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A NYÍRERDÕ Zrt. Gúthi Erdészete volt a
helyszíne a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 2007/2. számú állami erdõmû-
velõ közmunkaprogram országos meg-
nyitójának. Az ünnepségen részt vett dr.
Sándor László, az SZMM Közmunka Ta-
nács elnöke; Koleszár István, az ÁPV Zrt.
Erdészeti és Agrárgazdasági Portfolió-
kezelõ Igazgatóság ügyvezetõ igazgatója,
illetve dr. Rezsõfi István, az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ általános
fõigazgató-helyettese és Herczeg Miklós,
az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének fõtitkára, valamint számos
erdõgazdaság képviselõje is. 

Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Zrt. ve-
zérigazgatója megnyitójában arról be-
szélt, hogy a társaságnál tíz évvel
ezelõtt volt az elsõ közmunkaprogram.
A NYÍRERDÕ évente átlagosan 47-50
településrõl 180-1000 munkavállalót
foglalkoztat ilyen formában, miközben
például jelenleg a zrt. létszáma 341 fõ.
Kaknics Lajos felhívta a figyelmet, hogy
a közmunkában foglalkoztatottak 50-52
százaléka roma, 8-9 százalékuk nõ, 9-
10 százalékuk 25 év alatti, 24-26 száza-
lékuk pedig 45 év feletti munkanélküli.

A Közmunka Tanács év elején 3,1
milliárd forintot kapott közmunkaprog-
ramokra, ezt utóbb a Munkaerõpiaci
alapból kiegészítették, így most össze-
sen 8,6 milliárd forint jut ilyen célra or-
szágszerte – mondta a Közmunka Ta-
nács elnöke. Sándor László kiemelte: je-
lenleg tíz program zajlik párhuzamo-
san, összesen 12-13 ezer ember részvé-
telével. Az erdõmûvelési közmunka-
programra 1,85 milliárd forintot költe-
nek idén, ennek nyomán 2100 ember
jut munkához az erdõgazdaságoknál.
Beszámolt arról, hogy a résztvevõk
15%-a képzési lehetõséghez jut a prog-
ramon belül. Ennek során általános
erdõmûvelõ-, és motorfûrész-kezelõ bi-
zonyítványt szerezhetnek a dolgozók.  

Koleszár István, az ÁPV Zrt. Erdésze-
ti és Agrárgazdasági Portfoliókezelõ
Igazgatóság ügyvezetõ igazgatója sze-
rint az erdõmûvelési közmunkaprogra-
moknak egyrészt gazdasági haszna van,
hiszen idõszakosan végzendõ gazdasá-
gi tevékenységet végeznek a munká-
sok. Emellett társadalmi haszna is vitat-
hatatlan az ilyen foglalkoztatásnak, hi-
szen olyan térségekben is tudnak mun-
kát biztosítani az erdõgazdaságok, ahol
nagy a munkanélküliek száma. Szólt ar-
ról is, hogy az ÁPV Zrt. kezelésében ál-
ló 19 állami tulajdonú erdõgazdaság kö-
zül 16 vesz részt a programban.

A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.
424 embert alkalmaz az április közepén
indult erdõmûvelési közmunkaprogram
keretében. A kormány által indított prog-
ramban fõként a regisztrált munkanélkü-
li, elõiskolázottság nélküli, roma szárma-
zású embereket kíván foglalkoztatni a
társaság; kiemelt célcsoportként a 25 év
alatti, illetve a 45 év feletti korosztály sze-
repel. A munkavállalók hét hónapon ke-
resztül, napi nyolc órában erdõmûvelés-
ben, vágástakarításokban, szemétgyûj-
tésben, az erdei utak és tanösvények
megtisztításában, vadkárelhárító keríté-
sek karbantartásában, közjóléti eszközök
felújításában vesznek részt. 

A NYÍRERDÕ közmunkásai közül 75-
en vehetnek majd részt különbözõ képzé-
seken (például általános erdõmûvelõ,
motorfûrész-kezelõ), amelyeken az erdõ-
gazdálkodásban hasznosítható végzettsé-
get, és ismereteket szereznek – tájékozta-
tott dr. Halmágyi János, a Zrt. humánpoli-
tikai osztályvezetõje. A pályázat kiírói ez-
zel szeretnék javítani az állástalanok esé-
lyeit a munkaerõpiacon, segíteni õket ab-
ban, hogy a program végeztével könnyeb-
ben találjanak maguknak munkát.    

A program teljes költségvetése 364
millió forint, ebbõl 73 millió forintot a
NYÍRERDÕ Zrt. saját forrásként biztosít

majd. Az erdészeti társaság a béren kívül
tûzifát, étkezési hozzájárulást, valamint
munka- és védõruhát juttat minden mun-
kavállalónak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar megyék 61 ezer hektár ál-
lami tulajdonú erdeit kezelõ NYÍRERDÕ
Zrt. minden erdészete alkalmaz majd
közmunkásokat. A két megyében – a me-
gyeszékhelyek mellett – eléri a hatvanat
azon települések száma, ahol a munka-
vállalók alkalmazásra kerülnek. 

A NYÍRERDÕ Zrt. 2004 óta folyamato-
san részt vesz az állami erdészeti közmun-
kaprogramokban. 2004-ben öthónapos
foglalkoztatás keretében 172 fõt foglal-
koztatott a cég 101 milliós költségvetéssel.
2005-ben hathónapos foglalkoztatási idõ
alatt 202 fõ dolgozott, 127 millió forintos
költséggel. 2006-ban három közmunka-
programban vett részt a NYÍRERDÕ Zrt.
több mint ezer embernek biztosítva mun-
kát, összesen 390 millió forintos költség-
vetéssel. 

A közmunkaprogramok nem titkolt
célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyék országos átlagot
meghaladó munkanélküliségi arányának
csökkentése mellett elõsegítse a fenntart-
ható erdõgazdálkodás, az erdõmûvelési
és erdõkezelési feladatok magasabb szin-
tû végrehajtását. Fontos cél az állami erdõ-
vagyon értékének, ápoltságának növelé-
se; a társadalom által igényelt közjóléti és
természetvédelmi feladatok ellátása.
Kiemelkedõ szerepe van a programoknak
a környezettudatos nevelésben és oktatás-
ban. Az elmúlt idõszakban közremûköd-
tek például a közmunkások a 2005-ös
széltöréskár gyors felszámolásában is.

A NYÍRERDÕ Zrt. közmunka-terüle-
ten tett erõfeszítéseinek elismerését jelzi,
hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munka-
ügyi Minisztérium „Közmunkásokért
2006” címû érdemérmét vehette át tavaly
Kaknics Lajos, a társaság vezérigazgatója. 
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