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Zsúfolásig megtelt az Erdészeti Igazga-
tóság tanácsterme, ahol az OEE Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztálya, az
Erdõk a Közjóért Szakosztály és az
MgSzH Központi Igazgatóság tartotta
évzáró sajtótájékoztatóját. A rendez-
vény keretén belül immár hagyomá-
nyosan került átadásra a „Kétmilliomo-
dik hektár magyar erdõ” emlékérem

sajtódíj, valamint a „Szakszerû erdõ-
gazdálkodásért” díj. 

Az eseményt megtisztelte dr. Bognár
Lajos államtitkár, dr. Seregi János ügyve-
zetõ igazgató és dr. Vajai László fõosz-
tályvezetõ is.

Zambó Péter elnökünk röviden
összefoglalta a megújuló OEE program-
ját és ismertette a legszükségesebb te-

endõket, kiemelve az egységes kom-
munikáció fontosságát. 

A „Kétmilliomodik hektár magyar er-
dõ” emlékérem sajtódíjat Csávás Sándor
újságíró (balra lent), az MTI munkatársa
kapta. A díjat Zambó Péter elnök és Wis-
novszky Károly, az MgSzH Központ Er-
dészeti Igazgatóság vezetõje adta át.

A „Szakszerû erdõgazdálkodásért” dí-
jat Nagy József Antal erdõmérnök (jobbra
lent) dr. Bognár Lajostól vehette át.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Évzáró sajtótájékoztató

A KSH legfrissebb adatai szerint az er-
dõgazdálkodásban dolgozók hazánk-
ban a legkevesebbet keresõ munkavál-
lalók közé tartoznak. 

A mezõgazdaságban, erdõgazdál-
kodásban és a halászatban átlagosan
bruttó 140 900 forintot keresnek a dol-
gozók. Ennél alacsonyabb keresete –
122 600 forint – csak a szálláshely-szol-
gáltatás, a vendéglátás-ágazat munka-
vállalóinak van.

A legjobban fizetõ gazdasági ág to-
vábbra is a pénzügyi, biztosítási tevé-

kenység volt, az itt dolgozók 433 700
forintot kerestek. Ezt a területet az in-
formáció és kommunikáció – 368 700
forinttal –, valamint a villamosener-
gia-, gáz-, gõzellátás követte 358 200
forinttal.

A KSH további hivatalos adatai sze-
rint mintegy 2,5%-kal nõttek a tavalyi év
január-novemberi idõszakában a reál-
keresetek – a fogyasztói árindex 4,9%-
os növekedése mellett. 

A múlt év elsõ tizenegy hónapjában
a bruttó átlagkeresetek 2,0%-kal, a net-

tó átlagkeresetek 7,5%-kal haladták
meg az egy évvel korábbit. 

A teljes munkaidõben alkalmazás-
ban állók átlagos bruttó keresete ha-
zánkban 201 800 forint. Nemzetgazda-
sági szinten az átlagos nettó kereset
132 300 forint volt, amin belül a fizikai
foglalkozásúaké 97 200, a szellemi
foglalkozásúaké pedig 169 600 forint
átlagosan. Ez 7,5 százalékkal maga-
sabb az elõzõ évinél.

Forrás: www.oee.hu

Az erdõgazdálkodás a második legkevesebbet
fizetõ nemzetgazdasági ágazat




