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Ebben a témakörben érkezett meghívó
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium (FMM), az FVM és az
ÁPVRt. között létrejött együttmûködési
megállapodás nyilvános aláírására. A
megállapodás tárgya – amelyet az érin-
tett szakminiszterek és az ÁPV Rt. igaz-
gatóságának elnöke 2004. május 17-én
írtak alá – egy erdõmûvelési közmun-
kaprogram, amely elsõsorban tartós
munkanélküliek számára teremt átme-
neti munkalehetõséget. 

Az aláírást követõ sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a program keretében
megfogalmazott legfontosabb szakmai
célok a következõk:

– erdészeti feltáró utak, sétautak, tu-
ristautak és tanösvények karbantartása,

– akácosok, nyárasok nyesése,
– vágástakarítás a helyi tûzifa igé-

nyek kielégítésére,
– szemét gyûjtése és elszállításának

segítése,
– általános erdõmûvelési munkák

végzése.
A maximum 5 hónapos program so-

rán a pályázók a részvételre jogosultak-
kal munkaviszonyt létesítenek (teljes
munkaidõben, vagy 6 órás rész-
munkaidõben) törekedve arra, hogy
azok elsõsorban a hátrányos térségek-
ben élõ tartós munkanélküliek–
elsõdlegesen romák – és a rendszeresen
szociális segélyben részesülõk közül ke-
rüljenek ki.

A meghívásos pályázat résztvevõi az

állami szektorból kerülnek ki, 8 állami
erdészeti részvénytársaság személyé-
ben, nevezetesen: az Egererdõ Rt, a
Dalerd Rt., az Északerdõ Rt., az Ipoly-
erdõ Rt., a Kefag Rt., a Nyírerdõ Rt., a
Pilisi Parkerdõ Rt.és a Vérteserdõ Rt.

A pályázati feltételek szigorúak,
többek között elõírják, hogy a prog-
ram lezárása után is munkát kell adni
a foglalkoztatottak egy részének, hogy
nincs támogatási elõleg, a kötelezõen
elõírt önrész 20% és hogy a vissza nem

térítendõ támogatás minimum 80 %-át
a foglalkoztatottak bérköltségére és
annak járulékos költségeire kell fordí-
tani.

A program keretösszege – a pályá-
zók önrésze nélkül – 560 millió forint,
amelybõl 360 millió forint az FMM kere-
te, ami tartalmazza az FVM 50 millió Ft-
os hozzájárulását is, míg az ÁPV Rt. 200
millió forintot különít el erre a célra.
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Újabb közmunka lehetôség –
összefogás a tiszta erdôkért

Természetvédelmi szempontból rend-
kívül hátrányosak a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium átgon-
dolatlan erdõtelepítési támogatásai – ál-
lítja a WWF Magyarország. A közelmúlt-
ban megjelent támogatási rendelet csa-
lódást okozott a hosszú távon gondol-
kodó földtulajdonosoknak és nem utol-
sósorban a környezetükért aggódó adó-
fizetõknek.

A zöldek szerint a 2004. évi agrártámo-
gatásokról szóló rendelet alapján kifize-
tendõ támogatások hatására várhatóan to-
vább nõ a faültetvények aránya, ezzel pár-
huzamosan pedig csökken a biológiai
sokféleség. A szaktárca az idén is jelentõs
összegekkel támogatja a klónozott fafajták
(például a nemes nyár) és az agresszíven
terjedõ észak-amerikai eredetû akác tele-
pítését. Az utóbbi években az ilyen ültet-

vények létesítése tette ki az összes telepí-
tés 70–80 százalékát, miközben a tájképi
és ökológiai szempontból kívánatos, ter-
mészetszerû erdõk (tölgyesek) aránya az
ország nagy részén csökken. Ráadásul a
szabályozás továbbra is lehetõvé teszi az
értékes természetes gyepek feltörését és
fásítását is.

– Ezek az ültetvények nem
nevezhetõek erdõnek, s nem képvisel-
nek a társadalom számára olyan értéket,
amelyet közpénzek felhasználásával
kellene támogatni – hangsúlyozta Gu-
lyás Levente, a WWF Magyarország ter-
mészetvédelmi igazgatója. A felelõtlen
rendelkezések ráadásul azt a képzetet
keltik a gazdálkodókban, hogy az álta-
luk végzett káros beavatkozás a közér-
deket szolgálja.
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Támogatás akác telepítésére?


