább.

Műszaki alkalmazottak 1967-1989:

Borotsek Ferenc (1926) érd. érd. vez. 1967-1975, ld. Központ 

Szalay Sándor (1947) em. érd. vez. 1976-1989

Apatóczky István (1948) et., müsz.vez. ld. Műszaki E, Központ 

Ádámfi Tamás (1943) em, müsz. vez., ld. Bajnai E.

Barátossy Gábor (1946) em.,

Bechtold József (1922) érd., lurészüzem vez.

Brandhuber Adám (1964) em. müsz. vez., ld. Központ 

Buzer Antal (1910) érd., müsz. vez.

Csonka Tibor (1955) em., gyak. ld. Budavidéki Központ, ld.

Gödöllői Vg., Valkói Érd. 

Fehér Tibor (1939) et. müsz. vez., műhely vez.

Hajer Csaba (1944) faip.t., ., ld. Fafeld.

Hannus Sándor (1931) mb. bányamüsz. vez., ld. Fafeld. 

Holdampf Gyula (1944) em., gyak.

Keszléri József (1960) em., müsz. vez.



43

Maczucza József (195 ) em., gyak

Metzger Péter (1932) mb. bányaműsz. vez., ld. Műszaki E. 

Mohos József (1911) érd., müsz. vez., ld. Központ 

Laczkó Elek (1919) gt., mühelyvez., ld. Műszaki E.

Nemes Lajos (1945) em., müsz. vez., ld. Műszaki E., Központ 

Paksi Béla (1939) et., főmüvez, mb. üzemv., ld. Műszaki E.,

Telki Vg. E.

Parragh Sándorné (1942) faip.t., művezető 

Klinszky István (1952) et., faip.t., müvez., ld. Fafeld.

Somogyi Imre (1935) et., műhely vez.

Szalay Sándor (1947) em., müsz. vez., ld. érd.vez.

Székely László (1953) g. üz. m., mühelyvez.

Szilágyi Tamás (1949) g. t. mühelyvez.

Ujcz János (1938) műszert.,

Váncsa Gábor (1960) em., müsz. vez.

Varga Ervin (1935) et., faip.t. üzemvez.

Varga Zoltán (1963) faip. m., üzemvez

Cser Nándor (1949) vadt. szm., kér. v. vadász 

Fekets Gábor (1944) érd., vad., ld. Telki Vg. E.

Fridrich János (1931) vad., ld. Telki Vg. E.

Gráfl András (1924) mg., ld. Telki Vg. E.

Guba István (1939) érd., vad. ld. Telki Vg. E.

Guba István ifj. (1963) et., vad., ld. Telki Vg. E.

Guba József (1930) vad.

Jámbor Imre (1923) érd., vad., ld. Telki Vg. E.

Kiss Gábor (1947) et., vadt., ld. Telki Vg. E.

Majer István (1914) érd., vad.

Martini Károly (1945) et.

Nagy Árpád (1949) et., vadg.szm. prep., ld. Bajnai Érd.

Nagy István (1953) vadt., rakt.

Poprádi Kálmán (1902) érd.

Simonyik László (1953) vadt., átvevő, ld. Telki Vg. Érd. 

Somogyi Attila (1961) vadt., ld. Telki Vg. Érd.
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Tusnádi István (1928) vad, ld. Telki Vg. E..

Tóth Ferenc (1927) vad., ld. Telki Vg. E.

Turai Mihály (1910?) vad.,

Vida János (1952) et., közp. csk., ld. Fafeld.

Zsigri János (195.) vad., ld. Telki Vg. E.

Zsochovszky József (1920) vad., ld. Telki Vg. E.

Ügyviteli alkalmazottak:

Benus Andrásné (1935 Irma) ld. Telki Vg. Érd

Bruckner Ferencné (1948 Farkas Mária), vez. kny. ld. Műsz. E.

Buzár Lászlóné (1954 Tihanyi Éva)

Büchlein Márta (194.) vez. kny.

Chapó Pálné (192.)

Deák Róbertné/Szabó M-né (1948 Mohácsi Katalin) ld. Fafeld. 

Forgácsné Kiss Ágnes (1961)

Gadó János (19..)

Kácsor Józsefné (1949 Háry Márta), ld. Műszaki E.

Kékesi Vilmosné (1945)

László Tünde (1959?)

Lukács Istvánné (1936 Júlia), ld. Telki Vg. E.

Miskolczy Emőke (1946)

Nagy Gizella (1959) ld. Fafeld.

Poszmayer Péterné (1949 Szemán Szeréna) vez. kny.

Rintek Annamária (1952)

Kováts Katalin (1960) ld. Fafeld.

Somogyi Imréné (1941 Ottília) ld. Fafeld., Központ 

Szabó Edit (1959)

Szabó Sándorné (1952. Szűcs Katalin) vez. kny.

Szemán Barnabás (1939), raktáros, ld. Fafeld.

Úrfi Imréné (1955, Magdolna)

Vadon Mihályné (1957, Szűcs Erzsébet)

Végh Sándorné (1944, Anna), ld. Műszaki E.
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Nádorerdö kerület (Piliscsaba-Tinnye-Pilisjászfalu) 

Lugosi Ferenc (1900) érd.

Kanalas Antal (1939) et.

Anyácsa kerület (Tök-Zsámbék)

Majer István (1914) érd.

Kis-Szénás kerület (Pilisszentiván-Pilisvörösvár) 

Markos Ferenc (1909) érd.

Kanalas Antal (1939) et.

Góg Géza (1967) et.

Berekerdö kerület (Perbál)

Benkő László (193.) érd.

Szabó II. Lajos (1930) érd.

Somogyi Imre (1935) et., ld. műhely vez.

Kanalas Antal (1939) et.

Góg Géza (1967) et.

Cseres kerület (Budajenő)

Gömöri László (1926) érd.

Szabó I. Lajos (1920) érd.

Klinszky István (1952) et., faip.t., ld. művezető

Anna-lak kerület (Telki)

Simon Károly (1906) érd.

Fehér István (1912) érd.

Hegedűs Péter (194.) et.

Fehér Tibor (1939) et., ld. műsz. vez., műhely vez. 

Dankó Miklós (1960) et.

Égett-völgy kerület (Telki)

Klinszky István (1952) et., faip.t.
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Szarvas-árok kerület (Budakeszi)

Pénzes Kálmán (1953) et.

Iharos kerület (Bia-Sóskút-Pusztazámor)

Németh János (1946) et., fásító érd., csk. kezelő 

Nagy István (1949) et.

Dobogó kerület (Bia-Érd-Tárnok)

Franké Jenő (1935) érd.

Sóskút (csemetekert)

Németh János (1946) et.

Anna-hegy kerület (Törökbálint-Erd-Százhalombatta) 

Kirkovics Gyula (1915) érd.

Tatai Sándor (1950) et.

Czémán Imre (1956) et.

Kovács Attila (1960) et.

Hetényi László (1958) et.

Vaddisznós kerület (Budakeszi)

Domin Péter (1914?) érd.

Bogyay Zsolt (1943) et.

Katalin-hegy kerület (Torbágy)

Varga Ervin (1935) et., faip. t., ld. Fafeld.

Bogyay Zsolt (1943) et.

Varga Iván (1966) et.

Köszörükő-hegy kerület (Budaörs-Torbágy)

Egyed Gyula (1912) érd.

Bogyay Zsolt (1943) et.
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Körtvélyes kerület (Budakeszi)

Bechtold József (1922) érd., ld., fűrészüzem vez. 

Junek Mihály (1951) et.

Hideg-völgy kerület (Páty)

Fazekas Ignác (190.) érd.

Molnár Gyula (191.) érd.

Herb József (1911) érd.

Majoros Mihály (1920) érd.

Junek Mihály (1951) et.

Arborétum:

Kacskovics Mihály (191 ) érd., ld. Központ

Vörös-hegy kerület (Budakeszi)

Simon Károly (1906) érd.

Varga Ervin (1935) et., faip. t.

Junek Mihály (1951) et., ld. vadaspark

Vadaspark

Junek Mihály (1951) et.

Bukta Péter (1946) em.

Szabó II. Lajos (1930) érd., ld. Központ

Kútvölgy kerület (Nagykovácsi)

Simon János (1909) érd.

Szabó I. Lajos (1920) érd.

Herenik István (1954) et.

Árkosi kerület (Nagykovácsi)

Fehér István (1912) érd.

Fehér Tibor (1939) et.
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Remete-hegy kerület (Nagykovácsi-Solymár) 

Kiss János (1913) érd.

Gömöri László (1926) érd.

Herenik István (1954) et.
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A Telki Vadgazdálkodási Erdészet

A Budavidéki -  és időközben Telki -  AEVG üzemi 

vadászterületén a vadgazdálkodási és a vadásztatási feladatokat 

1975-ig a Központ, a Bajnai és a Budakeszi Erdészet 

szakemberei végezték el. Az erdőművelési és fahasználati 

munkák a kerületvezető erdészek, a vadgazdálkodási, vadászati 

teendők a kerületvezető vadászok feladatkörébe tartoztak. A 

vendég- és protokollvadásztatással kapcsolatos elhelyezési és 

logisztikai infrastruktúra nagyrészt szintén az erdészetek 

kezelésében volt.

1975 elején hozta létre az AEVG a Telki Vadgazdálkodási 

Erdészetet, és az erdészet irodáját Budakeszin, a központ 

telephelyén alakította ki. Az AEVG teljes üzemi 

vadászterülete, a gazdálkodási eszközállomány, a vadásztatási 

infrastruktúra egységes irányítás alá került. Alapvetően a Telki 

és a Gyarmatpusztai vadászterület gazdálkodási és vadászati 

szolgáltatási feladatai integrálódtak az új szervezetbe 

(ugyanakkor különvált az erdőművelés és a fahasználat 

szervezése, irányítása, felelőssége, és az új felállás lett hivatott 

szolgálni az AEVG célkitűzéseit), és teljesültek egészen 1989- 

ig-

A megalakuláskor lényegében már befejeződött a budai és a 

gyarmatpusztai erdő/vadászterületek tömbjeinek bekerítése, 

többnyire 2 m magas, fonatos, faoszlopos, hevederrel, karóval 

erősített kivitelben. A gazdálkodás alapját a meghatározóan 

kerítésen belül élő populációk képezték, habár a kerítetlen 

területen élő őz- és vaddisznóhányad is számottevő volt. A 

nagyságrend érzékeltetésére néhány adat az erdészet találomra 

kiemelt, ám közép-idős, 1982. évi (febr.) vadállomány-becslési 

jelentéséből:

gímszarvas bika 570 db

tehén 400 db
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borjú 220 db

gímszarvas összesen: 1190 db 

dám összesen 410 db 

őz összesen 470 db 

muflon összesen 800 db 

vaddisznó összesen 1020 db 

mindösszesen: 3890 db.

A határkerítésen belül élő vad fenntartásának legfontosabb 

feladatát a takarmányozás és az ivóvízellátás képezte (az 

élőhely biztosításáról, egészségi állapotról sem

elfeledkezve). A takarmánytermeléshez az erdészet több mint 

ezer hektár szántóterülettel rendelkezett. Mind szálas-, mind 

szemestakarmányból az önellátás biztosítására törekedtünk, 

igényen felüli hányadból, adott helyzetben értékesítettünk. 

Előfordult, hogy vásárlásra szorultunk. A kezdetben 

kerítetlen vadföldek közül a jobb talajminőségü területeket 

fokozatosan bekerítettük (Perbál-Piliscsaba, Budakeszi, Páty), 

és az ott termelt takarmányt szárítás után betároltuk téli 

etetéshez. A téli takarmányozást alapoztuk meg 

kukoricasilózással is. A nagy kiterjedésű erdőtömbökben lévő 

réteket, legelőket a lehetőségeken belül kezeltük és vontuk a 

takarmányozás szolgálatába.

A takarmánytermelés szántóföldi munkáihoz gépparkot 

üzemeltettünk, a szükséges kiszolgáló-, javítóbázissal. A 

gabona betakarítást bérmunkában végeztettük. Telkiben ács- 

bognármühely dolgozott, többek között vadetetők, 

silóasztalok építésén, állandó vadbefogók, vadtárolók 

felállításán, de más vadászati berendezések gyártásán 

Kezdetben a telki fogatüzem mind a vadgazdálkodási, mind az 

erdőgazdálkodási tevékenységben kapott feladatot, előzetes 

egyeztetések után.

A telki és a gyarmatpusztai vadászterület legnagyobb részén 

állandó felszíni vízfolyás nincs. A vad ivóvízzel ellátása



51

érdekében eleinte a nagy etetők mellé épített, az esővíz 

felfogását biztosító ciszternákat képeztünk ki. Ezekből a 

szakszemélyzet volt hivatott vizet kimerni az itatóvályúba. Ha 

pedig a tartalék kifogyott, következett a „lajtkocsis” 

vízszállítás, mint manapság is (az 1970-es évek első felében, a 

telki Róka-völgyben víznyerési céllal kutatófúrást 

végeztettünk; a kút a lassú elapadása miatt, a 80-as évektől 

nem működött).

Az 1971-es Budapesti Vadászati Világkiállítást követően az 

AEVG-nál újjászervezve dolgozó Vadbiológiai Állomás, 

eljárásokat fejlesztett ki a kiválasztott élővad befogására. A 

Telkiben is alkalmazott hagyományos élővad befogás mellett 

ezek is segítették az erdészet időszakosan felfutó be fogási 

kötelezettségének a teljesítését. A főleg gímszarvasból és 

muflonból vérfelfrissítés céllal igényelt vadat mind kül-, mind 

belföldi vadgazdálkodók részére szállítottunk.

A Telki Vadgazdálkodási Erdészet tevékenységének a 

legjobban várt, érdekfeszítő, legizgalmasabb, 

legemlékezetesebb eseményei a vadászatok voltak. A 

vadászterület trófeás nagyvadjainak kilövésében a rendszeres 

vendég (Egyetértés Vt. és vendégeik) és időszakos protokoll

vadászok voltak legfőbb kedvezményezettek. Az ő 

részvételük és teljesítményük volt a fokmérő a 

vaddisznóhajtások sikerében is. Az apróvad társasvadásztatása 

nem volt gyakori program, időszakonként mesterséges 

vadtelepítéssel (pl. fácán) sikerült lehetőséget teremteni erre is. 

A rendszeres és a protokollvendégek igény szerint a telki, vagy 

a gyarmatpusztai vadászházban kaptak elhelyezést, ellátást, 

amelyet külön gondnokság biztosított 1975-től 1980-ig. A 

vadászházból rendszerint erdészeti járművel, a kísérő vadász 

társaságában indultak, és a vadászat befejeztével, a 

zsákmánnyal a saroglyán, a vadászházba tértek vissza. A vad 

kezelése, a trófeával kapcsolatos ügyintézés szintén az 

erdészetnél történt (hűtőkamra, állatorvos, preparátor műhely -
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irófeabíráltutás), ahol a vendégnek fegyverműhely igénybe 

vételére is lehetősége volt.

Az erdészet vadászszakszemélyzete -  Telkiben az üzemi 

Egyetértés (6. kép), Gyarmatpusztán a Nimród brigád 

vadállomány szabályozásában szintén részt vett. A különféle 

feladataikat rendszerint a kilövési terv lebontása alapján 

rögzítették. A kilövési és az élővadbefogási feladataikat, 

természetesen vendégkíséréstől függetlenül kellett

teljesíteniük. A vadászati szezonokra a kerületükben a 

cserkészutaktól az utolsó lőállás jelig mindennek a helyén és jó 

állapotban kellett lenni. A meghatározott rend szerinti 

takarmányozást, vízellátást (gyógyszerezést) felügyelniük 

kellett. A vad rendszeres megfigyelésével, kerületek 

felügyeletével készen kellett állni a váratlan feladatra 

Amikor pedig az újabb kora tavasz elérkezett, 

vadállománybecsléssel határozták meg a vadászok a következő 

gazdálkodási időszak legfontosabb tennivalóit (7. kép).

1989 tavaszán az önálló vadgazdálkodási erdészet megszűnt. 

Feladatát a Parkerdő Telki Erdészete vette át. Nem került át a 

Parkerdő szervezetébe az 1983-ban a Budavidéki EVAG-hoz 

csatolt vértestolnai vadászterület, amely önálló vadász

erdészetként működött. Feladata, az Egyetértés Vt.-ból kivált 

korosztály (Barátság Vt.) részére nagyvad-vadásztatási 

lehetőség biztosítása. A volt Vértesi EFAG erdészetének 

vadgazdálkodási, vadászati eszközei, berendezései, 

vértestolnai vadászház és a szakszemélyzet szolgálták 1989-ig, 

megszűnéséig a vadásztársasági célokat.

Műszaki alkalmazottak 1975-1989:

Borotsek Ferenc (1926) érd., érd. vez. 1975-1986, ld. Bkeszi E. 

Pintér István (1955) em., érd. vez. 1986-1987 

Tóth Tibor (1958) em., érd. vez. 1988-1989



53

Fekets Gábor (1944) érd., vad., műsz. vez., ld. Bkeszi E.,Bajna,

Gyarmatpuszta 

Molnár Ákos dr. (1951) mg. m., műsz. vez., ld. Központ 

Pintér István (1955) em., müsz. vez., ld. érd.vez.

Rácz-Fodor Gábor (1958) em., müsz. vez., ld. Központ 

Tóth Tibor (1958) em., müsz. vez., ld. érd. vez.

Ügyviteli alkalmazottak:

Benus Andrásné (1935, Irma) ld. Bkeszi E.

Brunner Józsefné (1952 Rózsa Katalin) ld. Központ 

Burkodi Sándorné (1949)

Bodola Anikó (1967)

Gáspár Bertalanné (1948 Szarnék Ilona), vez. kny.

Herb József (1948) gt., ld. Műszaki E.

Hajdú Sándorné (1953 Tihanyi Anna) ld. Központ 

Lehota Kálmánné/ B. Éva (1954)

Lukács Istvánné (1936) ld. Bkeszi E.

Paksi Béla (1939) et., v.házi gondnok, ld. Műszaki E, Bkeszi E. 

Tamás Szóra Endréné (1946 Tátrai Terézia), vez. kny.

Telki vadászterület:

Adorján Ákos dr. (1953) állatorvos 

Bányai József (1953) vadt.

Bene Zsolt (1967) vadt.

Bécsi Zsolt (1967) vadt.

Béres Tamás (1958) vadt.

Dvorszki István (1957) vad.,

Fekete Csaba (1951) em.,

Földesi Gábor (1961) vad.,

Fridrich János (1931) kér. vez. vad., ld. Bkeszi E.

Gráfl András (1924) mg., ld. Bkeszi E.

Guba István id. (1939) et., kér. vez. vad. ld. Bkeszi E.
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Guba István itj. (1963) et. vad.

Holló György (1961) vadg. vadt.

Jámbor Imre (1923) vad., kér. vez. vad., ld. Bkeszi E.

Járfás Gábor (1955) mg.t.

Kiss András (1925) vad., kér. vez. vad. ld. Bkeszi E.

Kiss Gábor (1947) et. vadt., kér. vez. vad.

Lehota Kálmán (1948) prep., ld. Vadbiológiai álls.

Nagy Árpád (1949) el. vadg. szm. ld. Bajnai E.

Nagy István (1953) vadt.,

Nagygyörgy Péter (1969) vad.

Peringer János (1925) vad., kér. vez. vad. ld. Bkeszi E. 

Révész Zoltán (1924) mg.

Simonyik László (1953) vadt., ld. Bkeszi Érd.

Somogyi Attila (1961) vadt.

Tasnádi István (1928) vad., kér. vez. vad. ld. Bkeszi E. 

Telek Péter (1948) vad., kér. vez. vad.

Tihor Balázs (1934) ff. mg., ld. Központ 

Tóth Bertalan (1968) vadt.

Tóth Ferenc (1927) vad., kér. vez. vad., ld. Bkeszi E.

Zsigri János (1952) vad., ld. Bkeszi E.

Zsochovszky József (1920) vad., kér. vez. vad. ld. Bkeszi E.

Bajna-Gyarmatpusztai vadászterület:

Rosenberger Pál (1933) vad., müsz. vez., ld. Központ 

Fekets Gábor (1944) vad., müsz. vez., ld. Bkeszi Érd. 

Prencsok János (1951) et., vad., müsz. vez.

Péntek Gyula (1943) et. vg. szm., müsz. vez.

Ács László (1963) et., vad.

Balázs Antal (1920) vad., ld. Bajnai E.

Balogh Mózes (1924) vad., ld. Bajnai E.

Boronkai József (1926) vad.

Dankó Sándor (1958) et., vad., ld. Bajnai Érd.

Horváth László (1964) vad.
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Kinizsi Tibor (1932) mg.

Kocsis Sándor (1944) et., vad., ld. Bajnai E.

Péntek Gyula (1943) et. vad., ld. müsz. vez. ld. Bajnai Érd. 

Prencsok János (1951) et. vad., ld. müsz. vez.

Stoflitz Ottó (1959) vad.

Szabó Endre (1939) mg.

Varga Ferenc (1949) vad.

Vértestolnai Erdészet vadászterülete:

Ferencz László (1932) em., érd. vez.

Péntek Gyula (1943) et. vg. szm., müsz. vez., ld. Bajnai E.

Kovács József (1964) et. vad., ld. Bajnai E.

Labancz József (1931) vad.

Mittelbach Ferenc (1941) vad.
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A Műszaki Erdészet

Annak ellenére, hogy a Budavidéki EVAG-nál (HM) az 1960- 

évek második felétől működött Műszaki Erdészet és 

fűrészüzem is, 1976-tól és elkülönült üzem egységként 

egyik sem. Ezeket a gazdasági és szolgáltatási egységeket a 

„hagyományos” erdőgazdasági szerveződés alapozta meg.

A budakeszi központi telephelyen a korábbi, ÉRTI által épített 

szerelő-, asztalos- és kovácsm űhelyből, 1967-re alakította ki az 

EVAG (HM) a műszaki szervezet technikai bázisát. Az erdei 

fatermékek és az akkoriban felfutó kőbányászati termékek 

szállításához, a TEFU bérkocsik után, egyre inkább a bővülő 

saját géppark biztosított kapacitást. Az MMZ „billencsek” 

hosszú platós ZIL-ek mellől lassan kikopott a Csepel 350-es. 

Vadászati célú szem élyszállító GAZ-ok, UAZ-ok feledtették a 

lovas hintót, vagy a ,,-Gyí, két lábam!”-at. A fakitermelésben 

elterjedt Stihl-ek, közelítésbe vont MTZ-k, LKT, 

bányákban lefejtő SZ-100-as, rakodó FRAK-ok további fix 

letéteményesei lettek a javítóműhelyi szolgáltatásoknak.

A javítással párhuzamosan jött létre a sokak rémálmát 

megjárt alkatrészraktár, és mostohája, az anyagbeszerzés. 

Mostohájának hittük sokszor, ha éppen a szükséges anyagot a 

javításhoz nem tudta biztosítani.

A felfejlődött géppark a javítóbázis kapacitását hamar túlnőtte, 

a telephelyei kinőtte. 1971 és 1973 között Budakeszin a 

fűrészüzem szomszédságában épült fel az új műszaki erdészeti 

telephely. Három szerelőállás, lakatos-, elektromosműhely, 

motorfürészműhely. Központi raktár (társerdészeti ellátás), 

köszörükőüzem, gépkocsiparkoló, szociális épület 

fafeldolgozóval együtt (öltözők, mosdók, fűtőolajos 

hőközpont). ERDERT-típusú faháziroda. A kisebb létszámú 

m agasépítő és karbantartó csoport anyag- és szerszámbázisa. A 

csoport az üzemi beruházásokban, és az évtized fordulóján a 

különféle szolgálati lakások építésében működött közre.
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A Telki (Patyi!), Piliscsabai, Nagykovácsi és a Budakeszi 

(VIM) murvabányáink, a Törökugratói (Budaörs), Rácski 

(Nagykovácsi) mészkőbányák és a Köszörükő bányánk 

(Budakeszi) évi több tízezer tonna kurrens termékkel látták el a 

piacot. A mészkőbányákat a VIM-bányát 1974-ben 

környezetvédelmi m egfontolásból felszámoltuk (a 

mészkőbányák kommunális hulladéktemetőként végezték, a 

VIM-bánya ma vadasparki parkoló).

1975-től a műszaki tevékenységet a Budakeszi Erdészet 

szervezte.

Műszaki alkalmazottak 1967-1975 között:

Hagen Ferenc (1925) em., mb. érd. v., ld. Fafeld., Központ

Vicze Ernő dr. (1926) em. érd. vez. 1967-1970

Molnár István (1939) em. érd. vez. 1971-1975, ld. Központ

Apatóczky István (1948) et., száll. vez. ld. Bkeszi E., Központ 

Herb József (1948) gt., ld. Telki Vg. E.

Járai János (1917) garázsm., ld. Központ

Laczkó Elek (1919) lak. mot. sz., müh. vez., ld. Fafeld

Metzger Péter (1932) bányász t., bányaműsz. vez.

Molnár Gergely (1945) bányász t., bányaműsz. vez.

Nem es Lajos (1945) em., ép. müsz. vez. ld. Bkeszi E., Központ 

Szabó Péter (1941) em., ép. műsz. vez.

Szabó Bánó Imre (1921) kér., értékesít, müsz. vez., ld. Központ

Ügyviteli alkalmazottak:

Bognár Sándor (191.)

Chapó Pál (191.)

Dudok János (193.)

Dudok Jánosné (1936, Mária)

Fodor Magdolna (1948) ld. Fefeld.
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Farkas Mária/Bruckner Ferencné (1948), ld. Bkeszi E.

Háry Márta/Kácsor Józsefné (1949) ld. Fafeld.

Horkai Pálné (19..)

Landszmann Jánosné (1944, Éva) ld. Központ 

Padányi Lajos (1915) anyaggazd.

Paksi Béla (1939) et., anyaggazd., ld. Telki Vg. E., Bkeszi Érd. 

Péter Lőrincné (1943. Pánczél Ildikó) mg.t., et., raktáros, ld.

Központ

Rintek Zsuzsanna (195.)

Sebők M ihályné (19..)

Seprüs János (190.) anyaggazd.

Simontsics Tibor (191.)

Török István (191.)

Végh Sándorné (1944) ld. Bkeszi E.
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A Budakeszi Fafeldolgozó és Szolgáltató Üzem

1975-ben azonos telephelyen, a Budakeszi Erdészet 

tevékenységi körébe szervezték Műszaki Erdészet 

szolgáltatásait (az erdészeti alapágazatok kiszolgálása 

gördülékenyebb lett; vadgazdálkodást leszámítva, így 

komplex erdőgazdálkodási tevékenység jellem ezte a Budakeszi 

Erdészetet). A klasszikus műszaki erdészeti szervezet 

megszűnt.

A következő évben újabb társításban reinkarnálódott. Az 

időközben, megnövelt erdőgazdasági közegben kijelölt 

fafeldolgozási irányzat, a kiépített kapacitások összehangolt és 

szándékolt hatékonyabb felhasználása érdekében, 1976-tól az 

ÁEVG a fafeldolgozási tevékenységet és a műszaki 

szolgáltatást, továbbá a bányászati- és kőfeldolgozási 

munkákat, az új Budakeszi Fafeldolgozó- és Szolgáltató Üzem  

irányítása alá helyezte.

Az üzem a műszaki szolgáltatásokat igénybe vevő  

erdészetekkel mindinkább érdekeltségi alapú munkakapcsolatra 

törekedett.

A fafeldolgozás ebben az időszakban a saját anyagból 

szelvényárut, a bükk és a gyertyán alapanyagból az ún. „bőrfa” 

termékeket (bőripari fakellékalapanyag -  18. kép), vállfapallót, 

a vásárolt fenyőrönkből és vásárolt fenyődeszkából, pallóból 

jelentős mennyiségű és magas értékű, bélelt szállító göngyöleg  

árut termelt (híradástechnikai eszközök számára).

A technikai fejlesztést a szelvényáru termelésénél a rönktéri 

láncos szállítószalag és az elektromos szárító testesítette meg. 

A továbbfeldolgozás volumene és ütemezése, a 

foglalkoztatásban kétműszakos (rövid ideig

hárommüszakos) munkarend bevezetését igényelte. Technikai 

vonatkozásban a korszerű asztalosipari gépek alkalmazása, 

valamint az ezekhez kapcsolódó porelszívók szolgálták a 

„szalagszerüen” végzett munkát. A csom agoló ládák
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összeállításának ütemét eleinte kézi kalapáccsal kopogták 

messzire a szögelők. A kátrányos-fedéllem ezes ládabélelési 

munka füstje jelezte a munkafolyamat befejezését. Az 1980-as 

évek második feléig a feldolgozási tevékenységet a honvédségi 

ún. őrtorony fülkék, valamint kerti szaletlik sorozatgyártása 

teljesítette ki.

1984-től előbb a műszaki szolgáltatás és a melléktermék 

termelés, röviddel utána a fafeldolgozó üzemi termelés 

irányítása visszakerült a Budakeszi Erdészethez.

Műszaki alkalmazottak 1976-84 között:

Hagen Ferenc (1925) em., mb. üzem vez., ld. Központ 

Speer Norbert ifj. (1952) em. üzem vez., ld. Központ

Palatitz Ferenc (1942) em., fűrészüzem vez., ld. Központ 

Horinka József (1951) faip. m., fűrészüzem vez., mb. üzemvez. 

Varga Ervin (1935) et., faip. t., fűrészüzem vez., ld. Bkeszi E.

Dobson Éva Elvira (1950) et., áruforg. ügyint.

Forgács István (1945) faip. t., m űvezető, ld. Bkeszi E.

Hajer Csaba (1944) faip. t., m űvezető, ld. Bkeszi E.

Hannus Sándor (1931) mb. bányaműsz. vez., ld. Bkeszi E.

Herb József (1948) gt., müsz. vez., ld. Műszaki E.

Klinszky István (1952) et., faip. t., m űvezető, ld. Bkeszi E. 

Laczkó Elek (1919) gt., ld. Műszaki E.

Parragh Sándorné (1942) faip. t., művezető, ld. Bkeszi E. 

Schleinitz Tamás (1945) faip. t.., művezető, ld. Bkeszi E. 

Simonyik László (1953) vadt., faátvevő, ld. Telki Vg. E.

Szabó János (1940) ép.t., müvez., ld. Bkeszi E.

Szemán Barnabás (1939) raktár vez., ld. Bkeszi E.

Tamás Szóra Endre (1945) szm., száll. müsz.vez.
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Ü veges Vilm os (1952) et., művezető

Vida János (1952) et., művezető, ld. Bkeszi E.

Vér Balázs (1936) gt., mühelyvez.

Weckermann János (1934) raktár vez., ld. Bkeszi E.

Ügyviteli alkalmazottak:

Ács Istvánné (1955)

Árendás Imréné (1956)

Bába Istvánné (1959. Nagy Gizella) ld. Bkeszi E 

Berki Ferencné (1945)

Dankovits Istvánné (19..)

Deák Róbertné/Szabó M-né (1948 Mohácsi Katalin) ld. Bk. E. 

Halbauer Györgyné (1950)

Kácsor Józsefné/Háry Márta (1949), ld. Műszaki E.

Pozsonyi Károlyné (19..)

Repka Margit (1948) vez. kny., ld. Központ 

Romhányi Tiborné (1960. Kovács Katalin) ld. Bkeszi E. 

Somogyi Imréné (1941, Ottília) ld. Bkeszi Érd., Központ 

Vida Jánosné/Fodor Magdolna (1948) vez. kny., ld. Műszaki E.
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A Gödöllői Erdészet

A volt G ödöllői AEVG erdészeteként, 1976-ban a Budavidéki 

AEVG szervezetébe helyezték a G ödöllői Erdészetet. Üzemi 

területe akkor 3500 ha-t tett ki, a gödöllő-valkói löszháton és a 

kapcsolódó homokhátságon. A gazdálkodás és az irányítás 

hatékonyabb szervezése érdekében 1978-ban egyesítették  

velünk a Galgamácsai Erdészetet. A kálló-galgamácsai lösz 

dombvidéken álló erdőkkel az erdészetünk területe 8000 ha-ra 

nőtt.

Gödöllő és erdőkörnyezete elválaszthatatlan a vidék változatos 

történelmi múltjától. Az erdő minden előző korszakban a 

faanyagával és a vadászattal játszott szerepet. A XIV századtól 

(puszta Gudullu, majd G edelle) királyi adományok 

elkobzások tárgya. A török időkben a hódítók egyik fő 

útvonala. A XVII. század, közepétől I. Grassalkovich Antal 

hozta létre a hírneves uradalmat (utódai képtelenek voltak 

ugyanúgy megtartani a családnak). A XIX. század közepén  

banki adásvételek után, magyar állam koronázási 

ajándékként, I. Ferenc József király és Erzsébet királyné 

rendelkezésére bocsátotta (ők főleg a tavaszi és az őszi 

hónapokban látogattak ide, és gyakran vadásztak is a környék 

erdőiben). A két világháború között a gödöllői erdő a 

kormányzó és környezetének használatában, kincstári 

kezelésben volt.

1867-ig a legeltetés, főváros felé áthajtott, közben 

„feljavított” számosállat taposás stb., mérhetetlen kárt okozott 

az erdei növényzetben és a feltalajban.

Az 1867-ben alapított Valkói Erdőgazdaság (Valkó, 

V ácszentlászló, Túra, Bag, Hévíz és G ödöllő községek  

területén) Kallina Károly erdőmesler és Pettera Hubert 

vadászmester irányításával, a századfordulóig az erdészeti 

érdekeket állította előtérbe. 60 éves fordulószakban fokozatos 

felújítóvágásos, illetve sarjerdő üzemmódban kezelték az
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erdőket. 1901 után 80 évre emelték a vágásfordulót, 

mesterséges (elegyetlen cser és kocsányos tölgy makk vetés) 

felújítással bővítve az erdősítési palettát, szűkítve a biotopot. A 

századelőn telepített nagy kiterjedésű akácosok sarj utódai a 

különféle termőhelyi tényezők szerint fejlődtek. Ettől kezdve a 

vadászati érdekek kerültek előtérbe (Günther Frigyes 

erdőmérnök jegyzi fel 1914-ben: „A nagyvadállomány, főleg a 

rőtvad, és az üregi nyúl rendkívül nagy károkat okoz. Bár 

erdősítéseinket a legnagyobb gonddal végezzük, a fiatalosokat 

alig tudjuk felnevelni.”). Az 1970-ben dolgozó erdőtervező 

még tapasztalta a következményeket, mind az akkor vágásérett, 

mind a középkorú állományokban.

A kezelt erdőterületünknek közel 40  %-a állt természetvédelmi 

oltalom alatt. A nevelővágások közben is az elegyes és a több 

szintes erdő kialakítására törekedtünk, igyekezve ellensúlyozni 

monokultúrák sérülékenységét, az egyszintes erdők 

instabilitását például abiotikus tényezőkkel szemben. A 

gyalogos turisták számára a négy nagyobb erdőtömb alkotta 

erdészetünk területén, az 1970-es években G ödöllő és Kerepes 

között alakítottunk ki parkerdőt (másutt a területhasználat 

megosztottsága nem kedvezett a közjóléti fejlesztésnek). A 

közel 300 hektáros tömbben, több túraútvonal és pihenőhely 

érintésével, változatos (tavasszal virágoktól pompázó) 

erdőrészeken áthaladva juthattunk Kerepesre. A parkerdő 

igénybe vételét részleges honvédelmi korlátozás befolyásolta. 

Az erdőalkotó fafajok közül, nálunk cseres-kocsánytalan  

tölgyesek, mélyebb részeken a gyertyános-kocsányos 

tölgyesek alkottak természetes erdőtársulást. Idősebb korukra 

általában csökkent a záródásuk, és erős cserjeszint alakult ki 

bennük. A cser és a tölgyfélék az erdőterület 2/3-át foglalták el. 

Az akác a korábbi, az erdei- és a feketefenyő mint a közelebbi 

múlt telepítéseinek fő fafajai haladják túl a 10 % arányt. 

Ezekhez és különféle termőhelyi adottságokhoz,

természetvédelmi feltételekhez igazodva, a közjóléti jellegű,
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ideális erdőkép kialakítására, fenntartására törekedtünk. A 

felnövekvő erdők több évtizedes nevelésével, védelm ével 

gondoskodtunk az utánunk következő nemzedékek értékes 

erdei környezetéről.

Az erdőterületünkön évente több mint 30 ezer m3-rel 

gyarapodó fakészletből takarékosan gazdálkodtunk. Többnyire 

20-25 ezer m3 volt az éves kitermelés. A véghasználatok az 

állománytípusok függvényében tarvágással és felújító vágással 

is történtek. Akácosainkban kiterjedten tudtunk sarjadztatni is, 

de a mesterséges erdőfelújítást is alkalmaztuk, mint esetenként 

a más lombos típusú erdők felújításánál.

A fatermesztési munkánkhoz szükséges erdősítési 

csem eteanyagot a máriabesnyői csemetekertben termeltük, és 

innen láttuk el a környék más erdőgazdálkodóit is, ha felesleg  

képződött, vagy előzetes igény alapján szerződtünk 

értékesítésre.

Gödöllőn a kezelt területünkön 1974 óta nem erdészetünk 

gyakorolta a vadászati jogot. A közelmúlt gazdálkodására 

rendkívül fékezően hatott az erdősítésekben keletkezett és 

tartósan ható vadkár. 1987-ig kerítéses védelem nem  

történhetett, így 1989-re mintegy 270 ha, rekord erdőfelújítási 

hátralékunk halmozódott fel.

Közben az erdészet pénzügyi helyzetén segítettünk 

galgamácsai fagyártmány üzemben parkett fríz, rakodólap, 

szőlőkaró, egyedi áruk term elésével stb., amit csak elbírt a 2 db 

800-as szalagfűrész. Kerítésháló fonást is végeztünk, a belső 

igénynek m egfelelően és értékesítésre is.

Az 1980-as évek végéig intenzív fácánneveléssel és 

értékesítéssel, fácánvadászatok szervezésével folytattunk 

gazdálkodást. Akkor, a nevelési költségek és a realizálás 

gondjai miatt, felhagytunk ezzel a tevékenységgel.

A gépüzem i és a javítási szolgáltatás 1973-ig, majd 1982-től 

ismét, erdészetünk szervezetéhez tartozott. Az Incsőn telepített 

gépm űhely és központi raktár, bizonyos mértékig a ’műszaki
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erdészet’ funkcióját töltötték be. A szom szédos erdészetek a 

kisebb javításokat saját erőből végezték el.

Erdészetünk közelmúltbeli életében a nagy változásokat 

költözés és újabb munkás évtized követte. 1970 után bérelt 

épületben (Gödöllői ÁEVG), 1979-ben a G ödöllő belvárosi új 

irodaépületben (Budavidéki ÁEVG) kapott helyet az erdészeti 

központ. Következésképpen, nagy változással köszöntött ránk 

1989 (Pilisi ÁPEG).

Műszaki alkalmazottak 1976-1989:

Tácsik Mihály (1946) em. érd. vez.

Pintér István (1955) em. érd. vez. ld. Telki Vadg. Érd.

Németh Gábor (1942) em. érd. vez., ld. Galgamácsai Érd.,

Incső

Dinka/DalváriVince (1961) em. közg., müsz.vez.

Iványi György (1933) et., ld. Gödöllői Vg. Érd.

Jilly Bertalan ifj. (1924) érd., müsz. vez., ld. Gödöllői Vg. Érd. 

Kövi Árpád (1941) et., műsz. vez., ld. Galgamácsai Érd.

Németh Gábor (1942) em., müsz. vez. ld. érd. vez.

Pölcz Kálmán (1927) et. müsz. vez., ld. Valkói Érd.

Somogyvári V ilm os dr. (1948) em., müsz. vez.

Szekeres Péter (1945) et., müsz. vez.

Tácsik Mihály (1946) em. müsz. vez. ld. érd. vez.

Urr Antal (1976) vad. mb. műsz vez.

Ambrózy Árpád (1955) vad., fácánkert v., ld. Gödöllői V. Érd 

Gabrielli Oszkár (1929) et., fagyártm. üv. ld Gödöllői V E. 

Nagy László (1940) gt., gépműhely vez.

Szűcs József (1933) gt., gépműhely vez.

Földi István (1941) et., szállításvez. ld Incsői Fafeld.

Horváth László (1956) et., szállításvez.

Kmetty László (1952) et., vágásvez.
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Marosi Lajos (1927) et., szállításvez. ld. Incsői Fafeld.

Tímár Béla (1944) et. szállításvez.

Bay László (1963) vad., Galgamácsa kér. vez. Vadász 

Gurbi János (1937) et.

Kiszel József (1941) faip. t., ld. Incsői Fafeld 

Kovásznai Szász Béla (1953) mg. főisk., vad.

Sidó László (1922) érd.

Stoflitz Ottó ifj. (1959) vad.

Stverteczky László (1941) et.

Tóth M iklós (1949) et., fővadász Galgamácsa 

Zilahi János (1952) et. vad., ld. G ödöllői Vg. Érd.

Ügyviteli alkalmazottak:

Baráth Andrásné (1953) pénztáros, bérelsz., ld.Vadg. Érd. 

Bótha Józsefné (1938 Illés Margit)

Cziczka Jánosné (1946) ld. Incsői Fafeld.

Császár Endréné (1938 Szőke Piroska) bérelszámoló 

Kormos Kriszta (1968) vez. könyvelő  

M ózsi Ferencné (19..)

Pólyák Pál (1928) könyvelő

Tóth Zoltánné (1946 Burján Klára) vez. könyvelő

Babat-Fekete-pusztai kerület (Domony, Gödöllő É, Szada, 

Veresegyház)

Hámos Béla (1940) érd.

Benedek Ferenc (1963) et., vágásvez., kér.vez.

Babati kerület (Gödöllő, Domony, Veresegyház)

Simonyi József (1919) érd.

Sárdi Ferencné (1937. Várady Erzsébet) et., csk. vez., fásító e. 

Pataki Péter (1955) et.
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Fekete-pusztai kerület (Veresegyház, Szada)

Kiss József (1920) érd.

Máté Imre (1946) et.

Sáfrány Tibor (1958) et.

Hámos Béla (1940) érd.

Kerepes-M ogyoród kerület 

Szabó János (1927) érd., vágásvez.

Magyar József (1917) érd.

Császár Endre (1938) et., ld. Isaszegi Érd.

Fót-Göd-Csomád kerület 

Gyura Károly (1916) érd.

Ferenc Károly (1960) et.

Vácegres-Őrbottyán kerület

Stoflitz Ottó id. (1928) vad., fővadász, ld. Gödöllői Vg. Érd. 

Pozsár Lajos (1923) érd.

Ácsai kerület

Tácsik Mihály id. (1920) érd.

Kiss László (1942) et.

Hugyecz Pál (1967) et.

Kállói kerület 

Kapás Antal (1918) érd.

Érsek István (1962) et.

Pántis József (1954) et., előtte Gödöllő csk. vez.

Ecskendi kerület I.

Koncz István id. (1922)

Jusztin István (1925)
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Ecskendi kerület II.

Lengyel László ifj. (1934) et.

Homonnai József (1940) et., ld. Incsői fafeld.

Galgamácsai fűrésztelep 

Maros József (1924) et.

N em ecz József (1959) et.

Galgamácsa É kerület 

Koncz István id. (1922) érd.

Koncz István ifj. (1944) et.

N em ecz József (1959) et., fagyártm. üzemvez. 

Galgamácsa D kerület 

Tóth Tibor (1930) et.

Valentinyi János (1957) et.

M észáros László (1956) et.,

Fót-Göd-Kerepes-M ogyoród-Gödöllö D kerület 

Ferenc Károly (1960) et.
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A Galgamácsai Erdészet

Műszaki alkalmazottak 1976-ban:

Vezér György (1926) em., érd. vez., ld. Incsői Fafeld.

Németh Gábor (1942) em., mb. érd. vez. ld. Gödöllői Érd.,

Incső

Kövi Árpád (1941) et., müsz.vez. ld. Gödöllői Érd.

Hercegh Miklós (1944) em., müsz. vez. ld. Központ

Baráth András (1948) et.

Kapás Antal (1918) érd., ld. Gödöllői Érd.

Kiss László (1942) et., ld. Gödöllői Érd.

Koncz Béla (1929) vad., ld. Vadg. Érd.

Koncz István id. (1922) érd., ld. Gödöllői Érd.

Koncz István ifj. (1944) et., ld. Gödöllői Érd.

Króner József (19..) et. ?

Lengyel László ifj. (1934) et., ld. Gödöllői Érd.

Maros József (1924) et., ld. Gödöllői Érd.

Pozsár Lajos (1923) érd., ld. Gödöllői Érd.

Stoflitz Ottó id. (1928) érd., ld. Gödöllői Érd.

Tácsik Mihály id. (1920) érd., ld. Gödöllői Érd., ld. Incsői

fafeld.

Tímár Béla (1944) et., ld. Gödöllői Érd.

Tóth Tibor (1930) et., Id. Gödöllői Érd.

Ügyviteli alkalmazottak:

Pólyák Pál (1938) ld. Gödöllői Érd.

Mózsi Ferencné (19..) ld. Gödöllői Érd.
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A Gödöllői Vadgazdálkodási Erdészei

Éppen száz évvel az után, hogy az ún. „udvari” Vadászati 

Hivatal hatáskörébe került a gödöllői és valkói vadászterületek 

szakmai ügyeinek az intézése, 1974-ben a G ödöllői AEVG  

létrehozta G ödöllői Vadgazdálkodási Erdészetet. A 

vadgazdálkodási szervezet, Galgamácsa val bővítve, 

lényegében az 1969-től gödöllői székhellyel működő Valkói 

Állami Erdő- és Vadgazdaság területét vette kezelésbe (ti. 

ennek a működése előzőleg a jórészt bekerített valkó-isaszegi, 

a Gödöllő Szent-jakabi fácános és a hatvani-óvarsányi fácános 

és nyúlás vadászterületekre terjedt ki).

A G ödöllői-dom bvidéken és környékén a vadászat története a 

messzi múltban gyökeredzik. A vadban mindenkor gazdag 

erdőkben és m ezőkön a feljegyzett történelmi korokból is 

említenek királyi (I. Lajos, Hunyadi Mátyás, Mária Terézia 

stb.), birtokosi vadászatokat. Tervszerű, szervezett 

vadgazdálkodás a kiegyezés után kezdődött (Pettera Hubert, 

első hazai k.u.k. vadászmester nevéhez fűződik). A természetes 

erdei táplálék kiegészítésére, a téli időszakra megszervezték a 

vad mesterséges takarmányozását. A vad főbb tartózkodási 

helyein etetőket, sózókat helyeztek el és működtettek. A 

vadállomány m egfigyelése, valamint a vadászat könnyítése 

érdekében az erdő több pontján magasleseket építettek.

Az erdő jövedelm ét az államkasszának átengedő uralkodói 

rendelkezés mellett döntés született a vadászati jogról, amely a 

mindenkori államfő jogosultságát tartalmazta. I. Ferenc József 

és Erzsébet királyné a területen alkalommal járt

vadászni, és az általuk meghívott főrangú vendégek is sokszor 

vadásztak itt. A két világháború között is államfői használatban 

maradt. A gyűjteményekben sok helyen látható nagyvadtrófeák 

tanúskodnak az akkori vadmennyiségről és minőségről, de 

érdemes rátekinteni például 1897. apróvadas

vadászterületi összesítőre is:
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terítékre került 4262 db fácán (az 1890-től növekvő  

dúvadirtással arányosan emelkedő számban),

3335 db nyúl,

2460 db fogoly (terítéke 1902-ben elérte a 7605 db-os 

helyi csúcsot).

Az erdészetünk gazdálkodásának első felében, a gödöllő-valkói 

erdők fenntartható vadállományát, főhatósági rendelkezés 

alapján, a természetes eltartóképességnél nagyobb 

mennyiségben engedélyezték. 1970-ben

gímszarvasból az eltartható 500 db másfélszeresét, 

muflonból 100 db helyett 130 db-ot,

őzből 600 db helyett 720 db-ot, és

vaddisznóból 500 db helyett 600 db-ot

tett ki a fenntartható nagyvadállomány.

A Budavidéki AEVG-gal történt egyesülés után, az 

agráregyetem részére használatba adott vadászterületen felül, a 

gödöllő-vidéki vadászterületeken az Egyetértés Vt. és 

vendégeik vadászatai, valamint protokollvadászatok révén 

hasznosult a vadászati jog (9. kép). Az erdészetünk 

szakszem élyzete az idényenként előírtak szerint vett részt a 

vadállomány szabályozásában. A kilövés mellett, kezdetben 

élővad-befogással (például mezei nyúl) és értékesítéssel is, 

később a vaddisznóbefogásokkal és áthelyezésekkel az isaszegi 

vaddisznóskertbe.

A vadgazdálkodásunkban alapvető helyet foglalt el a 

takarmánytermelés és a nagyvad rendszeres etetése. Ezzel a 

kiterjedt területen fekvő erdők kímélete is célunk volt. A 

galgamácsai, az isaszegi és a valkói erdőterületek mentén, 

mintegy 100 hektár bekerített vadföldön 

termesztettünk takarmánynövényeket. A bőgési időszakra
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készülve a szarvasok számára részben megnyitottuk ezeket a 

területeket. Az őszi és téli időszakban etetőket 

rendszeresen feltöltöttük. A másik fővad, a vaddisznó 

rendszeres takarmányozás mellett fejlődött. Korábban, gyűjtött 

vadgesztenyét, etetésre szánt tölgymakkot is kihelyeztünk a 

szórókra, majd a kukorica lett a fő szemestakarmány. Nyaranta 

rendszeresen gondoskodtunk a kukorica silózásáról, a siló a téli 

takarmányozás fontos kiegészítője volt. Az itatást aszályos 

időszakokban a dagonyák és a betonozott itatok rendszeres 

feltöltésével biztosítottuk. A trófeás nagyvad fejlődését sózok  

kialakításával és rendszeres feltöltésével is segítettük.

A vadföldm üvelés gépi eszközeit az erdészetünk kezelte. Az 

erdei nagyvadetetők, magas- és kis lesek, lőállások stb., 

készítéséről, karbantartásáról szintén saját műhelyünk 

gondoskodott.

Erdészetünk gazdálkodásában eleinte mind a mezei nyúl, mind 

a fácán fontos szerepet játszott. A m ezeinyúl-állomány 

drasztikus csökkenésével a Szent-jakabi fácánnevelő telepen 

folytattunk apró vadas munkát. A nevelt tízezres állományból 

jelentős rész helyi vadászatokon hasznosult (1977-ben pl. 

mintegy 5 ezer db, 19. kép), de rendszeresen tudtunk eladásra 

is nevelni.

A vadállomány egészségi állapotát folyamatosan figyelem m el 

kísértük. Mind a helyi állatorvosokkal, mind az AEVG  

állatorvosával rendszeres vizsgálatokat végeztünk. A 

takarmányozással együtt különféle tápszerekkel segítettük a 

vad erősödését, fejlődését. Szükség esetén előírt

védekezésben működtünk közre.

Vadászvendégeink fogadása és elhelyezése -  előzetes értesítés 

szerint -  a valkói, az isaszegi, a galgamácsai vadászházban, 

vagy a Zöld-házban történt. A vadászokat fogatokkal és UAZ  

gépkocsikkal egyaránt szállítottuk a vadászterületre. A terítékre 

került vadat a vadászházaknál hűtőkamrákban tároltuk. Innen
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orvosi vizsgálat után magunk szállítottuk a vecsési M AVAD - 

telepre.

Az elejtett vad trófeáit helyben is ki tudtuk készíttetni. Az 

erdészetünknél elejtett gímszarvasok, őzek, vaddisznók trófeái 

kiváló értékkel és minőségben sorakoztathatok a történelmi 

elődök gyűjteményeihez.

Erdészetünk önálló tevékenysége 1989-ben befejeződött, és a 

Pilisi Parkerdőhöz szervezett társerdészeteink vadgazdálkodá

sában folytatódott.

Műszaki alkalmazottak 1976-1989:

Fuchs Antal (1922) vad., érd. vez.

Körmőczi János (1946) em., érd. vez.

Járási József (1930) em., érd. vez.

Kondor Endre (1938) em., érd. vez., ld. Központ 

Szabó Zoltán (1954) agr. m., mb. érd.vez.

Román József (1955) em., érd. vez., ld. Központ 

Csonka Tibor (1955) em., érd. vez. ld. Bkeszi E.,

Központ, Valkói E.

Iványi György (1933) et., müsz. vez.

Podlaviczki Pál (1931) agr. m., müsz. vez.

Kovács Imre (1940) agr. m., műsz. vez., ld. Valkói Érd.

Ügyviteli alkalmazottak:

Baráth Andrásné (1953), ld. Gödöllői Érd.

Fábián Józsefné (1937)

Kovásznainé László Magdolna (195.)

Marosi Lajosné (1935)

Ranyák Lászlóné (1936), ld. Valkói Érd.
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Ambrózy Árpád (1955) vad., Jakabi fácán-telep 

Dvorszki István (1957) vad., ld. Telki Vg. E., Bkeszi Érd. 

Csányi Sándor (1923) érd., Jakabi fácán-tel. vez, ld. Isaszegi E. 

Gabrielli Oszkár (1929) et.

Galbavi József (1943) vad.

Járási Tamás (1956) vad.

Jilly Bertalan ifj. (1924) vad.

Koncz Béla (1929) vad.

Kovásznai Szász Béla (1953) mg. főisk., vad.

Kun Márk id. (1934) vad., ld. Isaszegi Érd.

Kun Márk ifj. (1957) et.

Makarész Lehel (1944) érd., ld. Valkói Érd.

M eleg Péter ifj. (1943) vad.

M oravecz András (1944) vad., ld. Isaszegi Érd.

Prencsok János (1951) et., ld. Telki Vg. E.

Stoflitz Ottó id. (1928) vad.

Stoflitz Ottó ifj. (1959) vad.

Szabó László (1946) vad.

Szarka Sándor id. (1930) et.

Zilahy János (1952) et.
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Az Incsői fíírészüzem/Fafeldolgozó és Szolgáltató Üzem

Incsőn a Gödöllői Állami Erdőgazdaság létesített fagyártmány- 

üzernet 1969-ben. Az akkoriban néhány szalagfűrész 

munkájára alapozott fafeldolgozás a G ödöllői Erdészet 

szervezetében folyt.

Az állami erdészeti fafeldolgozás első országos fejlesztési 

időszakával szinte egyidejűleg, az 1970-es évek elején Incsőn 

célirányos fejlesztőmunka indult. Az általában gyenge  

minőségű saját alapanyagból addig a szokványos erdészeti 

fagyártmány termékeket gyártottunk. Az alapanyag 

keretfürészes felvágását (GKT-60 gatter), a tovább feldolgozást 

(sorozatvágó, profilmaró stb.), szárítást (2 kamrás 

füstgázgenerátoros) szolgáló beruházások valósultak meg, 

egyben a telephely, az anyagmozgatás és a karbantartás ennek 

m egfelelő korszerűsítése megtörtént. Az 1973-tól már 

önelszámoló üzemünk, parkettaléc, bútorléc, majd csaphornyos 

parketta (minősége révén lett keresett termék Incsőről az akác 

csaphornyos parketta), konyhabútorelem gyártásával 

értékesítésével stabilizálta helyét a fahasznosítás folyamatában, 

a teljes vertikumban.

Az alapvető gépesítéssel párhuzamosan, a gyengébb minőségű, 

főleg cser alapanyag saját felhasználása érdekében -  úttörő 

munkával -  hozzákezdtünk a kegyeleti koporsógyártás 

kifejlesztéséhez. A rendelkezésre álló eszközökre alapozva, 

kisebb kiegészítésekkel azonban, az 1970-es évek közepére, 

mintegy 25 ezer darab koporsót gyártott és értékesített évente a 

fafeldolgozó üzemünk.

1973-tól, a Gödöllői Erdészettől az üzemünk szervezetébe 

került Incsőn a központi gépjavító műhely, és a központi 

raktár. A műhely 3 szerelőálláson esztergályos- és 

lakatosmühely munkájára alapozva, mintegy 25 fővel 

gondoskodott tíz éven keresztül az erdészeti teher- 

szem élyszállító járművek, rakodógépek, vontatók, pótkocsik,
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erdőmüvelő, m ezőgazdasági eszközök, fakitermelő gépek és 

eszközök stb. m egfelelő műszaki állapotáról. A központi raktár 

szintén ellátta a gödöllői körzet erdészeteit is.

1976 után, a budakeszi és a bajnai fafeldolgozás profilját 

lényegében kiegészítve, Incsőn folytatódott kialakított 

termékszerkezetnek m egfelelő munka, kétmüszakos 

munkarendben. Az új társerdészetek közül főleg Budakesziről 

volt lehetőségünk növelni cserből és tölgyből a rönk és 

feldolgozási fa alapanyag ellátásunkat. A budakeszi és a bajnai 

fafeldolgozó ezen felül szélezetlen cser fűrészárut is szállított. 

Az általánossá vált erdőgazdasági fafeldolgozással a piaci 

szereplők száma megnőtt, és a kereskedelmi forgalom élénkebb  

lett, a piaci érzékenység határozottabban fejeződött ki a 

minőség-ár kapcsolatban. Incsőn késztermék gyártási 

technika fejlesztése részlegesen folyt, a hatékonyság kellő 

növelését önmagában nem biztosította. A termékek sorát 

fűrészáruval, export -  elsősorban akác -  bútorléccel, 

rakodólapelemmel bővítettük. Szervezési és technológiai 

m ódosításokat végeztünk. Az 1980-as évek közepén vásárolt 

fenyő alapanyag feldolgozására készültünk fel, Pini-K ay- 

feldolgozó sor és Vanicsek-szárító üzembe helyezésével. A 

devizában fizetendő gépsor azonban csak korlátozottan volt 

használható (a fenyő alapanyag szállítása gyakran elmaradt a 

szerződött m ennyiségtől). A ráfordításaink megtérülését a 

szigorúbb ármegállapítási és -alkalmazási folyamattal 

törekedtünk biztosítani. Együttvéve azonban, az 1980-as évek 

végére az éves elszámolásokban több-kevesebb veszteség  

képződött. A ténylegesen veszteséges termelést -  mint például 

a víkendház-gyártást -  beszüntettük.

1989-ben 7 ezer db belföldi koporsó termelése után, 

szükséges korszerűsítés és elvárt eredményének realizálási 

bizonytalansága miatt, megszüntettük Incsőn 

koporsógyártást.
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Műszaki alkalmazottak 1976-1989:

Németh Gábor (1942) em., mb. üzemvez. 1971 -1972  

Vári József (1924) em., üzemvez. 1973-1984  

Földes Csaba (1952) em., üzemvez. 1985- 

Czicka János (1946) gm., mb. üzemvez.

Batta Csaba (1938) gt., szakea.

Czicka János (1946) gépműhely vez., ld. megb. üzemvez. 

Dobronai István (1938) művez.

Földi István (1967) et., müvez.

Homonnai József (1940) et., müvez.

Karácsony Lajos (1930) g. szm., müh.vez.

Karhesz István ( . . . .)  faip. m., technoi.

Király Sándor (1956) müvez.

Kiss József (1958) müvez.

Kiszel József (1941) faip. t., technoi, csop.vez.

Kolozsvári Géza (1955) faip. t, főmüvez.

Komjáthy Sándor (1914) et., müvez.

Kőműves Vilm os (1924) et., müvez.

Kovácsik István (1956) müvez.

Marosi Lajos (1927) gép., részlegvez.

Nagy Béla (1926) faip. t., müvez.

Pongrácz Attila (1943) müvez.

Rencz Péter (1965) faip. m., müsz. vez.

Románné Roxer Valéria (1955) faip. m., müsz.vez. 

Simonyi Ottó (1939) faip. m., müsz. vez.

Szlanka Ferenc (1940) et., érték. m üsz.vez., m.ügyi vez. 

Tar János (1936) faip. t., müvez.

Tácsik Mihály id. (1920) müvez.

Takács Imre (1934) et., főmüvez.

Vanó László (1948) faip. t., müvez.

Vezér György (1926) em., főmüvez. ld. Galgamácsai E.
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Ügyviteli alkalmazottak:

Bán Józsefné (1950) bérelszámoló  

Benkovits Józsefné (1951) felíró

Cziczka Jánosné (1946) könyvelő, bérelsz., ld. Gödöllői Érd. 

Gabrielli Oszkárné (1931)

Gurbi János (1937) vez. kny.

Kerényi Lászlóné (1949 Petró Gizella)

Kiszel Józsefné (1942) könyvelő, ld. Valkói Érd.

Mészáros Gézáné (1936) pénztáros 

Rajta Istvánné (1946) könyvelő  

Szántai G izella (1956) titkárnő, admin.

Thor Frigyesné (19..) pénztáros
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A Valkói Erdészet

1976-ban a volt Gödöllői ÁEVG egységeként, 4500 hektár 

területtel került az erdészetünk a Budavidéki ÁEVG-hoz. A 

hagyományos erdészeti ágazatokat üzemeltettük, továbbá 

különböző m egbízásos munkákban vállalkoztunk. A 

vadgazdálkodás és a vadászat külön erdészeti szervezet 

feladatát képezte, a 67 km határkerítéssel védett erdőtömbön 

bellii is.

1978-ban az Isaszegi Erdészetet egyesítették az erdészetünkkel, 

ettől kezdve 8500 hektáron kezeltük az erdőket.

Erdőterületünk története évszázadokon keresztül a gödöllői 

erdőkével azonosan alakult (régebbi érdekesség a római korból 

a Valkó és Vácszentlászló határában, 5 km-es szakaszon  

fennmaradt ún. Csörsz-árka, a római-kori limes elővéd-vonala). 

A valkói erdők a XVII. századtól az Eszterházy család 

tulajdonába kerültek, majd a már ismertetett módon lettek 

királyi, azután kormányzói (kincstári) erdők. Kezelésük is a 

gödöllőivel azonosan alakult. Az első valkói üzemterv 1912- 

ben 20 éves hatállyal készült. A tízéves revízió idején kb. 25 

ha-os gazdasági osztályokat alakítottak, mintegy 8 m széles  

nyiladékokkal határolva, a vadásztatás segítése érdekében is. 

(Ebben az időben szolgált Valkón Ottó Ferenc erdész, itt 

gyerekeskedő egyik fia 1957-ben kórusmüvet, a barátja, Szabó 

Miklós operaénekes szöveget írt „A valkói erdőben” címmel:

A valkói erdőben m adár száll az ágra, 

befordulok az. erdők selyem udvarába, 

selyem réten selyem  szél, friss füvecske tám ad, 

hej, de sokat fá j a szívem, zö ld  erdő, utánad!

Oz.ek, mókusok,

Seregély a fán,

Madarak közt.
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Tarka had közt 

O a kapitány.

Cin-cin cinege,

Ott kakukk lakik, 

és ha egyszer jó l  rákezdte, 

zeng a tücsök reggel-este, 

s c irpel hajnalig.

A valkói erdőben m adár száll az ágra, 

ideröppen, odaszáll, m essze viszi szárnya, 

mennék én is utána, hátha m egtalálom : 

az a m adár az én eltűnt, boldog ifjúságom!

Alom, álom, álom, 

boldog ifjúságom; 

röppenő az életünk is, 

mint m adár az ágon, 

a valkói erdő mélyén  

kis m adár az ágon.

Az elégikus hangulatú költemény idilli képsora napjainkba is 

elvezetett, hiszen az erdészetünk gondjaira bízott, több 

települést érintő erdők számos lehetőséget kínáltak a 

vendégeinknek a kikapcsolódásra, rekreációs programok 

megrendezésére. K özségi szabadidő parkunk kedvelt helye volt 

az évek óta ismétlődő ifjúsági programoknak, majálisoknak. A 

változatos hangulatú erdőkben járókat több mint 25 km sétálóút 

vezette, pihenőhelyek kényelm e várta, esőbeállók védték (21. 

kép). A települések sajátos kultúrtörténeti em lékein túl (ilyen  

az erdészetünk épülete is, amely a kiegyezéskor, egyben a mai 

szakmai egyesületünk alakulásakor épült, helyet adva I. 

világháborús erdész áldozatok emléktáblájának is), kegyelettel 

emlékezhettünk az 1848/49-es szabadságharc hőseire 

isaszegi erdőben található emlékhelyen.
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Az isaszcgi-valkói erdőtömb természeti értékei a szélsőséges  

alföldi hatások mellett a szigetszere helyzettől determinált 

klímában alakultak ki. Munkánkat ezen értékek, a sajátos 

erdőtársulások megőrzése, fennmaradása érdekében, de másutt 

a természetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével 

végeztük.

Erdeinket vágásos rendszerben kezeltük. Az erdő fenntartásáról 

a klimatikus és termőhelyi adottságok függvényében, 

jellem zően tarvágásos fakitermeléssel és m esterséges -  

makkvetés, csemeteültetés -  erdősítéssel gondoskodtunk. A 

kezdeti időszakokban alkalmazott nagy területű tarvágások 

mellett kisebb vágásterületek is voltak az erdőfelújítási 

munkánk alapjai. Eleinte saját (az isaszegi csemetekertből, 

amely Szilárdi József erdészetvezető és Kókai László kér.vez. 

erdész fejlesztőmunkájával, többek között hidegágyas 

fenyőcsem ete-term esztéssel is kiemelkedett) és társerdészeti 

termelésből származó erdősítési anyagot alkalmaztunk. 

Lehetőségeinknek m egfelelően mintegy 20 % arányban 

természetes erdőfelújításban hasznosítottuk az idős állományok 

makktermését.

Erdészetünk fahasználati ágazatának tevékenysége 

változatosan alakult. Kezdetben a saját termelésű faanyag 

hasznosítása mellett jelentős feladata volt a környező (sokszor 

távolabbi) term előszövetkezetek kitermelt faanyagának a 

felvásárlása, vagy közvetlen értékesítése (pl. nemesnyár 

gyufaipari rönk, szőlőtám). A saját és a vásárolt faanyagban is 

a tűzifa képezte a nagyobb hányadot. Kapacitástól függő  

további fahasználati feladat volt lábon álló végvágásos tsz- 

erdők felvásárlása és kitermelése. Ezek a kezdeti vállalkozások  

javították az erdészetünk eredm ényességét közvetlenül, de 

közvetve jobban azzal, hogy lehetőséget teremtettek félkész és 

kész fafeldolgozási termékek előállítására, a befektetés jobb  

hasznosítására. Az Isaszegen két műszakban dolgozó gatteren 

nemesnyár stb. pallót vágtunk, értékesítettünk, vagy eldobható
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raklapot termeltünk. Itt Valkón vándor-

szalagfürészekkel termeltünk szőlőkarót, és a vágásterületről 

közvetlenül szállítottuk a vevőhöz. A partner tüzép-telepeken, 

értékesítési gondok esetén, ezekkel szalagfűrészekkel 

bérfürészelést vállaltunk.

Külön fejezete volt az isaszegi és a valkói fafeldolgozásnak a 

gödöllői Ganz Árammérő Gyár részére csomagolóláda  

gyártása. A 4-5 fő ládatípust vásárolt ncmesnyár anyagból 

készítettük, a szállítás kedvező megoldásával is a korábbi 

gyártók elé kerültünk.

Az 1980-as évek végén a gazdasági változások az erdészeti 

fafeldolgozás m egszüntetéséhez vezettek.

Az erdőm űvelési kötelezettségeink teljesítése korábban is az 

átlagosnál több élőmunka felhasználásával járt. A munkánkat 

eleinte állandó és időszaki szerződéssel foglalkoztatott 

dolgozóinkkal teljesítettük. A szerződött dolgozók idényen 

kívüli foglalkoztatását különféle megbízásokban, 

vállalkozásokban biztosítottuk, (például az M3 autópálya 

védőkerítés építése Újpalota és Hatvan között, anyaggal; 

autópálya rézsüfásítás, ápolás, műtárgy beépítés, parkolóhely 

létesítés, berendezés; megyei polgári védelmi telepek fásítása, 

gondozása, épület karbantartása stb.).

Erdészetünk a szakmai munkákon túl, ismertséget szerzett az 

1970-es és 1980-as években a hazai és nemzetközi 

fakitermelő versenyeken szereplő fakitermelő dolgozóival is. 

N égy dolgozónk felkészülését, versenyzését támogattuk, akik 

közül Roznik László és Nagy Mihály többször előkelő 

eredményt ért el.

A G ödöllői-dom bvidék, így Valkó története 

vadgazdálkodási kultúránk, -történelmünk érdekes része. Az 

1970-es évek közepétől, mint ismert, az erdőterületünkön külön 

egység végezte a vadgazdálkodási és a vadásztatási feladatokat. 

A határkerítéssel védett erdőtömbön belül intenzív vadellátási
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munka folyt, további védőkerítéseken belül pedig 

erdőfelújítás szokásos műveleteit végeztük 1989-ig.

Augusztusi szánkóztatásra -  amit a legenda szerint 

Grassalkovich gróf sóval felszórt úton teljesített 1751-ben, 

Mária Terézia nyári látogatásakor, habár télire tett ígéretet, ha 

ellátogat a birtokára a császárnő -  nem készültünk fel, de a 

harmonikusan kezelt erdőinkben télen-nyáron szívesen láttuk 

valamennyi vendégünket.

Műszaki alkalmazottak 1976-1989:

Ádám Ferenc (1932) et., szm., érd.vez. 1976-1988 

Csonka Tibor (1955) em., érd.vez., 1 9 8 9 -  ld. Közp., Bkeszi

E., Gödöllői Vg. E.

Földes Csaba (1952) em., gyak.

Kajon János (1960) et., müsz.vez.

Káldi György (1941) et. m üsz.vez., ld. Isaszegi Érd.

Pintér István (1955) em., m üsz.vez., ld. Gödöllői Érd.

Pintér József (1930) et., müsz.vez.

Pölcz Kálmán (1927) et., müsz.vez. ld. Gödöllői Érd.

Rafael István (1941) et., m üsz.vez., ld. Isaszegi Érd.

Tóth László (1948) gm., gépüzem vez.

Bogács László ifj. (1957) et., fafeld. müszakv.

Gódor József (1944) et., vágásvez., ld. Isaszegi Érd.

Hasznosi Mihály (1926) érd., szállításvez.

Horváth Árpád (1948) et., fafeld. müszakv., ld. Isaszegi Érd. 

Kajon János (1960) et., szállításvez., ld. müsz.vez.

Koksa József (1922) érd., vágásvez.

Mészáros József (1920) érd., készletkez.

Ócsvári Gábor (19..) et., fafeld. müsz. vez.

Pribeli János (1960) érd., fafeld. müszakv.
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Sibak Sándor (1944) et., fafeld. müszakv.

Szarka András (1930) érd., vágásvez. ld. Isaszegi Érd. 

Tárnái Bertalan (1931) et., fafeld. műszak vez.

Tóth Sándor (1927) érd.,

Aranyosi Sándor (19..) vad.

Bogács József (1917) vad.

Bogács László id. (1934) vez. vad.

Galbavi József (1967) et., zöldházi kér. v. vadász 

G éczy István (1924) érd., vad.

Kádár József (19..) vad.

Kovács Imre (19..) kér. vez. vad.

Makarész Lehel (1944) érd., kér. vez. erdész 

M eleg Péter ifj. (1943) vad.

Tarcza Zsolt (1964) vad., valkói kér. v. vadász

Ügyviteli alkalmazottak:

Bene Sándor (1929) vez. könyvelő

Kiszel Józsefné (1942) vez. könyvelő, ld. Incsői Fafeld.

Hom olya Károlyné (1951) bérelszámoló

Sziráki Lászlóné (1952) bérelszámoló

Balla Károlyné (1950) pénztáros

Hunyás Tibor (1939) pénztáros

Hunyás Mihály (1962) pénztáros

Ranyák Lászlóné (1936) vadászati admin., ld. Vadg. Érd. 

Jakubecz Tiborné (19..) vadászati admin.

Bagi kerület
Katona László (1963) et.

Csurgó-disznószállási kerület (G ödöllő-Bag)

Csavajda Imre (1920) érd.

Pajor Imre (1964) et.
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Nagyvölgyi kerület (Gödöllő-Bag) 

Borhy Dénes id. (1917) érd.

Skuczi Lajos (1930) érd.

Katona László (1963) et.

Valkói kerület

Borhy Dénes ifi. (1953) et., szm.

Csákó-abroncsosi kerület (Valkó) 

Koksa József (1922) érd., ld. vágásvez. 

Borhy Dénes ifj. (1953) et., szm.

Turai kerület

Juhász J á n os(1926) érd.

Homolya Károly (1953) et.

Vácszentlászlói kerület 

Homolya Károly (1953) et.

Farkaslyuki kerület (Vácszentlászló) 

Skuczi Lajos (1930) érd.

Homolya Károly (1953) et.

Ligeti kerület (Vácszentlászló)

Homolya Károly (1953) et.

Sibak Sándor (1944) et., ld. müszakvez. 

Urbán Nándor (1960) et.

Mártonberek kerület (Isaszeg)

Lengyel László ifj. (1934) et.

Szentgyörgyi kerület (Isaszeg)

Bényi Tibor (1952) et.
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Katonapallagi kerület (Isaszeg)

Kókai László (1950) et., szm., csk. kéz.

Dányi kerület

Szabó András (1938) et., ld. Isaszegi Érd. 

Kókai László (1950) et., szm.

Péceli kerület

Kutasi László (1949) et., szm.

Bényi Tibor (1952) et.
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Az Isaszegi Erdészet

Műszaki alkalmazottak 1976-1977:

Szilárdi József (1921) et., érd. vez.

Beró Csaba (1942) em., ld. Központ

Káldi György (1941) et., müsz. vez. ld. Valkói Érd.

Rafael István (1941) et., müsz. vez., ld. Valkói Érd.

Ács Attila (1950) et.

Csányi Sándor (1923) érd., ld. Gödöllői Vg. Érd. 

Császár Endre (1938) et., ld. Gödöllői Érd.

Gerle Zoltán (19..) vad.

Gódor József (1944) et., ld. Valkói Érd.

Horváth Árpád (1948) et., ld. Valkói Érd.

Kun István (19..)

Kun Márk id. (1934) vad., ld. Gödöllői Vg. Érd.

Kókai László (1950) et., szm., csk. kéz., ld. Valkói Érd. 

Kutasi László (1949) et., szm., ld. Valkói Érd. 

Moravecz András (1944) vad., ld. Gödöllői Vg. Érd. 

Szabó András (1938) et., ld. Valkói Érd.

Szarka András (1930) érd., ld. Valkói Érd.

Tokai Ferenc (1927) et.

Ügyviteli alkalmazottak:

Vidra József (1936) vez. könyvelő

Sági Lajosné (1929) pénztáros

Varga Mihályné (1950) bérelszámoló, admin.

Bartucz László (19..) raktáros
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A Vadegészségügyi laboratórium és a Vadbiológiai állomás

A hazai vadegészségügyi, majd a kiterjedtebb vadbiológiai 

kutatás dr. Szederjei Ákos erdőmérnök szervezésében indult, 

1946-1947-ben a M ÁLLERD-nél, és folytatódott többek között 

az ERTI-nél is. A Budavidéki ÁEVG telephelyén 1965-ben 

létrehozott Vadegészségügyi laboratóriumot az Országos 

Trófea-bíráló Bizottság szervezetén belül alakították ki. A 

laboratórium vezetője kutató állatorvosként is dolgozott, egy

két állatorvos és egy fő laboráns segéderővel. A kutatómunka 

anyagi keretét szak-minisztérium kutatási főosztálya 

határozta meg, számvitele ÁEVG feladata lett. A 

laboratórium célfeladatait kezdetben a vadászati főosztállyal 

közösen jelölték ki.

Az első vizsgálatok az akkoriban tömegesen használt, 

különféle növényvédő szerek toxikus hatását elemezték. A 

vizsgálati anyag a begyűjtések, illetve az elejtett trófeás vad 

bemutatása révén, alapos elem zésekre adott lehetőséget.

Az 1967 és 1970 közötti időszakra a laboratóriumot a Gödöllői 

ÁEVG számviteli feladatkörébe sorolták.

1968-ban a vadbiológiai kutatások kiszélesítéséről született 

minisztériumi döntés. A technikai bázist a Budavidéki/Telki 

ÁEVG telephelyére tervezték megépíteni. A kivitelezés 1969- 

ben kezdődött, és 1971 májusában, a Vadászati Világkiállítást 

m egelőző jeles eseményként került sor az ünnepélyes átadásra. 

Az 1970-es évek közepéig kibontakozott kutatási tevékenység, 

keresztmetszetét adta a gödöllői és a soproni egyetem ek által is 

felkarolt, kutatott témaköröknek. A legfontosabbak: 

m ezeinyúl-gazdálkodás kutatása; őzek táplálkozás

vizsgálata; táplálkozásbiológia és takarmányok kutatása; 

erdei vad okozta kártételek; állategészségügyi részvizsgálatok  

-  mások mellett a trichinellózis, a veszettség, a ragályos száj- 

és körömfájás, a tüdőférgesség témakörében; élővadbefogás 

módszertani kutatások, élővadjelölés; vadfajok migrációja
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stb.). Ezeken kívül, dr. Fodor Tamás vezetésével, a hazai 

túzokállomány megőrzését és gyarapítását szolgáló kísérlet 

indult. A kikaszált tojások mentésével, begyűjtésével, 

kikeltetésével, csibék felnevelésével, védelm ével, a 

tenyésztéssel kiteljesedett munka Dévaványán m eggyőző  

eredményt hozott (kis területen felülírta az ismert közmondás 

bölcsességét).

1976-tól az állomás szervezetileg a gödöllői egyetem hez került. 

Feladata a „fácánprogrammal” bővült, a Balaton-Nagybereki 

ÁG bázisán. 1980-tól a kutatókat az egyetem  Budakesziről 

Gödöllőre, új állomáshelyre költöztette.

Munkatársak 1965-1980:

Országos Trófeabíráló Bizottság

dr. Szederjei Ákos (1911) em., elnök 

dr. Bakkay László (1912) em., elnök, ld. Vadbiológiai álls. 

dr. Szidnai László (1934) agr. m., m. társ, ld. Vadbiológiai álls. 

Lehota Kálmán (1948) m. társ, ld. Vadbiológiai á., Telki Vg. E. 

Szlobodnyik Ernő (1947) m.társ

Vadegészségügyi laboratórium és Vadbiológiai állomás

Bakkay László (1912) em., vezető, ld. Orsz. Trófeabíráló Biz. 

Dr. Pásztor Lajos (192 ) állatorvos, laboratórium-vezető, kutató 

Dr. Várkonyi János (1933) állatorvos, laboratórium-vezető,

kutató

dr. Fodor Tamás (193 ) agr. m., állomás vezető, kutató 

Heltai István (194 ) agr. m., állom ásvezető, kutató
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Dr. Adorján Ákos (1953) állatorvos, kutató 

Dr. Hőnich M iklós (1943) állatorvos, kutató 

Homonnay Zsombor (194.) ff. vadg., tud. mtárs 

Karner István (194.) kert. m., tud. mtárs 

Koltay András (1928) em., tud. mtárs

Lehota Kálmán (1948) prep., m.társ, ld. Országos Trófeabíráló

Biz.

Schamschula György (194.) jogász, közgazdász

Somfalvi Ervin (1954) vad., m.társ

dr. Studinka László (192.) agr. m., jogász, kutató

Dr. Sugár László (194.) állatorvos, kutató

Dr. Szem es Judit (19..) állatorvos, kutató

dr. Szidnai László (1934) agr. m., t. mtárs, ld. Orsz. Trófeab.

Biz.

Tresch Ádám (19..) vegyészm ., tud. m.társ 

Varró József (195.) em., tud. mtárs

Bulyovszky Éva (1951) gyógysz. ., laboráns

Fekets Gáborné (1952 Egri Judit) laboráns

Nagy Béláné (1936 Kriston Márta) eü. assz., laboráns

Strausz Lászlóné (194.) ügyviteli alk.

Várfalvi Istvánné (192.) ügyviteli alk.
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ÉRTI Fénycsapda jelzőszolgálat

A budakeszi kísérleti telepen az ERTI-kutatások időszakában, a 

legendás dr. Tallós Pál biológus szervezésében létrehozott 

országos fénycsapda hálózat 1. sz. gyűjtőpontja kapott helyet. 

A hálózat ütemes munkájának középső fázisában, a csapdák 

által országszerte befogott rovaranyagot havonként elkülönítve, 

a szolgálat munkatársai dolgozták fel. Kezdetben a Magyar 

Nemzeti Múzeum Állattárában, a Dr. Kovács Lajos kutató 

biológus vezette osztályon, 1971-től 1977-ig a Vadbiológiai 

Állomás épületében és az ÁEVG központi épületében.

A feldolgozás eredményei rendszeresen beépültek az ÉRTI 

által összeállított, évente megjelentetett erdővédelmi 

értékelésekbe, prognózisokba.

Munkatársak 1971-1977:

Dr. Kovács Lajos (1900) csop. vez.

Dr. Vicze-M áté István (1914) szakref.

Rajczy Márta (194.) szakref.

Poprádi Tamás (194.) tanár, szakref.
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Végezetül: ... volt egyszer a SILVANUS

1979-ben SILV A N U S cím mel indították útjára az ÁEVG  

vezetői az üzemi újságot. Az egyik fő feladatául azt jelölték ki, 

hogy összekötő kapocs legyen erdei dolgozók, feldolgozó  

fűrészgépet kezelők, adminisztrációs munkát végzők stb. 

között. Az ÁEVG területének, feladatainak, a dolgozók  

munkájának, eredményeinek, a szakmai, az üzleti és a 

társadalmi kapcsolatainak stb., a megismertetését, a 63 

településen és a környék erdőiben dolgozókhoz eljuttatott 

lapszámok révén is el kívánták érni. A megvalósult szándék 

szerint, a dolgozók írásaira is alapozva, hasznos, előrevivő volt 

az üzemi újság rendszeres m egjelentetése.

Az évtizedes időszakon átvezető lapszámokból jól követhetően  

tárult fel a szakmát, az erdészeti ágazatokat ért kihívások sora, 

velük együtt a dolgozók munka- és életkörülményeinek  

alakulása. A lap utolsó számai pedig érzékeltették, hogy az 

évtized végéhez közeledve az újszerű gazdasági jelenségek  

nem csupán új évtized kezdetéhez vezetnek.
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A könyv összeállítását szóban és írásban közölt adatokkal 

segítették:

Adáim Ferenc M olnár István

Bogyay Zsolt id. Németh István

Cz.icz.ka János Németh G ábor

Cziczka Jánosné Péntek Gyula

Domokos Ede Rafael István

Fekete Csaba Speer N orbert ifj.

Herenik Istv ' Szabó Sándorné

H oldam pf Gyula Szalay Sándor

Dr. Hónich Miklós Szekeres Péter

Iványi G yörgy Tácsik M ihály ifj.

Kanalas Antal Tollner G yörgy

Junek M ihály Dr. Tóth Sándor

Keszléri József Tóth Tibor

Kiss G ábor Varga Er\>in

Zádor Oszkár

Ezúton is köszönöm  a közreműködésüket.

Dr. Oroszi Sándornak, az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya 

elnökének itt is köszönöm  a kézirat bírálatával, gondozásával, 

és a megjelentetésben nyújtott segítséget.

Dr. Tóth Sándornak és Tollner Györgynek külön köszönetét 

mondok a történeti kronológia összeállítását is segítő 

munkájukért.

Köszönet illeti a többszöri segítségért dr. Sárvári Jánost, az 

OEE könyvtárának őrét.
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Felhasznált irodalom

A szerző: Feljegyzések - Budakeszi 1977-1989  

A szerző: Pol. gazd. szakdolgozat - Budapest 1983 

Ákos L. szerk: Erdészeti, vadászati, faipari lexikon - Bp. Mg. 

Kiadó 1964

Az Erdő, OEE 22. évf. 9. sz. 427-429. o. Bp. 1973 

Az Erdő, OEE 31. évf. 11. sz. 481-484. o. Bp. 1982 

Erdészeti címtár -  MÉM ERSz. Bp. 1970 

Erdészeti Lapok, OEE CXLV évf. 102. o. Bp. 2010  

Erdészeti üzemtervek -  G ödöllői és Budavidéki ÁEVG pl-ok 

Erdő- és vadgazdálkodási irányelvek, Telki -  MÉM MÜSZI 

Bp. 1970

Kecskés János: „Vezéráldozatok” vagyis... -  Tornado 

Damenija Kft. Bp. 1990 

Király Pál szerk.: Erdőgazdaság és Faipar -  Bp. 1989 

Kolossváry Szabó lesné szerk.: Erdészeti Tudományos Intézet, 

ÉRTI Bp. 1969 

MN Budavidéki Erdőgazdaság m érlegbeszámoló, Budakeszi, 

1967, 1968

Oroszi Sándor szerk.: Erdészettörténeti Közlemények XLI.

OEE Bp. 1999 

Parkerdőgazdaság -  A Pilisi ÁPEG üzemi lapja; Visegrád, 

1989

Pest megyei Hírlap; 1989. április 1.

Pilisi Parkerdő Z. Rt: A 40 éves Pilisi Parkerdő -  kézirat, 

Visegrád, 2008  

Silvanus -  A Budavidéki ÁEVG üzemi lapja, 1979 jan.

Tóth Sándor: A hírnév kötelez -  Bp. 1998 

Tóth Sándor: Szél alatt -  hátszélben -  Bp. 2008

Képek forrása: erdészeti és magángyűjteményekből, a szerző 

felvételeiből, az 'Egyetértés’ vadászbrigád naplójából.
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Az iskolai végzettségre és beosztásra vonatkozó főbb rövidítések

adm. Admi igazg. igazgatási

agr agrár kert. kertész

ált. általános kéz. kezelő

beo. beosztott kép.k. képesített könyvelő

bioi. biológus közg. közgazdász

csk. csem etekert közi. közlekedési

csop. csoport ld. lásd még

Előadó m. mérnök

elektr. elektro- mb. megbízott

em. erdöm ém ök m érl./m k. mérlegképes

érd. erdész/erdészet mg. mezőgazdasági

erdésztechnikus müsz. műszaki

ép. építő, építész müvez. művezető

ém. építő-, építészm érnök osztályvezető

faip. faipari szakm. szakm érnök

ff. felsőfokú techn./t. technikus

fogatg. fogatgazda technoi. technológus

föl dm. földm érő üg- üzem gazdász

főm. főmérnök üm. üzemmérnök

gazd. gazdasági üzem vezető

gép. gépész üzem

gm. Gépészm érnök vad. vadász/ati

gépésztechnikus vadt. vadtenyésztő

gyak. gyakornok

h. helyettes vez.kny. vezető könyvelő

igazgató vg. vadgazdálkodási
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K épek

I. A Buclavidéki/Telki Állam i Erdő- és Vadgazdaság, MN  

B udavidéki Erdőgazdaság központja

2. A m ikor gurult a szekér (Somogyiz. karikatúrájaI
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JyJaas^r.rr i l

3. /?eg/ -  e.s ritka -  telki tanúsívány: Dr. Sz. N avratil D ezső  

orvos, a későbbi Term észetvédelm i Tanács tagjának bérleti 

okmánya a telki ’A nna-gunyhó’ tárgyában, 1925-ből.
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4. B udakeszi arborétum . 1963-as látkép a 32. köröndtöl E felé . 
Jobb középen a ’L iszenko-fenyves’. (fotó: Lengyel György. ÉRTI)
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H O N V É D É I.* * ! B IZ O T T S Á G  
S Z IG O R Ú A N  T IT K O S !

K é szü lt: 7 p ld .-b á n . 1 p ici 2 lap
2  S2. pld.
Sfsz. 302/1967.

Kapják:
Czinega Lajos vezds. mellékletté}
Csémr Károly aftbgy. m&tiékiGTT&í 
Párdi Imre mellékletiül 
Váfyi Péter melléklettel 
Dimóny lrtr& m^l/ék/ettef
A  H O N V É D E L M I B IZ O T T S Á G  1 3 /1 6 8 /1 9 6 7  szám ú H 9  h á !á rö 2 a t m ó d o 
sításáró l.
A  H onvédelm i B izo ttság  a2 €»5dt«rjesztésben fo g ía lta ka t m e g tá rg ya lta  és  
a z  a lább i h a tá ro za to t hozta :

1. A  honvéd elm i m in isz te r és  a mé2<5 gazdaság i é s  é le lm ezé s ü g y i m in isz
te r 1967. június 2 7 -é n  ta rto tt m e g b e s z é lé s é n  ólfO íiadö!? m e g á lla p o d á s 
ban fog la ltak  f?gye*em bevételévei az a lább  fe ltü n te te tt erd<5terü3öt&kftt h 
7 /1 8 7 /1 9 S 7 . s zám ú  h a tá ro za t 4. p á n tjáb an  m e g h a tá ro z o tta k  S Z é W t, a 
fő o s z tá ly  k izá ró lago s  h a szn á la táb a  kell á tadn i:
») B udakeszi —  S o lym ár — Piiiscsafca — T in n y o — Ü ny —- Má» iaha lom  —  B aj- 
na --- B a jó t— L áb atlan  o rs zá g h a tá r  » Duna v o n a lá n — N e s z m é fy —  Duna- 
s z e n tm ik ló s — A  g o s ty á n — V értestoJna— Tarján  C sab d i (k ö z ú to n ) —  
ö ic s k e — H c rce g h a lo m  -B ja to rO é g y — T ö rö k b á lin t— B udakeszi: 
b )  A jK a— B aK onygyepes $, %?• m ű útig ha ladó  k ö z ú t— 8. sz. m ű ú t S z e m 
gáti h a tá r ig --to v á b b ia k b a n  & Bata ton íe lv idék* E rd ö g a 2da sá g  je lcn íeg j h a 
tára e g é s z e n  a m e g ye  h a tá rá ig — C s e h b á n y a — P é n z e s g y ó r— B o rz a v á r—
I m re m a jo r— B a k o n y o s z lo p — C s e tá n y — S ^ á p ár—  In o ta p u s z ta  -—Kis -
gyón— tez tim é r— G ufta m á s i— Iszkaszen tgyö rgy— C s ó r..-N á d a s ia ö á n y -
V á /pa lo ta—V eszprém  —N agyvázsony kö zö tti k ö z ú t— N a gyvázsony— Pu- 
la — ö e s — Padra$kú?— A jka — (a községek te lje s  határa); 
t )  Ink é—I harséba  rény—S om ogycs ics  ó —Zrínyi te le p —Berz«n c© Ta- 
rany— Hókam alórn — S ö m e g yszo b — M a rtonp usz ta— Inke
d)  Z a ia h a lá p —-N y irá d — S ű m é ^ — tfts en c © is t\'án  — T a p o lc a — ZaSaháp.
e) B u ják — B é r— O rd a  spu sz ta — S zan d a  • - Té fé  n y — Hfcrefi£Ső h y — KUt a - 

s ó — 8 o k o r  — B uják.
f) N adap — P á kozd— P átka— M iklós m a jo r— Lova sbe rény— Nadap.

GudaossT. 19£?. június 30.
Tóth Károly tr., k. Fehér Lajos s. k

HB >t»tkafa HB-«ínöké

5. A z I. a) pont a Siittői és a Bajnai Erdészet 1967. évi, 

Budavidék-hez csatolásának a 'körülírása' lehetett
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6. A telki 'E gyetértés' vadász-brigád, középen a patronáló  

Egri Ferenc igazgatóhelyettes
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279 budapest 08712 34 29 1435
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szuecs ferenc vadaasz taarsasaag  elneke

7. Az „Egyetértés" Vadásztársaság elnökének távirata az 

„Egyetértés" vadász-brigádnak, a Szakma Kiváló Brigádja cím 

elnyerése alkalmából
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8. Szezonális heti jelentési kötelezettség emléke Páty községből
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SZALONKA! *1.7

9. A tavasz-ünnephez méltó meghívó

SITDAVIDÉKI ÁLLAMI 2SDC- £S VADGAZDASAC 
te rü le té r :  rendezendő

T A R 5 A S V A 0 A S 2 A T

........................ ... e lv c á rs
IS  l a p j a

if8 _____ _____ ........................n.

10. A kitöltött hátoldal is lényeges volt



11. A Budakeszi (Telki) vadászház első híres vendégének, J. B. 

Titonak a sorai a vendégkönyvben

12. Tollner György igazgató fogadta a finn  és a magyar 

elnököt a vadászháznál, 1978-ban
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13. A „Csigás” könyv borítója, egyik táblázata
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15. 1980. Amikor akác után még az erdeifenyő is favorit 

lehetett a tájvédelmi körzetben (Pilisszentiván 4/A -  és a

szerző)



A gazdálkodás irányításának sem atikus vázlata  

(függelm i kapcsolatok  - 1979)

107

(Silvanus -  üzemi újság, 1979)

16 .A  szakmai kapcsolati utat az igazgató-helyettesek és a 
termelő egységek vezetői között jelölték ki. A 'Műszaki 

Erdészet’ jelölés itt nem helyénvaló.
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17. A Budakeszi vadasparkban épített kilátó 1987-ben 

(az AEVG helyzete egy év múlva lett kilátástalan)

Futó: Varga Ervin

18. „Bő f f  a"- prizma vágása a budakeszi szalagjiírész- 

csarnokban
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20. A gyarmatpusztai „ Öreg ” kastély, előtérben a horgásztó
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21. A z Isaszegi parkerdő egyik részlete, 1980-ban (budakeszi 

látogatók: balról Szabó II. Lajos. Bukta Péter)
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