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Elõször 1997-ben és ’98-ban írt ki pályá-
zatot erdõsítési közmunkaprogramra az
Országos Közmunka Tanács (OKT). A
vonatkozó kormányhatározatnak az
volt a célja, hogy a központi erdõsítési
munkákat támogassák, melyben minél
nagyobb számban kerüljenek alkalma-
zásra regisztrált munkanélküliek vagy a
szociális segélyben részesülõ, aktív ko-
rú munkanélküliek – mondotta dr.
Halmágyi János humánpolitikai osztály-
vezetõ, megjegyezve, hogy akkor elsõ-
sorban a munkanélküli cigányság mun-
kához való juttatása volt a fõ cél. Mint-
egy 600 fõt foglalkoztattak 3, illetve 6
hónapon keresztül. Összességében
nem sikerült rosszul ez a program, így,
amikor 2004-ben ugyancsak meghirdet-
ték a pályázatot, természetesen pályá-
zott a NYÍRERDÕ Rt., és így 5 hónapon
át 172 fõnek tudott munkát adni, mely-
nek költsége 101 millió forint volt. A
vállalkozás legfõbb tanulsága az volt –
folytatta Halmágyi János –, hogy a mun-
kásokat körültekintõen kell kiválasztani
a jelentkezõk közül, mert jó részük még
nem dolgozott az erdõgazdálkodásban.
Az OKT ez évben is meghirdette meghí-
vásos pályázatát, amelyben 11 erdésze-
ti részvénytársaság vett részt. A pályá-
zók kérték, hogy korábban, már április
közepén indulhasson a munka.

A NYÍRERDÕ Rt.-nél felhasználható
közmunkaprogram összköltsége meg-
közelítõleg 125 millió Ft volt, ebbõl az
állami támogatás mértéke 80%, amit a
közmunkások bérére és közterheire
kellett fordítani. 

A közmunkaprogram hasznossága a
következõkkel foglalható össze:

Akácosok, nyárasok nyesése, vágás-
takarítás, közjóléti eszközök készítése,
javítása, kihelyezése, illegális hulladék-
lerakók megszüntetése, turistautak kar-
bantartása, többéves erdõfelújítások
ápolása, csemetekerti munkák, amiben
a közmunkások részt vettek – sorolja
Halmágyi János. 

A NYÍRERDÕ Rt. a munkabéren túl
étkezési utalvánnyal, munkaruhával,
védõeszközzel és tûzifával látta el a
közmunkásokat. 

A közmunkaprogram tapasztalatai:
A foglalkoztatottak emberi tartásuk-

ban erõsödtek, egy rövid idõre visszata-

láltak a munka világába. A közmunká-
sok többsége igényli a jövõbeni foglal-
koztatást, illetve a szûkös munkale-
hetõségek miatt szívesen vállalnak to-
vábbra is erdei munkát. A programban
részt vevõ közmunkások összességében
értelmes, alkotó jellegû, értéknövelõ
munkához társultak, s ezzel családjuk
fenntartásához megfelelõ jövedelemhez
jutottak.

Reményeik szerint 2006-ban is foly-
tatódik a közmunkaprogram – fejezte
be tájékoztatóját Halmágyi János.
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A NYÍRERDÔ Rt. részvétele a 
közmunkaprogramban

„A könyv arról szól, ami a
tankönyvekbõl kimaradt. Kuriózu-
mokról, amelyek felkeltik az érdek-
lõdést és felkorbácsolják az érzelme-
ket. Mert féltjük a madarakat, fákat
és szeretnénk, ha gyarapodna az
erdõkben figyelmesen sétáló, de az ott
élõket tiszteletben tartó emberek szá-
ma. Számítok a pedagógusok, erdei
iskolai, szaktábori programvezetõk
segítségére. Módszertani javaslatokat
teszek, hogyan nyerjék meg e célra a
fiatalságot az erdei ünnepnapokon
és elõttük, utánuk a hétköznapokon.”
– írja a szerzõ, ajánlásában.

A könyv megvásárolható a
Flaccus Kiadónál, Budapest, 1088
Vas u. 15/b. és a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Zöld
Boltjában.
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