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A SZOLNOKI ERDÉSZET TÖRTÉNETE 

Túri Ferenc

A második világháborút követően, annak befejeződése után 
indult meg nagy ütemben az Alföld fáaitáaa. Mivel Szolnok me
gye erdősültsége 0,5 %-os volt, a nagyarányú erdőtelepitéaek 
végrehajtására létrehozták a Szolnok Megyei Erdőgazdaságot* A 
Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság - a NEFAG jogelődje - 1950. 
augusztus 1-én megalakította a Szolnoki Erdészetet. A Szolnoki 
Erdészet vezetője Lengyel János erdész, adminisztrátora Caaj- 
lcovich Károly volt. Az újonnan létrehozott Szolnoki Erdéazet 
öaazes erdeje 8-10 ha volt, és 2 ha csemetekerttel rendelke
zett. Az erdészetnek megfelelő irodahelyisége nem volt, több
ször költözött a város különböző részeire, egy ideig a Kossuth 
téren levő múzeum épületében volt az iroda.

Az erdészet jelentős állami területeket vett át kezelésre, 
illetve erdőtelepitésre az alábbi helységekben: Szolnok, Jáaz- 
felsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkiaér, Jászberény, Uj- 
szász, Kengyel, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd.
Lengyel János erdészetvezetőt 1952-ben a megalakult ETÁLL-hoz 
helyezték át. Az erdészet új vezetője Tőke Sándor lett. 1953- 
ban a Szolnoki Erdészetből kiválva megalakult a Kunszentmárto
ni Erdészet, ennek vezetője Tőke Sándor lett. A Szolnoki Erdé
szet vezetőjévé Tokaji Gábor erdőmérnököt nevezték ki, akit 
1954-ben Nagy Zoltán erdőmérnök váltott fel. Nagy Zoltán kezde
ményezésére a Szolnoki Erdészetet 1954 végén a Szolnok Megyei 
Állami Erdőgazdaság vezetője megszüntette, és időközben létre
hozta a Jászberényi Erdészetet. A megalakult Jászberényi Erdé
szet vezetője Varga István lett. A Szolnoki Erdészet 1957. év 
elején alakult újjá Száraz József erdőmérnök vezetésével. Szék
helye: Szolnok. Az erdőgazdaság Ady E. úti épületének pincehe
lyiségeit jelölték ki az erdészet irodájának. Az erdészet a 
Szolnoki járás közigazgatási határában levő állami területekből 
biztositott gyenge minőségű föld területeket erdŐ3itette, ame
lyek a mai Szolnoki Erdészet erdőgazdálkodásának alapja lettek.
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A kinevezett erdészetvezetők:
1959. Szilágyi Benjámin erdőmérnök;
1961. Gyöngyösi Sándor erdész;
1963« Papp Zoltán erdőmérnök;
1964* Főnyi Sándor erdőmérnök;
1967. évben Kómár József erdőmérnök.

Az 1950-70-es évekre jellemző volt az erdészek állandó 
mozgatása, leváltása, mivel a politikai vezetés - a sztálini 
szemléletnek megfelelően - politikailag megbízhatatlannak mi
nősítette őket. A jól képzett szakembereket sorozatosan levál
tották, és "gyorstalpalós" szakképzetlőn kádereket neveztek ki 
a helyükre. Ennek eredménye az lett, hogy sok rontott erdő lé
tesült /nagy költséggel!/ az Alföldön.

A gazdálkodás feltételei csak részben voltak biztosítot
tak. Az erdősitések alá a talajelőkészitéseket nem tudták 
szakszerűen végrehajtani. A termőhelyeknek megfelelő csemete 
nem állt rendelkezésre. Amilyen csemete volt, azzal a fafajjal 
erdősitettek. Ez pedig sok rontott erdősités végrehajtásához 
vezetett.
A jelszó az volt, hogy a terv az törvény, és a tervezett fela
datokat minden áron, jól vagy rosszul végre kellett hajtani.
Aki szakmai szempontból a rossz minőség elkerülése végett a 
tervezett feladatot nem teljesítette, előbb-utóbb leváltották. 
Az extenziv gazdálkodás volt a cél, a minőségre és a szakmai 
előirások betartására nem helyeztek kellő hangsúlyt.

Az erdőgazdaságok részéről erős központi irányitás volt. 
Utasításokkal irányították az erdészeteket, sok volt a kereszt
intézkedés, ami a munkamorált, fegyelmet nagy mértékben rontot
ta. A kezdeményezési kedvet a minimumra csökkentette. 
Felelősséget senki sem vállalt a kiadott intézkedésekért, ha 
azok nem jól sikerültek.

A fenti okok miatt az erdőgazdálkodás a mélypontra zuhant, 
az 1970-es években, amit további centralizálással, mammutvál- 
lalatok létrehozásával, a veszteséges fűrészüzemek az erdőgaz
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daságokhoz való csatolásával tetéztek. így alakultak ki or
szágosan az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok. A központi irá
nyítás jelentősen csökkent az erdőgazdaságoknál és az erdésze
teknél egyaránt. A gazdasági mechanizmus elindult, önálló,kez
deményezőképes, lelkes szakemberekre volt szükség, hogy a le
romlott gazdaságokat aktivizálják, termelőképessé, gazdaságos
sá alakítsák át. Az átalakításhoz megfelelő tőke nem állt ren
delkezésünkre, a gazdaságoknál a faipar rekonstrukciója minden 
pénzt felemésztett. A hagyományos ágazatok fejlesztésére az 
ágazatoknak megfelelő pénz nem állt rendelkezésükre.

Az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok létrehozásával a ha
gyományos erdészetek szervezeti felépitését meg kellett változ
tatni, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket gazdaságosan ki 
tudjuk használni. Ebben a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság az elsők között volt.
A Szolnoki Erdészet volt a kisérleti üzem, ahol országosan el
sőként alakítottuk ki az új erdészeti modellt a sajátos viszo
nyainknak megfelelően. Ez sok vitára adott alkalmat a szakmai 
berkekben, de hasonló szervezeti formát vezettek be a többi 
gazdaságok is. 1985-ig a szolnoki szervezeti felépítési forma 
kisebb-nagyobb, a helyi sajátosságoknak megfelelően, elterjedt 
az országban.

Az 1971* évtől Túri Ferenc erdésztechnikus lett a Szolno
ki Erdészet vezetője, aki 1958 óta dolgozott az erdészetnél 
mint erdőművelési műszaki vezető.
1971* VIII. 17-én az erdőgazdaság /NEFAG/ a 10-356/1971. számú 
ügyiratában elrendelte a Jászberényi és a Szolnoki Erdészet 
összevonását Szolnok székhellyel, mivel a Jászberényi Erdészet 
veszteségesen gazdálkodott, és állandó személyi problémák is 
voltak.
1972. IV. 14-én a 8/1972. számú Igazgatói Utasitás alapján a 
Szolnoki Erdészethez csatolták a Száj öli Fafeldolgozó Üzemet, 
mivel termelési és gazdálkodási gondjai voltak.
1974. VI. 17-én 1-4/2/1974. számú ügyirat alapján a Szolnoki 
Erdészethez csatolták a Kunszentmártoni Erdészetet, s igy ala
kult ki a mai Szolnoki Erdészeti Üzem.
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A Szolnoki Erdészet 35 város, község területén levő szór 
ványordőkön gazdálkodik, mivel nagyobb összofüggő erdőterüle
tek csak Ujazász, Jászjákóhalma, Jászberény, Jászfelsőszent- 
györgy, Szolnok, Kunszentmárton és Öcsöd területén vannak*
1988* január l-.iei üzemtervi adatok:
Szolnok megye közigazgatási területe:
Ebből erdőterület:
Erdősültség:
Erdőterület megoszlása szektoronként : 
erdőgazdaság kezelésében levő terület: 
állami gazdaságok 
vizügyi igazgatóság
egyéb állami " :
termelőszövetkezetek

II
II
II
II

10221 ha 
2298 ha 
2084 ha 
525 ha 

14392 ha

560737 ha 
29520 ha 
5,3 %

34,6 %
7.8 % 
7,0 %
1.8 %

48,8 7o

Összesen: 29520 ha 
Szolnok megye erdőterületeinek fafa.iösszetétele:

100,0 %

kocsányos tölgy 31 %
akác 12 %
egyéb kemény lomb 6 %
nyárak 45 %
egyéb lágy lomb 5 %
fenyő 1 %

Szolnok megye erdőinek élőfakészlete:
" évi folyónövedéke:
" kitermelt évi fatömeg:

Szolnok megye két erdészete által kiterm. M

A Szolnoki Erdészeti tízem területe: 7008 ha
ebből: - erdő: 9462 ha

- szántó: 96 ha
- rét: 68 ha
- legelő: 249 ha
- művelés alól kivett: 133 ha

2365000 m3 
162000 m3 
125000 m3 

45000 m3
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Faállománnyal boritott terület: 6462 ha
étiből: - fatermelési célú erdő: 4335 ha

- különleges rendeltetésű: 2127 ha
- üres, felújítandó vágástér: 188 ha

68 % 
31 %

Fafajösszetétel:
kocsányos tölgy 56,1 %
akác 10,0 %
egyéb kemény 4,6 %
NNyár 23,6 %
Hazai Nyár 3,3 %
egyéb lágy 1,4 %
fenyők 1,0 %

összesen: 100,0 %

Az erdészet élőfakészlete 659124 m3
1 ha-ra eső átlagfatömeg 102,00 m3/
Az erdészet által kitermelhető fatömeg 35000

Korosztályok területe:
1 - 2 0  éves 

21 -  40 '• 

41 - 60 " 
61 - 80 "

1827 ha 
4570 ha 
60 ha 
5 ha

Összesen: 6462 ha
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A Szolnoki Brdéazet területkimutatáaa /19Q8. évi adatok/
Közaéghatár Erdő /ha/ Egyéb /ha/ Üoazea tér,

1. Alattyán 31 1 32
2. Beaenyazög 133 8 141
3. Caerkeazőlő 72 2 74
4# Ja'noehida 41 - 41
5. Jászapáti 145 12 157
6. Jáazárokazálláa 201 59 260
7. Jáazberóny 215 1 216
8. Jáazboldogháza 59 - 59
9. Jáazfelaőazentgyörgy 345 66 411

10. Jáazfényazaru 197 1 198
11. Jáazivány 149 9 158
12. Jáazj ákőhalma 208 8 216
13. Jáazkiaér 187 44 231
14. Jáazladány 136 24 160
15. Jáaztelek 60 1 61
16. Kengyel 152 - 152
17. Konazentmártón 511 57 568
18. LIezőhék 67 - 67
19. Llezotiir 261 4 265
20. Nagykörű 48 1 49
21. Nagyrév 33 - 33
22. Öcaöd 752 49 801
23. Puaztamonoator 126 12 138
24. Rákóczifalva 61 1 62
25. Szajol 189 10 199
26. Szolnok 627 35 662
27. Ti8zainoka 82 1 83
28. Tiazakürt 27 - 27
29. Tiezapliijpöki 302 13 315
30. Tiazaaaa 100 100
31. Tiazavárkony 114 4 118
32. Tószeg 222 32 256
33. Törökazentmlklős 84 1 85
34. Ujazáaz 486 87 573
35. Vezaeny 39 1 ... 40

Öaazeaenx 6462 546 7008
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A Szolnoki Erdészethez az erdészetek összevonása után 22 ha
gyományos erdészkerület tartozott. Az erdészet a régi, szét
aprózott kerületi szervezésben a hagyományos termelési módsze
rekkel nem tudta volna az éves tervfeladatát eredményesen vég
rehajtani* Ezért a régi szervezeti formát felül kellett vizs
gálnia, és új erdészeti szervezeti formát alakitott ki a ter
melési feladatok, eszközök figyelembe vételével*
- Az erdőgazdaság központja az erdészetek önállóságát nagy mér
tékben növelte.

- Az éves tervezett feladatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, 
jármüveket biztosította az erdészet számára.

- A munkáltatói, fegyelmi jogkört átruházta az üzemigazgatókra, 
a három vezető - üzemigazgató, főmérnök és főkönyvelő - ki
vételével.

- önálló elszámoló egység, amit a központ az elért eredménye 
alapján értékel differenciáltan, az elért eredménytől függően.

A döntési jogot négy lépcsőben határozták meg: vállalati 
tanács, vezérigazgató, igazgatók, üzemigazgatók.
Ezzel az üzemigazgatók az egységük érdekeit megfelelő hatékony
sággal tudták képviselni a vállalat hierearchikus dzsungelében.

A Szolnoki Erdészet megalakulásától a mai napig nem ren
delkezett megfelelő irodahelyiséggel és gépjavitó műhellyel. 
Következetes harc árán sikerült három évtized alatt kiharcolni 
egy új erdészeti iroda felépítését, amely tartós alapot bizto
sit a Szolnoki Erdészet elhelyezésére, további tevékenységének 
folytatásához.

Egy új erdei tanműhelyt is szeretnénk az erdészet irodája 
mellé létesiteni, ahol az erőgépek javitását, betanított és er
dei szakmunkásképzést szeretnénk megoldani:

- motorfűrész-kezelőket;
- Hiab és KCR rakodógép-kezelőket;
- faipari szakmunkásokat;
- erdőmüvelő-fakitermelő szakmunkásokat képeznénk ki*

A tanműhely felépítéséhez szükséges pénz még nem áll rendelke
zésünkre, de bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb meg fog való-
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sülni. Ha megvalósult, akkor biztosítani tudjuk a saját, és a 
környező termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, vizügyi 
igazgatóság szakember szükségletének kiképzését.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, esztétikai szempontok 
egyre előtérbe kerülnek, kell hogy kerüljenek, mivel a lakos
ság még nem becsüli meg kellőképpen az alföldi erdőket. Sajnos 
nagy mértékben szennyezi, szemetet, idegen anyagokat hord oda, 
de az erdők letermelése ellen tiltakozik, főleg a városok, köz
ségek közelében levő erdők kitermelésekor.

A Szolnoki Erdészeti Üzem 1988. évi gazdálkodása és az 1989*év 
feladatai:

A Szolnoki Erdészeti üzem dolgozói évek óta egyenletes, növek
vő, kiemelkedő nyereséget érnek el. Ez fegyelmezett munkának, a 
nagymérvű kezdeményezőkészségnek, szakmai tudásnak, lelkiisme
retes munkának, a jó munkaszervezésnek, takarékos anyaggazdál
kodásnak az eredménye.
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1988. évi gazdálkodásunk ismertetése:

terv tény bázis %
/mFt/ /mFt/ /mFt/

Árbevétel 97000 101182 93940 104,3
Halmozott term.érték 130914 138476 125821 106
Halm.lan " " 95897 103210 97630 108
Üzemi eredmény 17000 21469 23271 126
Vállalati eredmény 6000 8124 12981 135
Vállalati ált.ktsg* 11000 13345 10290 121
Jövedelmezőségi
mutató 39,91 35,05 109
Létszám: fizikai 185 fő 185 fő 189 fő

" : alkalmazott 40 fő 40 fő 41 fő
1988,évi bértömeg 
kifizetés 20490 mFt 20490 mPt 17252 mFt
Béremelés %-a 
bruttósitás 105,8 % 118,8* %
1 főre jutó kereset 83292.-Pt/fő/év
1989*évre tervezett 
éves bér 86984.-Ft/fő/év
1 munkásra jutó halmo- 
zatlan term* érték 518000*-Ft 558000.-Pt 108



Gazdálkodásunk ismertetése ágazatonként: 

Fatermesztési ágazat:

á r b e v é t e l  /mFt/ termelési érték /MFt/ ágazati eredmény/mFt/ 
terv tény bázis terv tény bázis terv tény bázis

mog 158 91 246 -6 2 -31 -34
csemete 2195 1861 1581 3301 3367 2236 604 529 -155
felujitás 17056 15405 15405 15256 17206 14115 3674 3470 3602
telepités 177 1053 181 106 842 275 -289 244 -1 5 8
mezőgazdaság 70 95 71 70 95 71 70 95 71
fásitás 2600 3689 2409 2600 3685 2849 1198 3182 1267
szociális erdő 630 -23.0- 322 630 230 322 144 41 -54

22728 24119 20409 22121 25516 20114 5339 7558 4748
Fahasznositási ágazat:
fahasználat
bérfakiterm.
vásároltfa

27120 31317 
10000 10258 
4300 4722

28393
10627
576

38542 43957 
10000 10258 

1720 I395

43352
10627
703

9843
2668
1004

10734
2333
1395

8985
6489
576

41420 46697 40740 50262 55610 54682 13515 14462 16050
melléktev.
fafeldolg.

17233 16878 
12420 8914

22130
4678

22211 20987 
12304 3954

23722
4766

2430
2846

2402
2240

3802
375

29653 25792 26808 34515 24941 28488 5276 4642 4177
Mlihely-népüzem:
I.Iüh eÍv 
Gépüzem 2772 2669 

19265 22059 660
1382
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Biotechnikai ágazat:
1988. évben a fenti ágazatokon kivül, kiaérleti .jelleggel be
indítottuk a biotechnikai ágazatot*
Ennek lényege a fák azövettenyésztésea szaporítása. Ezzel a 
szaporítási móddal gyorsan, nagytömegű, fajtaazonoa virusrnen- 
tea ültetéai anyag állítható elő. A csemete előállitáai költ
ség ma még lényegesen magasabb, mint hagyományos módon, de a 
mennyiséget ezzel a módszerrel rövid idő'alatt fel lehet szapo
rítani, a fajtaazonosságot biztosítani lehet.
Jelenleg több fafaj szaporításával kísérletezünk. Akác, nyár 
új fajtáknál a szaporítási időt lerövidítettük, más fafajták
nál folyik a kísérlet a szaporítást illetően.

Mennyiségi feladataink évenként ágazatonként az alábbiak: 
Fahasználati munkák:
nettó vaatagfatermelés
véghasználati terület
gy érités
tisztitáa
iparifa-termelés
vastag tüzifatermelés
iparifa-átszállitáa táraerd.-nek
értékesités
faanyag-felvásárlás
bértelmelés

30-35000 m3/év 
120-130 ha/év 
240-250 ha/év 
350-360 ha/év 

20-25000 m3/év 
8-12000 m3/év 
8-10000 m3/év
20-25000 m3/év 
5-10000 m3/év 
2- 3000 m3/év

Faipari feldolgozás:
mgri láda termelés 
betonlemez alátétfa 
ék
rakodólap termelés 
fűrészelt gerenda termelés 
állványlétra termeléa

1000-1200 m3/év 
1200-1500 m3/év 
40- 50 m3/év 

1000-1500 m3/év 
800-1000 m3/év 

10000-15000 m3/év
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Fatermesztési ár,azat:
tuskózás, tuskó ki eme lés, tuskóletolás
forgatás-szántás
vegyszeres ápolás
kézi sorápolás
gépi sorközi ápolás
nyárasok nyesése
ültetés első kivitel
ültetés pótlás

150-
150-
250-

1500-
2000-
200-
120-
80-

- 160
■ 160 
- 300 
■1800 
-2500 
■ 300 

- 150 
■ 100

ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év
ha/év

A Szolnoki Erdészet szervezeti felépjtése;
Az erdészetek összevonása után az elvégzendő feladatokat 

koncentráltuk s megoldottuk az erdészet területén a munkásszál- 
litást lakóhelyről a munkahelyre és vissza UAZ brigádszállitó 
kocsikkal.

A 22 erdészkerületet összevontuk, a munkákat a lehetősé
gekhez mérten szakosítottuk#
A 22 erdészkerületből lett 4 szakositott kerület:
- Jászberényi szakositott kerület
- Szolnoki "
- Jászkiséri "
- Tószegi erdészkerület
- Kengyeli erdészkerület, csemete^ert
- Száj öli fafeldolgozó üzem
- Gépjavitó üzem

területe:
ff
ff
ff
ff

1357 ha 
1673 ha 
2018 ha 
414 ha 
152 ha

A szakositott kerület vezetője a főerdész. Beosztottja fakiter
melésnél a vágásvezető erdész, felújításnál, erdőművelésnél er- 
dőmüvelő erdész.
Minden szakositott kerület 2-2 db UAZ azemélyszállitó kocsival 
rendelkezik, és az éves feladatokhoz szükséges IJTZ erőgépekkel.
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A faanyagszállitás erdészeti irányítás alatt levő Kamaz + Hiab 
rakodógépekkel ellátott gépkocsikkal történik a kerületekből 
MÁV rakodóra vagy a vevő telepére,
A nehézgépek - tuskózó, forgatógépek - szintén az erdészet köz
vetlen irányításával történik.
A hagyományos, kis feladatokat ellátó kerület élén a kerület
vezető erdész áll, aki a kerületében az éves tervfeladatok el
végzéséért felelős.



fáhasn. szatosi- 
tott erdészek

szallitasvez.
erdész
műszaki
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Az erdészeti üzemi épület /iroda/ körül kialakítunk egy 10000 
m^-ea parkot# A keritéa Nád út felőli főbejáratánál egy fara
gott ezékelykaput állítunk fel, ezzel emlékezve az erdélyi ma
gyarokra. A azékelykaput Hegedűs József népmüvéaz kéazitette 
a Tiazavárkonyi Fafaragó Táborban munkátáraaival együtt#

A parkban egy emlékoszlopot állítunk fel, az erdészet meg
alakulásának 40. évfordulója alkalmából. Az emlékoszlopot Jak
kel Mihály erdész, népi fafaragó mester készítette.
Az emlékoszloppal egy új hagyományt szeretnénk elindítani# Em
lékezni azokra az alkotó erdészeinkre, akik sokat tettek az er
dészetért, munkájukkal nagyban hozzájárultak az erdészet meg
alakításához, tartós fennmaradásához.

Az emlékoszlop első részén látható az erdészosillag, a 
NEFAG-jelvény, valamint az erdészet megalakulásának évszáma 
/1950/ éa az új erdészeti központ átadásának éve /1989/#
A második oldalon tölgyfalevelek azt jelképezik, hogy az erdé
szet kezelésében levő erdők 56 %~a tölgyes# A harmadik oldalon 
nyárfalevelek, mivel a nyár fafaj 30 %-os az erdőterületünkből# 
A negyedik oldal felirata:

Emlékezünk alkotó erdészeinkre:
Tüttő János 1906 - 1970#
Tüttő János erdész, az alföldfásítás úttörője# 1950-től 

nyugdíjazásáig, 1966-ig több száz hektár erdőt létesített és 
felnevelt:

Szajol község határában: Bárkány-tanya Kisrét,
Tiszapüapöki '• Szórópuazta,
Besenyszög " Sevcsik,
Kőtelek-Tiazabura-Tiazaroff határában levő erdők az ő áldó- 

zatoa munkáját, azakmai tudását dicaérik.
Az általa telepitett nyáraaokat véghasználtuk, éa folyamatosan 
felújítjuk. Munkájával nagyban hozzájárult az erdészet megala“* 
kuláaához, ezért találtuk méltónak az emléktáblán való megemlé- 
kezéare.
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Elhatároztuk, hogy tízévenként megemlékezünk elhunyt mun
katársainkról, és akit az utókor erdészeti kollektiva méltó
nak talál, hogy nevét felírjuk az emlékoszlopra, azt utólag el
ismerésképpen vagy emlékezésként megteheti.

Kedves Utókori Kollégáim!
Röviden szerettem volna beszámolni vagy leirni részetekre az 
erdészet történetét# Az a kérésem felétek, ha idővel megtalál
játok ezt a leirást folytassátok tovább az erdészet történeté
nek leirását az utókor számára.
Mi megalapoztuk az Alföld fásításának jövőjét, kerestük azokat 
a fafajokat, amelyekkel ezen a száraz, kötött, szikes termőhe
lyen elfogadható állományokat alakítottunk ki# A ti feladatotok, 
hogy neveljétek és letermelés után felújítsátok ezeket az erdő
területeket !
Egy régi erdész köszöntéssel búcsúzom tőletek:

JÓ SZERENCSÉT! 

üdvözletem küldöm az utókor erdészeinek#


