
EGERERDŐ Zrt.: az állami erdők gondos gazdája 
 

Az EGERERDŐ Erdészeti 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Magyarország 
legnagyobb összefüggő erdővel 
borított hegyvidéki táján, az Északi-
középhegységben gazdálkodik. 

A Zrt. tevékenysége mintegy 72 
ezer hektáron az Északi-
középhegység három leglátogatottabb 
tájegységére terjed ki, amik a 
következők: a Mátra hegység teljes 
területe, a Bükk hegység nyugati 
része és a Hevesi-dombvidék.  

A Társaság központja Egerben 
található. A cég szervezeti egységei 

az erdészetek, amelyek 600-1200 hektáros ún. erdészkerületekre osztottak. A kerületekben 
folyó munkákat szakvállalkozókkal ill. a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott 
személyekkel végeztetjük, melyek irányítását erdésztechnikus kerületvezető erdészeink 
végzik. A szakmai munkákat az ágazatokért felelős műszaki vezetők, erdőmérnökök fogják 
össze. 

Szakembereink alapvető célkitűzése a kezelésükre bízott erdők tartamos, hosszú távon 
történő szakszerű kezelése, valamint a természetszerű erdőgazdálkodás fenntartása.  

Erdőgazdálkodási feladatainkat a természetvédelmi és erdészeti hatóságok folyamatos 
felügyelete mellett az Erdészeti Igazgatóság által készített tíz évre szóló erdőterv alapján 
végezzük.  

Az EGERERDŐ Zrt. az erdő hármas funkcióját szem előtt tartva végzi tevékenységét, 
ezek a követezők: 1. gazdasági funkció (pl. fakitermelés); 2. védelmi funkció (pl. 
természetvédelem, vízvédelem, talajvédelem stb.); 3.közjóléti funkció (pl. rekreáció, erdei 
iskola)  

A Zrt. fő célja az erdőállományok folyamatos fenntartása és megújítása, amihez szükséges 
forrásokat az EGERERDŐ Zrt. saját gazdasági tevékenységével teremti elő. A hatóság által 
készített erdőterv szerinti fakitermelési lehetőségeink kb. 70 % -át használjuk ki. 

 Fakitermeléseinknél igyekszünk egyre nagyobb arányban kíméletes technológiát 
pl.:kötélpályát, forwardert, lovas közelítést használni. Egyre több erdőrészletben alkalmazunk 
úgynevezett szálalást, szálalóvágást, ami folyamatos erdőborítást tesz lehetővé. 

 A fakitermelésekből származó faanyag értékesítéséből keletkezik bevételünk jelentős 
része, amely az elkövetkező években fedezetet jelent az erdősítések, a fiatal erdők ápolási és 
nevelési munkáinak elvégzésére, így gazdálkodásunk során a központi költségvetést nem 
terheljük. 

 Munkánk sajnos a társadalom egyes tagjai részére azt a látszatot kelti, hogy 
Magyarországon „irtják” az erdőt. A hatóságok által előírt tervek, engedélyek azonban 
biztosítják számunkra, hogy a kivágott állományok helyén, szakszerű munkával és 
odafigyeléssel új erdőt hozzunk létre. A most kitermelt erdők helyén unokáink élvezhetik 
majd újra az idős állományok lombjának zúgását. A területünkön végrehajtott 
erdőfelújításainkkal és erdőtelepítéseinkkel cégünk is hozzájárult ahhoz, hogy országunk 
erdősültsége nem csökken, sőt mára már Magyarország teljes területének több mint egyötödét 
erdő borítja. 



Az erdő védelmi funkciójára is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen az 1970 évektől kezdve 
folyamatosan növekedett a védett terület nagysága. Működési területünkön található a Bükki 
Nemzeti Park, a Mátrai Tájvédelmi Körzet és a Tarnamenti Tájvédelmi Körzet. A kezelt 
állományok jelentős része őshonos fafajokból álló, természetközeli erdő, melynek óvása és 
biodiverzitásának megőrzése gazdálkodásunk során prioritást élvez.  

Az erdő közjóléti funkciója az elmúlt évtizedekben sokat erősödött, az erdővel szemben 
támasztott társadalmi igények folyamatosan nőnek, de ezen növekvő elvárásoknak is 
igyekszünk eleget tenni. Az erdeinkbe látogató turistáknak lehetőségük van kisvasútjainkon 
utazva nosztalgiázni, karbantartott erdei környezetben, számos turistaúton túrázni, túrázás 
közben általunk épített esőbeállóknál, padoknál, szalonnasütő helyeknél megpihenni és 
csodálni a környezetet.  

Emellett főként gyerekek részére biztosítunk erdészeti erdei iskolában való részvételt 
három erdészetnél. Az erdészeti erdei iskola célja a mai világ fiataljainak szemlélet- és 
magatartásformálása a környezettudatos nevelés megvalósítása közben. Az erdei iskolában 
erdész kollégáink hegyet-völgyet bejárva megismertetik a látogatót a csodás környezet 
rejtelmeivel, a hegyvidéki növény és állatvilág életközösségeivel. 

Az erdei iskoláink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ezért a társaságnak célja 
ezek fejlesztése. Az erdei iskoláink egyike Szilvásváradon, a Szalajka-völgyben működik. A 
szilvásváradi erdészeti erdei iskolánk és erdei vasútunk megújulására és fejlesztésére KEOP-
os és ÉMOP-os pályázatok során sikerült forrást nyerni. Ennek eredményeképpen a Szalajka-
völgy látogatottabb részei megújulnak, pl.: erdei múzeum, szabadtéri foglalkozató, Gloriett-
tisztási kisvasúti megálló. A pályázat része lesz egy olyan kisvasúti mozdony felújítása és 
üzembe helyezése is, amely a világon másodikként, hibrid meghajtással fog működni. 

Fentiekből jól kitűnik, hogy tevékenységünk milyen szerteágazó. Ezt a sokrétű munkát 
csak egy módon tudjuk megvalósítani: az erdésznek egyszemélyben gazdálkodónak, 
természetvédőnek és a közjóléti igény kiszolgálójának kell lennie! 

 

…..mert az erdő közérdek! 
 


