
Öt évvel ezelõtt, hagyomány-
teremtõ szándékkal indította útjá-
ra a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdé-
szeti Zrt. a fiatal diplomások
találkozóját. Az azóta rendszere-
sen megrendezett összejövetel
célja a kezdetektõl ugyanaz: a 35
év alatti diplomás szakemberek
közötti tapasztalatcsere. Emellett
egymás alaposabb megismerésére
is remek alkalom minden ilyen
rendezvény, hiszen a nyíregyházi
központtal mûködõ erdõgazdaság
rendkívül széttagoltan, két
megyében, tíz szervezeti egységben
(kilenc erdészet és egy fafeldolgozó
üzem) üzemel. 

A mostani, baktalórántházi találko-
zón 34 fiatal diplomás és 11 erdõmér-
nök-hallgató vett részt. Kaknics Lajos, a

társaság vezérigazgatójának beve-
zetõje után, Fekete György, mûszaki
vezérigazgató-helyettes adott álta-
lános tájékoztatást. A Baktalóránt-
házi Erdészet munkáját a házigazda,
Bíró Imre igazgató mutatta be, az
osztályvezetõk pedig a többi egység
mûködését ismertették.  

A társaságnál jelenleg 68
diplomás munkavállaló dolgozik,
közülük 45-en még nem töltötték
be 35. életévüket. A fiatalok közül
ketten erdészeti igazgatóként
tevékenykednek, 14-en pedig

mûszaki, illetve adminisztratív vezetõi
posztokon adnak számot felkészült-
ségükrõl.

400 állástalannak ad munkát a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által támo-
gatott erdõmûvelési közmunkaprog-
ramban a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdésze-
ti Zrt. Az április elején elindított, héthó-
napos program célja, hogy regisztrált
álláskeresõk, aktív korú, nem foglalkoz-
tatott, rendszeres szociális segélyben
részesülõk jussanak közmunkához a ha-
zai erdõkben. Kiemelt célcsoportot je-
lentenek a hátrányos helyzetû térségek-
ben élõ tartós munkanélküliek. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megyék 60 ezer hektár állami tu-
lajdonú erdeit kezelõ NYÍRERDÕ Zrt.
minden erdészete alkalmaz közmunká-
sokat. A két megyében 58 településrõl
kerül ki a 400 munkavállaló. Hajdú-Bi-
harban 208 közmunkás dolgozik, a leg-
többen Berettyójfaluból, Vámospércs-
rõl és Hajdúhadházról jönnek. A 192
szabolcsi közmunkás között tisza-
berceliek, tiszadobiak, nyírbéltekiek
vannak különösen nagy számban. A
társaság vállalta azt is, hogy a program
lezárulta után 40 embert három hóna-
pon keresztül tovább foglalkoztat.

A programban részt vevõk feladatai
között turistautak, tanösvények karban-
tartása; akácosok, nyárasok nyesése, vá-
gástakarítás és szemétgyûjtés is szerepel.
Munkához jutnak a különféle csemete-
kertekben, elvégzik a közjóléti eszközök
felújítását, és általános erdõmûvelési ten-
nivalókat is ellátnak. Napi nyolcórás
munkájukért a minimálbérnek megfelelõ
69 ezer forintra jogosultak havonta. Ezen

felül havi 6 ezer forint értékben étkezési
utalványt, valamint tûzifa-ellátmányt,
munka- és védõruhákat kapnak. 

A NYÍRERDÕ közmunkásai közül
60-an vehetnek részt erdõmûvelõ-, mo-
torfûrész- vagy kisgépkezelõ képzése-
ken, amelyeken az erdõgazdálkodásban
hasznosítható végzettséget és ismerete-
ket szerezhetnek. A pályázat kiírói ezzel
szeretnék javítani az állástalanok esélye-
it a munkaerõpiacon, segíteni õket ab-
ban, hogy a program végeztével köny-
nyebben találjanak maguknak munkát.
A képzésekben fontos szerepet kap a
társaság Baktalórántházi Erdészetében
tavaly õsszel kialakított fakitermelési
tanpálya, amely alkalmas az ágazatban
dolgozók széles körû oktatására. 

A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, valamint a Honvédel-
mi Minisztérium összesen 920 millió fo-
rintot költ erdõmûvelési közmunka-
programra. Ezt egészíti ki a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. 700 millió
forintos támogatása. Húsz állami tulaj-
donú erdõgazdaságnál közel 2200-an
jutnak munkához.

A NYÍRERDÕ programjának teljes
költségvetése megközelíti a 365 millió
forintot. Ebbõl 152 millió forint a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium támoga-
tása, közel 140 millió forint pedig a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-tõl
származik. A Nyírségi Erdészeti Zrt. 20%-
os önerõ biztosításával, vagyis 73 millió
forinttal járul hozzá a költségekhez.

A NYÍRERDÕ Zrt. 2004 óta folyama-
tosan részt vesz az erdészeti közmunka-
programokban. 2004-ben öthónapos
foglalkoztatás keretében 172 fõt foglal-
koztatott a cég. 2005-ben hathónapos
foglalkoztatási idõ alatt 202 fõ dolgo-
zott. 2006-ban három közmunkaprog-
ramot indított a NYÍRERDÕ: március-
ban egy 6 hónapos idõtartamú, 287 
fõt foglalkoztató közmunkaprogram
kezdõdött, ezt egészítette ki egy kéthó-
napos, pontosan az ültetési szezont
segítõ program, amelynek keretében
100 ember jutott foglalkoztatáshoz.
Szeptembertõl pedig egy háromhóna-
pos közmunkaprogram indult 384 fõ
részvételével. Tavaly 451-en héthóna-
pon keresztül, 257-en pedig 2,5 hóna-
pon át dolgoztak az erdõgazdaságnál.

A közmunkaprogramok – amellett,
hogy alkalmasak Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Hajdú-Bihar megyék országos
átlagot meghaladó munkanélküliségi
arányának csökkentésére – elõsegítik a
fenntartható erdõgazdálkodást, vala-
mint az erdõmûvelési és erdõkezelési
feladatok végrehajtását. Fontos cél az
állami erdõvagyon értékének, ápoltsá-
gának növelése; a társadalom által igé-
nyelt közjóléti és természetvédelmi er-
dészeti feladatok idõben történõ meg-
oldása, valamint az erdésztársadalom
által létrehozott közjóléti létesítmények
karbantartása. Kiemelkedõ szerepe van
a programoknak a környezettudatos
nevelésben és oktatásban is. 
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