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Erdõgazdaságunk 60 éves története
1945. augusztus elsejével kezdõdik, ami-
kor az Érseki Palota épületcsoportjában
életre hívják az Egri Állami Erdõigaz-
gatóságot. Mûködési területe – mintegy
95 000 ha – felölelte a Nyugat-Bükköt, az
egész Mátra-hegységet és a Heves-Bor-
sodi dombságot, tehát lényegében a mai
Egererdõ Erdészeti Részvénytársaság tel-
jes területét, azzal a különbséggel, hogy
akkor még ide tartozott a Tiszafüredi
Erdõgondnokság, egy rövid ideig a Put-
noki Erdõgondnokság, továbbá 13 000
ha erdõ, mely a 90-es években a kárpót-
lások során magánkézbe került.

Az erdõgazdaság nagyon fontos sze-
repet töltött be kezdettõl fogva mind a
mai napig, azzal a változatosággal, hogy
feladatainak rangsorolása az erdõ egyes
funkcióinak elõtérbe kerülésével az
idõk folyamán változott. A háború után
természetesen a legfontosabb feladat az
ország fával való ellátása elsõsorban a
háborús károk helyreállításához, rész-
ben a lakossági tûzifa biztosításához.
Mindezt tetézte, hogy a háború idején

sok helyen túlzott fakitermelések, tarvá-
gások folytak és ezeket általában nem
követte szakszerû erdõfelújítás. 

Az Erdõigazgatóság, amely 1946-tól
mint a MÁLLERD – Magyar Állami
Erdõgazdasági Üzemek – Egri Erdõgaz-
dasága mûködött tovább, 22 erdõgond-
nokságával megszervezte és beindította
az erdõigazgatási munkákat és hozzálá-
tott az elmaradt felújításokhoz. 

Az 1949-tõl az 50-es évek végéig tartó
idõszak gyakori átszervezéssel és szinte
állandó személycserékkel zajlott. Az
Erdõigazgatóságot elõször Nemzeti Válla-
lattá szervezték át, majd az 1950. évi nagy
átszervezéssel három részre darabolták.
Ekkor jött létre az Egri (Nyugat-Bükki),
Recski (Észak-Mátrai) és Mátrafüredi (Dél-
Mátrai) Állami Erdõgazdaság. Az utóbbi
kettõbõl hozták létre 1957-ben a Mátrai
Állami Erdõgazdaságot. Folyamatosan át-
alakították az üzemegységeket, majd az
erdészeteket is. A nehéz politikai légkör,
az örökös átszervezés, a vezetõk váltoga-
tása ellenére az 50-es, 60-as évek a ma-
gyar erdészet egyik legsikeresebb idõsza-
kát jelentik. 

Az 1954-ben megalakult Országos Er-
dészeti Fõigazgatóság irányításával ek-
kor hajtják végre a legtöbb erdõfelújítást,
erdõtelepítést és fásítást. Ebbõl a hatal-
mas munkából erdõgazdaságaink is ki-
vették részüket. Az itteni szakemberek
létrehoztak három nagy csemetekertet
(Kerecsend, Mezõkövesd, Kál) és több
mint 80 kiskertet, ahol nemcsak saját

erdõsítésekhez, hanem a térség más gaz-
daságai számára is termelnek szaporító-
anyagot. Gyöngyösön, Verpeléten Fásító
Erdészet, Egerben Fásítási Csoport végzi
az Alföldi területek erdõtelepítéseit.

Az új erdõk telepítése mellett kiemel-
kedõ teljesítmény volt a háború óta fennál-
ló elmaradások felszámolása az erdõfel-
újítások terén, szívós munkával 1960-ra
nagymértékben felszámolják a hátraléko-
kat. Ennek a kornak a jellemzõje az erdé-
szeti technikák nagymértékû fejlesztése. A
magas mûszaki színvonalat jelentõ három
erdei vasút mellett elindult a gépesítés a
motorfûrészekkel, a lánctalpas traktorok-
kal. Nagyarányú gépesítés indul a szállítás-
ban, a rakodásban, a közelítésben, a nehéz
terepeken kötélpályákat vetnek be.

Ebben az idõben (1957) indul az
erdõk feltárása és ebben erdõgazdasá-
gunk kimagasló eredményeket ért el.
Elindul a fafeldolgozás is, kezdetben
kisüzemekben szalagfûrészes termelés-
sel, majd a Mátrai Erdõgazdaság felépíti
a Gyöngyösi Parkettagyárat korszerû
gépsorokkal.

60 éves az Egri Erdôgazdaság
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1970-ben volt a második országos
nagy átszervezés. Ekkor vonják össze a
Nyugatbükki és a Mátrai Erdõgazdasá-
got, idecsatolják a Felnémeti Fûrészüze-
met, a Petõfibányai Fatelepet, így egy
kézben összpontosul a teljes vertikum a
csemetetermeléstõl a feldolgozott fater-
mékig. Az így létrejött nagyvállalat, a
Mátra Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
viszonylag hosszú ideig, egészen a 90-
es évek elejéig lényegében ugyaneb-
ben a szervezetben mûködött (1982-tõl
Mátra-Nyugatbükki Erdõ- és Fafeldol-
gozó Gazdaság néven).

Az új cég életében új feladatok je-
lentkeztek. A nagy erdõtelepítési és fá-
sítási munkák csökkentek, az erdészeti
kis csemetekerteket megszüntették, a
káli kertet viszont kibõvítették és kor-
szerû nagyüzemi kertté fejlesztették.

Komoly beruházásokat hajtottak vég-
re a céghez került új fafeldolgozó üze-
mekben: Felnémeten és Petõfibányán,
késõbb a Parkettagyárban is. Ezzel pár-
huzamosan folytatódott az erdészeti gé-
pesítés fejlesztése egészen a 90-es évek
elejéig, amikor megkezdõdött az eszkö-
zök magánkézbe adása. 

A 70-es évek jellemzõje, hogy
elõtérbe kerül az erdõk közjóléti szere-
pe. Ekkor indulnak el a közjóléti fej-
lesztések, központi forrásból esõbeál-
lók, pihenõhelyek, források épülnek
nagy számban. Erdei vasútjaink ekkor
már gazdasági feladatokat nem láttak
el, kizárólag a kirándulók utazását
szolgálták. Jellemzõ adat, hogy a 70-es
évek végére az Egri Erdõgazdaság há-
rom vasútja (Felsõtárkány, Mátrafüred,
Szilvásvárad) az ország kisvasútjai ki-
rándulóforgalmának közel felét bo-
nyolította.

A legjelentõsebb közjóléti fejlesztése-
ink sorába tartozik a szilvásváradi
múzeumegyüttes létrehozása. 1974-ben
felavatják a Szabadtéri Erdei Múzeumot,
1985-ben pedig a belsõ múzeumot. 

Erdészeti szakembereink az utóbbi
években bekapcsolódtak az erdei isko-
lák programjába. 

1982-ben a cég tevékenysége
kibõvült: idecsatolták a volt Szilvásvára-
di Állami Gazdaságot a híres lipicai mé-
nessel együtt.

Fontos dátumok az Erdõgazdaság éle-
tében: 1976, amikor megalakul a Bükki
Nemzeti Park, 1985-ben létrehozzák a
Mátrai Tájvédelmi Körzetet, 1993-ban pe-
dig a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetet.
Ezek az intézkedések az erdõk és az
erdõkben található természeti értékek
megóvását szolgálták és az erdõk kezelé-
sében korlátozásokat vezettek be. 

1994-tõl a cég részvénytársasági for-
mában mûködik Mátra-Nyugatbükki
Erdõ- és Fafeldolgozó Rt. néven, majd
1999-tõl Egererdõ Erdészeti Rt. elneve-
zéssel.

A 90-es években reorganizációs be-
ruházások folytak az erdõfeltárás terü-
letén, a parkettagyárban, az erdészeti
gépek körében. Megépült két vadas-
kert: Verpeléten és Szilvásváradon.

Ha az elmúlt 60 év legfontosabb
eredményeit szeretnénk kiemelni, ak-
kor három dolgot említhetünk meg:

Évtizedek szívós munkájának ered-
ményeként az erdõfelújításokban a
természetes felújítás aránya megköze-

líti a 90%-ot, ami országosan a legma-
gasabb.

Az erdõfeltárásban kezdettõl fogva
Erdõgazdaságunk mindvégig szintén
élen járt. Kiváló szakembereink elérték,
hogy ma 19 fm/ha feltártsággal az or-
szágban elsõ helyen állunk.

Az 1990-ig tartó gépesítési idõszak-
ban a mûszaki fejlesztésben kiváló
eredmények születtek: új gépek, új
technikák bevezetése, gépgyártás, a
parkettagyár felépítése, kötélpályák al-
kalmazása, fejlesztése és még sorolhat-
nánk a technikai újdonságokat.

Wágner Tibor
Fotó: Pápai G.

5. alkalommal rendez-
ték meg a Nemzetközi
Erdészversenyt Litvániá-
ban, Kaunas városában,
összesen 13 nemzet
csapatának részvételé-
vel. Hazánkat az Orszá-
gos Szakmai Gyakorlati
Verseny elsõ 4 helye-
zettje képviselte. Sop-
ronból: Lunk Eszter,
Tóth G. Balázs, Takács
Péter és Mátrafüredrõl
Hunkár Sándor.

A feladatok erdõmû-
veléstan, erdõbecslés-
tan, erdõvédelem, vad-
gazdaságtan témakö-
rébõl voltak. Csapatunk
a 11. helyen végzett és ezzel megismétel-
tük a tavaly szerzett eredményünket.

Ezúton szeretném megköszönni is-
koláink igazgatóinak, dr. Rónai Fe-
rencnek, Kristó Lászlónak az anyagi

támogatást, Gólya Jánosnak a motor-
fûrészes számokban nyújtott segítsé-
gét és Szalóki Rezsõ kollégámnak a se-
gítségét.

Kép és szöveg: Szabó László

Nemzetközi Erdészverseny


