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Idén is indul az Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium Közmun-
ka Tanács által, az állami erdõgaz-
daságoknak meghirdetett Erdõmû-
velõ közmunkaprogram. Az elõzõ
évekhez képest bõvült a meghívottak
köre, ugyanis 2004-ben nyolc, 2005-
ben tizenegy, idén 17 állami tulajdon-
ban lévõ erdõgazdaság vesz részt a
közmunkaprogramban. A tavalyi év-
hez hasonlóan – 2005-ben 201 fõt –
ebben az évben is a NYÍRERDÕ Zrt.
foglalkoztatja az erdõgazdaságok kö-
zül a legtöbb közmunkást, összesen
284 fõt. Az elmúlt évek közmunkaprog-
ramjaiban való sikeres részvételnek
köszönhetõen, a NYÍRERDÕ Zrt. Guthi
Erdészetén tartották 2006. március 17-én,
a 2006/2. sz. Állami Erdõmûvelõ Köz-
munkaprogram országos megnyitóját.

A megnyitón megjelent többek között
dr. Sándor László, az FMM Közmunka
Tanács elnöke, Koleszár István, az ÁPV
Zrt. Erdészeti és Agrárgazdasági Vagyon-
kezelõ Igazgatóság ügyvezetõ igazgató-
ját, dr. Szilágyi Dénes, a SZ-SZ-B. Megyei
Közgyûlés alelnöke.

Bódi László, a NYÍRERDÕ Zrt. Igazga-
tóságának elnöke kiemelte, hogy a köz-
munkáért kapott jövedelem lényegesen
magasabb, mint  a szociális segély, a
munkának köszönhetõen a roma embe-
rek megítélése társadalmi szemszögbõl
pozitív irányba változik. A közmunka-
programoknak köszönhetõen a pályázók
sok olyan munkát el tudnak végezni,
amire egyébként nem  vagy csak igen
szûkösen jutna pénz. A munkanélküliség
csökkentésére a közmunka jó módszer,
de csak átmeneti megoldást nyújt a mun-
kájukat vesztett embereknek.  

Dr. Halmágyi János osztályvezetõ az
elmúlt évek közmunkaprogramjairól tájé-
koztatta a hallgatóságot. A NYÍRERDÕ
Zrt. eddig összesen 6 év közmunkaprog-
ramjaiban vett részt, közel 2000 munka-
nélküli embernek, azok családjainak
nyújtott átmeneti, de biztos megélhetést.
A program résztvevõi diszkrimináció nél-
kül kerültek kiválasztásra, így sok telepü-
lés cigány származású lakosa jutott meg-
becsült erdei munkához.  Közmunkásait
a társaság ellátta idõarányosan tûzifával,
munkaruhával, étkezési utalvánnyal
ugyanúgy mint saját, állandó munkaválla-
lóit, biztosítva ezzel az egyenlõ bánás-
mód követelményét. 

Debreczeni Ferenc és Tamás Zsolt
osztályvezetõk a NYÍRERDÕ Zrt. 2005.
évi közmunkaprogramját mutatták be
szakmai és pénzügyi megközelítésben. A
közmunkások értelmes, alkotó jellegû,
értéknövelõ munkát végeztek a 6 hónap
alatt, így: többéves erdõfelújítások ápolá-
sa, nyesés, vágástakarítás, aljnövényzet-
tisztítás, allergén növények irtása, erdei
utak és közjóléti berendezések karbantar-
tása, illegális hulladéklerakók megszünte-
tése volt a fõ feladatuk. A 2005. évi köz-
munka összköltsége meghaladta  a 125
MFt-ot, ennek több mint 57 %-a  FMM tá-
mogatás, a többi önerõ volt.

Kaknics Lajos vezérigazgató ismertette
a NYÍRERDÕ Zrt. 2006. évi Erdõmûvelõ
közmunkaprogramban való részvételét.
A program alapvetõen három fõ célt való-
sít meg, egyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar megyék országos átlagot
meghaladó munkanélküliségi arányának
a csökkentését az Erdõmûvelõ közmun-
kaprogram keretében történõ többletfog-
lalkoztatással. Másrészt a fenntartható
erdõgazdálkodást, az erdõmûvelési,
erdõkezelési feladatainak magasabb szin-
tû végrehajtását, lényegében az állami
erdõvagyon értékének növelését, har-
madrészt a társadalom által igényelt köz-
jóléti és természetvédelmi erdészeti fel-
adatok idõben történõ megoldását, az er-
désztársadalom által létrehozott közjóléti
létesítmények karbantartását.

A  NYÍRERDÕ Zrt. 46 településrõl 284
fõ – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
102 fõ, Hajdú-Bihar megyébõl 182 fõ –
közmunkást fog alkalmazni 9 erdészetén,
2006. március 20-tól 2006. szeptember
28-ig terjedõ idõre. Hathatós segítséget
nyújt még a 2005. május 18-án történt vi-
harkár erdõmûvelési többletfeladatainak
végrehajtásához, ugyanis a széltörés  500

ha erdõfelújítási és 610 ha
erdõápolási  kötelezettséget okoz a
társaságnak.

A projekt összköltsége 205,2 MFt,
ami FMM (119,7 MFt), ÁPV Zrt. (42
MFt) támogatásból és a társasági saját
erõbõl (43,5 MFt) tevõdik össze. A
közmunkások bér és közterhe a teljes
összeg 74,7 %-át teszi ki (erre az FMM
támogatást 100 %-ban, az ÁPV Zrt. tá-
mogatását 80 %-ban kell felhasznál-
ni). Saját forrásból finanszírozza a tár-
saság pl. a közmunkásoknak járó il-
letmény-tûzifát (közel 27 mázsa/6,4

hó), étkezési hozzájárulást (4500 Ft/hó),
munkaruhát. A fenti béren kívüli juttatá-
sok, mintegy 12 000 Ft havi nettó jövedel-
met jelentenek pluszban  a közmunká-
soknak. 

Kaknics Lajos vezérigazgató tájékoz-
tatta még a megjelenteket, hogy – a tisza-
löki, tiszadobi és a nyírbátori önkormány-
zatokkal, valamint a kisebbségi önkor-
mányzatokkal együttmûködve – a NYÍR-
ERDÕ Zrt. a térségben élõ, szociálisan rá-
szoruló családok részére kedvezménye-
sen megvásárolható akác vastag és hasí-
tott tûzifát juttatott 2005-ben, ami ebben
az évben is folytatódik. 

Koleszár István felszólalásában rámu-
tatott, hogy a közmunkaprogram a társa-
dalmi, gazdasági és szakmai hasznossága
mellett hozzájárul az erdõgazdaságok
erdõvagyonának minõségi kezeléséhez.
Az ÁPV Zrt. – mint tulajdonos – 400 MFt-
tal támogatja az erdõgazdaságok prog-
ramban való részvételét.  

Dr. Sándor László hozzászólásában ki-
emelte, hogy ebben az évben közel 14
milliárd forint áll rendelkezésre az összes
meghirdetett országos közmunkaprog-
ram finanszírozására. Ebben a hónapban
– az FMM Közmunka Tanács, az FVM és
az ÁPV Zrt. közremûködésével – mintegy
1,5 milliárd forint forrásösszeggel indul
meg a 2006. évi Erdõmûvelõ közmunka-
program. A teljes programidõ átlagában
több mint 2000 embernek fognak az érin-
tett részvénytársaságok munkát, jövedel-
met biztosítani. A közmunkaprogram ér-
téket hoz létre és esélyt teremt arra, hogy
a felnövekvõ generációnak követendõ
példát mutasson a munkához való pozitív
hozzáállásban.

Dr. Halmágyi János és
Dr. Gábor Zsombor
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