
Az állami erdők gondos gazdája
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Élőfakészlet fafajcsoportonkénti megoszlása

Kocsánytalan 

tölgyes-

cseres

22%

Erdőssztyepp

0,3%

Bükkös

29%

Gyertyános-

tölgyes

49%

Az EGERERDŐ Zrt. területének megoszlása 
erdészeti klímaosztályok szerint

Az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország 
legnagyobb összefüggő erdővel borított hegyvidéki tájának, az Északi-középhegység-
nek három egymástól eltérő arculatú területén: a Mátrában, a Bükk nyugati részén és 
a Heves-Borsodi-dombvidék területén gazdálkodik, elnyúlva egészen az Alföld északi 
részére. Fenti területeken az erdőssztyepptől a bükkös klímáig terjedően változatos 
erdőállományokkal gazdálkodunk. A társaság központja Egerben található. A cég szer-

vezetén belül 7 hagyományos erdészet végzi az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és 
közjóléti feladatokat. Az erdészetek területe 600-1200 hektáros ún. erdészkerületekre 
osztott. Az erdészkerületekben folyó munkákat szakvállalkozókkal ill. a közmunka-
program keretében foglalkoztatott személyekkel végeztetjük, melyek irányítását jo-
gosult erdészeti szakszemélyzetként, erdésztechnikus végzettségű kerületvezető erdé-
szeink végzik. 



A szakmai munkákat az ágazatokért felelős okl. erdőmérnök végzettségű mű-
szaki vezetők és az erdészetvezetők fogják össze. 

Társaságunk tulajdonában van a gyöngyösi telephelyű Mátraparkett. A gyár 
korszerű technológiával a fát örök értékké teszi, ami hosszú időn keresztül szol-
gálja akár az Ön kényelmét is.

Szakembereink alapvető célkitűzése a kezelésükre bízott erdők tartamos, 
hosszú távon történő szakszerű kezelése, valamint a természetközeli erdőgaz-
dálkodás fenntartása. Ennek köszönhetően folyamatosan növekszik állománya-
ink élőfakészlete.

Erdőgazdálkodási feladatainkat az illetékes hatóságok folyamatos felügyelete 
mellett, az Erdészeti Igazgatóság által készített tíz évre szóló erdőterv alapján 
végezzük. 

Az EGERERDŐ Zrt. alapvető feladata az erdő hármas funkciójának egyen-
súlyban tartása. Így amellett, hogy a gazdálkodásunk során munkahelyeket 
teremtünk és alapanyagot biztosítunk más ágazatok számára, gazdálkodásunk 
pénzügyi eredményéből fedezzük  védelmi és a közjóléti feladatainkat. Ezt a 
sokrétű munkát azonban csak akkor tudjuk megvalósítani, ha az erdész egy sze-
mélyben gazdálkodó, természetvédő és az erdő látogatóinak gondos vendéglá-
tója is.
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