
46 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 2. szám (2011. február)

Januártól a vállalkozások is igényelhetik
a bérpótló juttatásban részesülõ személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatást. 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható tá-
mogatásokról szóló, 2011. január 1-tõl ha-
tályos 375/2010. (XII.31) kormányrende-
let szerint – a Munkaerõpiaci Alap „Köz-
foglalkoztatási támogatások elõirányzatá-
nak” terhére – támogatások nyújthatók a
gazdasági társaságokról szóló törvény,
valamint az egyéni vállalkozóról és az
egyéni cégrõl szóló törvény hatálya alá
tartozó munkaadók számára is. 

A társas és egyéni vállalkozás részé-
re támogatás akkor nyújtható, ha a
munkaügyi kirendeltség által kiközvetí-
tett bérpótló juttatásra (ennek feltételei
nagyobbrészt megegyeznek a korábbi
RÁT feltételeivel) jogosult személy tel-
jes munkaidõben, munkaviszony kere-
tében történõ foglalkoztatását vállalja.

A támogatás további feltétele, hogy a
munkaadó

– a támogatás iránti kérelem benyúj-
tását megelõzõ tizenkét hónapban meg-
lévõ munkavállalója munkaviszonyát a
mûködési körében felmerülõ okból ren-
des felmondással nem szüntette meg,

– kötelezettséget vállal arra, hogy a
munkaviszony megszüntetésére a tá-
mogatás folyósításának idõtartama alatt
sem kerül sor, továbbá

– vállalja a munkavállaló továbbfog-
lalkoztatását legalább a támogatás fo-
lyósítási idõtartama 50 százalékának
megfelelõ idõtartamra.

A támogatás alapesetben „de minimis”
(az Európai Bizottság 1860/2004/EK ren-
delete által is szabályozott) támogatás. 

A támogatás akkor nem minõsül „de
minimis” támogatásnak, ha a foglalkoz-
tatott munkavállaló 

– az elõzõ 6 hónapban nem állt rend-
szeresen fizetett alkalmazásban; vagy

– nem szerzett középfokú végzettsé-
get vagy szakképesítést; vagy

– 50 éven felüli személy; vagy
– egy vagy több eltartottal egyedül

élõ felnõtt; vagy
– etnikai kisebbséghez tartozik és

szakmai, nyelvi képzésének, vagy szak-
mai tapasztalatának megerõsítésére van
szüksége ahhoz, hogy javuljanak mun-
kába állási esélyei egy biztos munkahe-
lyen; vagy

– fogyatékkal élõ személy.
A támogatás legfeljebb 8 hónapra

nyújtható, mértéke a munkavállaló
munkabére és az ahhoz kapcsolódó
járulékok munkáltató által megfize-
tett összegének 70 százalékáig terjed-
het.

Barton Gábor

A vállalkozások és a közmunka

E hét elejétõl mintegy 13 600 munka-
nélküli kezdhet el dolgozni az orszá-
gos közfoglalkoztatási programban,
amelybe idén bekapcsolják a magán-
erdõ-tulajdonosok erdõterületeit is.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs államtitkára elmondta: ez a szám éves
átlagot jelent, a csúcsidõszakban akár a 22-
24 ezer fõt is meghaladhatja a foglalkozta-
tott létszám. A programokban emellett 2
ezer munkanélküli kaphat majd képzést.

A rendelkezésre álló források két-
harmadát a leghátrányosabb helyzetû
megyékre fordítják, így Borsod, Nóg-
rád, Szabolcs és Békés mellett Baranya
déli része, valamint Somogy belsõ része
is a kiemelt térségek között van. A prog-
ram emellett szinte minden települést
érint majd, de leginkább azokat a terü-
leteket, ahol nagy a munkanélküliség.

A közfoglalkoztatási program öt meg-
hívásos pályázatára összesen 139 pályá-
zat érkezett, az országosan 16,2 milliárd
forintos támogatást a pályázók 1,75 milli-
árd forintos önrésszel egészítik ki.

A program jelentõs elõrelépés ta-
valyhoz képest, amikor átlagosan 9200
ember dolgozott közmunka keretében
– mondta Czomba Sándor.

Folytatódik az erdõmûvelõ program,
amelyben a 21 állami erdészeti társa-
ságnál 2 760 álláskeresõt alkalmaznak

majd, olyan munkákra, amelyek közér-
dekûek és nem járnak közvetlen nyere-
séggel. A csemeteápolás, a turistautak
rendbetétele mellett erdõmûvelési
munkákra alkalmazhatják a gazdaságok
a dolgozókat. A decemberben indult
szociális tûzifagyûjtõ akciót is folytatják,
amihez a tervek szerint a jövõben forrá-
sokat rendel a kormány.

A közfoglalkoztatási rendszerbe be-
kapcsolják a magánerdõ-tulajdonoso-
kat, akik közérdekû feladatokkal láthat-
ják el a mintegy 1200-1500 foglalkozta-
tottat. Az ország tíz nemzeti parkjában
366 fõ – köztük akár felsõfokú végzett-
ségû munkanélküli – dolgozhat, a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérségek
számára meghirdetett meghívásos pá-
lyázat keretben pedig 1262 fõ foglal-
koztatása biztosított március végéig.

(Forrás: Fatáj Online)

A Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
tal meghirdetett országos közfoglal-
koztatási program továbbra is lehe-
tõséget teremt az állami erdészeti
társaságoknak arra, hogy közmun-
kások bevonásával lássanak el köz-
érdekû feladatokat.

A Mecseki Erdészeti Zrt. 2011-ben tize-
dik alkalommal vesz részt állami közmun-
kaprogramban. Január harmadik hetében
76 dolgozó kezdte meg a munkát a társa-
ság öt erdészeténél, ám ez a szám a nyári
idõszakban közel kétszeresére nõ majd. 

A programban dolgozók tavasszal
erdészszakemberek irányítása és ellen-
õrzése mellett az erdõsítési munkákban
vesznek részt, ahol csemeteültetés és
makkvetés lesz a feladatuk. A nyár fo-
lyamán pedig mintegy 700 hektáron vé-

geznek erdõápolási feladatokat. A köz-
munkások ezen felül olyan fontos, de
különös szaktudást nem igénylõ mun-
kákat végeznek az év során, mint az il-
legális erdei szemétlerakók felszámolá-
sa, vadkerítések karbantartása az erdé-
szeti és mezõgazdasági vadkár csök-
kentésére, vagy az utak, vízelvezetõ ár-
kok megfelelõ állapotának biztosítása,
amely fõként a belvízzel érintett terüle-
teken kiemelt jelentõségû.

Az év végén záruló program kereté-
ben 12 fõnek OKJ-s erdõmûvelõ képe-
sítés megszerzésére is lesz lehetõsége.

A jelenlegi közfoglalkoztatási prog-
ram keretében a Mecseki Erdészeti Zrt.
15 millió forint önrész biztosítása mel-
lett átlagosan 110 ember számára tud
hasznos munkát adni.

Lázár Andrea

Közmunka és a magánerdõ

Munkát ad az erdõ




