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Zambó Péter (1958), elnök

Képzettség:
1982. Sopron, okleveles erdõmérnök.
2002. Sopron, vállalatgazdasági szak-
mérnök.

Szakmai pályafutás:
1982. A Pilisi Állami Parkerdõgaz-

daság Szentendrei Erdészeténél erdõ-
mûvelési mûszaki vezetõ lettem.

1993. Kineveztek a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság vezérigaz-
gató-helyettes fõmérnökévé. Fõmérnöki feladataimat az átala-
kulást követõen Pilisi Parkerdõ Részvénytársaságnál folytattam.

2000. Március 1-tõl az Ipoly Erdõ Részvénytársaságnál
megbízási szerzõdéssel dolgoztam. Feladataim: a pályázatok
elkészítése, koordinálása, a térség közjóléti fejlesztési kon-
cepciójának elkészítése. Május 23-tól a Pilisi Parkerdõ Rész-
vénytársaság vezérigazgatói beosztását töltöm be.

Társadalmi tevékenység:
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1978 óta vagyok ak-

tív tagja. 2010 májusától megválasztottak az OEE elnökének. 
Az 1999-ben megalakult Pro Silva Hungariae alapító tagja

vagyok. 2006-ban Pro Silva Hungariae díjat kaptam. 

Kiss László (1955) általános alelnök

Végzettség:
1970-1974. Róth Gyula Erdészeti Szak-
középiskola, Sopron, középfokú erdész.
1975-1980. Erdészeti és Faipari Egye-
tem, Sopron, okleveles erdõmérnök.
Közgazdasági Egyetem, Budapest,
szakközgazdász. 
Pályámat 1980-ban kezdtem az Ipolyvi-
déki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság

Romhányi Erdészeténél.
1985–1991 között az IEFAG Diósjenõi Erdészetének vezetõje.
1991-tõl 1995. az erdõgazdaság központjában, különbözõ
beosztásokban tevékenykedtem.
1995-1998 között az ÁPV Rt. portfólió menedzsere.
1998-tól az Ipoly Erdõ Rt. vezetõje vagyok.

Egyesületi tevékenység:
Az OEE-be középiskolás koromban léptem be, jelenleg a Ba-
lassagyarmati Helyi Csoport tagja vagyok. 
2006-tól egy cikluson keresztül az OEE Elnökség tagjaként, Nóg-
rád, Heves és Borsod régióképviselõjeként tevékenykedtem.
2010-tõl az OEE általános alelnöke vagyok. 
2006-ban Pro Silva Hungariae kitüntetésben részesültem.

Szabó Vendel (1960) technikus alelnök

1974-1978. Sopron, Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ban érettségiztem. 1978-1980. Kisalföldi Erdõgazdaság Mo-
sonmagyaróvári Erdészete – erdész gyakornok, 1980. Sop-
ron, erdésztechnikus minõsítõ oklevél.
1986 Sopron- erdészeti növényvédõ technikusi oklevél.
1981-1993 Kisalföldi Erdõgazdaság Gyõri Erdészete Csando-

tai erdészkerület vezetõje 1986-1993.
mellékfoglalkozásban a Téti Kisfaludy
Károly MGTSZ erdészeti ágazatvezetõ-
je. 1993-tól vállalkozó erdész (a vállal-
kozás átöleli az erdészeti ágazat teljes
vertikumát a csemetetermeléstõl a fa-
feldolgozásig).
2000-tõl erdészeti integrátor.
2007-tõl TSZK.

2008 augusztus 20-án PRO SILVA HUNGARIAE díjjal tüntet-
tek ki.
CSALÁDI HÁTTÉR:
1982 óta nõs, két gyermek (Andrea 27 éves és Vendel 25
éves) édesapja. 
ÉRDEKKÉPVISELETEK:
1979-tõl tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek (a Gyõri
Magánerdõs Helyi Csoport gazdasági felelõse).
1999-tõl tagja a Magánerdõtulajdonosok és Gazdálkodók Or-
szágos Szövetségének (2003-tól felügyelõ bizottság tagja,
2009-tõl alelnök).
2000-tõl tagja a Fagazdaságok Országos Szövetségének.
Alapító tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak.

Mocz András (1963) magánerdõs alelnök

Végzettség: okleveles erdõmérnök. 

Mocz András 1977-81 között középfo-
kú erdész végzettséget szerzett Sop-
ronban a Roth Gyula Erdészeti Szakkö-
zépiskolában. Ezt követõen 1981-83-
ban erdészgyakornokként dolgozott a
Nyugat-Magyarországi Fakombinát
Sárvári Erdészeténél, amely idõszak-

ban technikus minõsítõ vizsgát tett erdészeti ismeretekbõl.
Párhuzamosan a technikusi képesítés megszerzésével felvé-
telt nyert a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol
1991-ben okleveles erdõmérnöki diplomát szerzett. 
1991. szeptember 1. és 1997. szeptember 12. közötti idõszakban
a HM Kaszó Erdõgazdaság Rt. alkalmazásában volt. 1992. janu-
ár 1-tõl 1993. december 31-ig fahasználati osztályvezetõi beosz-
tást töltött be. Utána erdészeti igazgatóként vezette az erdõhasz-
nálatot, az erdõmûvelést és a vadgazdálkodási osztályt. Létre-
hozta a mûködõ erdõgazdálkodói szolgáltató vállalkozói szférát. 
1998 óta a magán-erdõgazdálkodás területén dolgozik. Jelen-
tõs szerepet vállalt a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségében. Jelenleg a MEGOSZ
és az OEE egyik alelnöke. 
2007-ben felvételt nyert az FVM szaktanácsadói névjegyzék-
be erdõ- és fagazdálkodás, valamint vadgazdálkodás szakte-
rületeken.
Témavezetõként részt vett „A kedvezõtlen adottságú mezõ-
gazdasági területek erdõsítési lehetõségei és az erdõgazdál-
kodói szervezetek megalakítása” címû, 2005-2008 között a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karával közö-
sen megvalósított projektben, melyet a Kutatásfejlesztési Pá-
lyázati és Kutatáshasznosítási Iroda is támogatott.
A Mocz és Társa Magánerdészet Kft. egyik tulajdonosa. 
Pro Silva Hungariae Magyar Erdõkért díjban részesült 2009.
augusztusában.

Az OEE 2010-ben megválasztott elnöksége
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Haraszti Gyula (1964.) E.L. szerkesztõbizottságának elnöke

Iskolai végzettség:
Erdészeti és Faipari Egyetem, Okleve-
les erdõmérnök.
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem,
Vadgazdálkodási szakmérnök. 

Szakmai pályafutásom:
Pályámat 1988-ban kezdtem az Ipolyvi-
déki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság

(IEFAG) Diósjenõi Erdészeténél mint mûszaki gyakornok.
1989–1992. között az IEFAG Váci Erdészetének fahasználati
mûszaki vezetõjeként tevékenykedtem.
1992-tõl 1996-ig az IEFAG (1993-tól Ipoly Erdõ Rt.) Romhányi
Erdészetét vezettem.
1996–1999. között Pilisi Parkerdõ Rt. Központjában, fahasz-
nálati ágazatvezetõként dolgoztam.
1999-tõl az Ipoly Erdõ Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese
vagyok.

Egyesületi tevékenységem:
Az OEE-be 1984-ben léptem be, jelenleg a Balassagyarmati
Helyi Csoport tagja vagyok. 
1994-tõl 1997-ig az OEE Elnökség tagjaként, Nógrád, Heves
és Borsod régióképviselõjeként tevékenykedtem.
1996-1999 között a Visegrádi Helyi Csoport tagja, 1997-tõl
1998-ig a HCS titkára voltam.
A Pro Silva Hungaria Egyesület alapító tagja vagyok, 1999-
2008 között a PSH elnökségi tagja voltam.
2002-2010 között a Vadgazdálkodási Szakosztály titkári fela-
datait láttam el.
2006-tól az Elnökség tagjaként, az Erdészeti Lapok Szerkesz-
tõbizottságának elnöke vagyok.
Munkámat az OEE 2010-ben Bedõ Albert Emlékéremmel is-
merte el. 

Bak Julianna Ellenõrzõbizottság elnöke

1983-ban végeztem a soproni Erdésze-
ti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Ka-
rán. 1984. évtõl folyamatosan a jelen-
legi munkahelyemen, az ÉSZAKERDÕ
Zrt., illetve jogelõdjénél dolgozom
elõbb mûszaki területen, majd 2002-tõl
a részvénytársaság közgazdasági vezér-
igazgató-helyetteseként. 
1988-ban útépítõ szakmérnöki, 1997-

ben mérnök-közgazdász oklevelet szereztem. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Miskolci Helyi Csoportnak
1984-tõl vagyok tagja, 1990-tõl folyamatosan, az EB elnökévé
való megválasztásomig, titkári feladatait végeztem. 
1998-2002 között az OEE Elnökségében dolgoztam régió-
képviselõként, 2006-2010 között az Ellenõrzõ Bizottság tagja
voltam. 
Az „Erdészcsillag” Alapítványnak kuratóriumi tagja vagyok az
alapítástól, 2002-tõl.

Csépányi Péter (1964.) Pest, Fejér, Komárom–Esztergom
megye és Budapest régióképviselõje

A gimnáziumi érettségi és az egyéves
sorkatonai szolgálat letöltése után 1984-
ben kezdtem meg az egyetemi tanulmá-
nyokat Sopronban az Erdõmérnöki Ka-
ron. 1989-ben végzés után, a Mátra-Nyu-
gatbükki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság Ózdi Erdészetnél kezdtem el dolgoz-
ni. Féléves gyakornoki idõ letöltése után
fahasználati mûszaki vezetõként dolgoz-

tam, majd az arlói területrész erdõgondnoka lettem. 
1996-tól a Pilisi Parkerdõ Központjában dolgozom, kezdet-
ben erdõmûvelési ágazatvezetõként, majd erdõgazdálkodási
osztályvezetõként, 5 éve pedig termelési és természetvédelmi
fõmérnöki beosztásban. Legfõbb szakmai céljaimnak a ter-
mészetes mag eredetû erdõ felújításának, arányának emelé-
sét, és a természetközeli erdõgazdálkodási módszerek beve-
zetését, feltételeinek megteremtését tekintem. Az erdõmér-
nöki diploma megszerzése után eltelt idõben angolból kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a Soproni Egyetem Erdõmérnöki Ka-
rán természetvédelmi szakmérnöki és a Budapesti Mûszaki
Egyetemen MBA diplomát szereztem.
Az egyesületi munkában elsõsorban az Erdõmûvelési Szakosz-
tály tagjaként vettem eddig részt, és 2005-2008 között a Viseg-
rádi Helyi Csoport titkára, majd 2008-tól a csoport elnöke va-
gyok. 1999-ben részt vettem a Pro Silva Hungaria alapításában,
amelynek szintén elnökségi tagjaként tevékenykedem.

Cserép János
Borsod, Heves, Nógrád régióképviselõ

Az erdészeti munkát már gyermekko-
rában megismerte, erdészcsaládból
származik. Erdõmérnöki oklevelét
1976-ban szerezte. Az egyetem elvég-
zését követõen az ÉSZAKERDÕ Zrt. jog-
elõdjénél helyezkedett el, és nyugdíjba
vonulásáig ott dolgozott. Több mint 24
évig volt a társaság vezérigazgatója.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek

36 éve tagja, a Miskolci Helyi Csoportnak 1986 óta folyama-
tosan az elnöke. A FAGOSz-nak is volt elnöke 6 évig, és több
országos szakmai szervezetben tevékenykedett.
AZ OEE elnöke volt 2000-2006 között, az elnökségnek jelen-
leg másodszor tagja.
2008-ban az OEE Bedõ Albert Emlékéremmel tüntette ki.

Gencsi Zoltán (1965.) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyék régióképviselõje

Munkahely:
Hajdúböszörményi SZÖVÁLL 1989.
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
1990-2007.
Hortobágyi Természetvédelmi és Gén-
megõrzõ nKFT 2008-

Iskolai végzettség:
természetvédelmi szakmérnök,okleve-

les erdõmérnök,képesített erdész.Hirdessen az Erdészeti Lapokban!
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Oktatási tevékenységek:
A Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense, a
Debreceni Egyetem kihelyezett Tájökológiai Tanszékét vezeti.
Számos rendezvény, könyv, film, kiállítás, kiadvány ötletgazdája-
ként, írója vagy szervezõjeként  „Hortobágyért” díjban részesült.

Szakmai szervezetek:
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesületének el-
nökségi tagja.
Biokontroll Hungária Kft. igazgatói testületének tagja.
Pro Silva Hungaria Egyesület tagja.

Nagy Imre (1958.) Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala,
Veszprém megyék régióképviselõje

Középfokú erdészvégzettségét a sopro-
ni Roth Gyula szakközépiskolában, a
legendás tanári kar kezei alatt szerezte
meg 1976-ban. Katonasággal tarkított
egyetemi tanulmányait Sopronban
1982-ben fejezte be. Okleveles erdõ-
mérnök. Postgraduális képzésben a
Keszthelyi Egyetemen 1989-ben mezõ-
gazdasági növényvédelmi és agroké-

miai diplomát védett. Munkahelyei: Zalai Erdõ és Fafeldolgozó
Gazdaság Letenyei Erdészet – erdõmûvelési mûszaki vezetõ,
Nagykanizsai Erdészet – erdõmûvelési ágazatvezetõ. 10 év
praxis után 1992-tõl a Zalaegerszegi Erdõfelügyelõség Nagyka-
nizsai Osztályán erdõfelügyelõ, majd osztályvezetõ. 2004. má-
jus 1-tõl az AESZ Szombathelyi Igazgatóságának, jogutódként
a Vas Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságának igazgatója.
2010-tõl az Országos Fajtaminõsítõ Bizottság tagja.
1999-tõl közremûködik az egyetemi oktatásban, gyakorlatve-
zetés-elõadások. 2007-2009 között az Államvizsga Bizottság
tagja. 2006-tól címzetes egyetemi docens. Az OEE-nek 1982.
óta tagja, a Szombathelyi HCS-nak 2006. decemberétõl elnö-
ke, 2010-tõl régióképviselõ. 2006-tól a Tömördért Alapítvány
kuratóriumi tagja, 2008-tól a Mészáros Károly Erdészeti Felsõ-
oktatási Emlékalapítvány felügyelõbizottságának elnöke.
Volt FM szaktanácsadó, minõsített NFA vagyonbecslõ, jelen-
leg melléktevékenységként igazságügyi szakértõ. 

Ripszám István (1965.) Baranya, Somogy, Tolna megye
régióképviselõje

Gyõrben töltött gimnáziumi évek után
a soproni egyetem elõfelvett hallható-
ja lettem 1983-ban. Egyetemi tanulmá-
nyaimat a Marcaliban eltöltött 1 év ka-
tonaság után, 1984-ben kezdtem meg
az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán Sopronban. 1989-ben
szereztem meg diplomámat. Diploma-
munkámban õserdõ-regenerációval

foglalkoztam a Duna-ártérben.

Az államvizsga után a Bogádi Zengõ Gyöngye MGTSZ-ben gya-
kornokként kezdtem dolgozni, majd erdészeti fõágazatvezetõ
lettem 1989. szeptember 1-tõl. Irányításom alatt két erdészkerü-
let mellett csemetekert és faipari üzem is mûködött. 
A szövetkezetben négy éven keresztül láttam el a fõágazatve-
zetõi munkakört.

1993. október 1-tõl a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetõi Erdészet-
nél fahasználati mûszaki vezetõi munkakörben helyezkedtem el. 
Alapdiplomám mellé 1994-ben természetvédelmi szakmér-
nök oklevelet szereztem. Szakdolgozatomban a Melegmány
TK erdészeti problémáival foglalkoztam.
1997. április 1-tõl a Mecseki Erdészeti Rt. központjának dol-
gozója lettem mint fahasználati elõadó. Itt a fahasználat terve-
zésével és a fahasználati technológiákkal foglalkoztam.
1998. szeptember 1-tõl értékesítési fõmunkatársként a rész-
vénytársaság bükkválasztékainak értékesítése volt a fõ fela-
datom.
2004. február 1-tõl a Pécsváradi Erdészet igazgatója vagyok.
Az irányításom alatt mûködõ 12 000 hektáros erdészet a Ke-
let-Mecsekben 7500 hektáron erdõgazdálkodik. Szép ered-
ményeket tudunk felmutatni a természetes felújítások és a
szálaló vágások területén. Szálalással 300 hektárnyi erdõt ke-
zelünk, és további 300 hektár a gazdálkodás alól kivont, ki-
zárólag természetvédelmi célt szolgáló erdõk területe.

Részt vettem a Kõszegi-forrás erdõrezervátum, a Fekete-kõ er-
dõrezervátum kezelési tervének elkészítésében és a Kelet-Me-
csek TK erdõrészlet szintû kezelési tervének elõkészítésében. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Nemzeti Parki Tanácsának, és a
Pécsi Akadémiai Bizottság Ökológiai Albizottságának tagja
vagyok.
Német nyelven társalgási szinten beszélek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Baranya megyei Helyi Cso-
portjának 12 évig voltam titkára, jelenleg régióképviselõként
az elnökség tagja vagyok. Az Erdõfeltárási Szakosztály ren-
dezvényein tagként veszek részt. 2010-ben Bedõ Albert em-
lékérmet vehettem át az Egyesület vándorgyûlésén.

Feleségem középiskolai matematikatanár. Három gyerme-
künk van.
Rendezett körülmények között Pécs közelében, falun lakunk.

Dr. Szabó Tibor József (Ph.D.), (1969.) Csongrád, Bács-
Kiskun és Békés megye régióképviselõje

Az erdészszakmával a szegedi Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakközépiskolában is-
merkedtem meg, majd erdõmérnöki
diplomámat Sopronban szereztem
meg. 

1994 szeptemberében  a Kiskunsági
Erdészeti és Faipari Rt. Császártöltési
Erdészeténél kezdtem el dolgozni,
ahol elõször mérnökgyakornokként,

majd mint erdõmûvelési mûszaki vezetõ dolgoztam. 2002-
2004 októberéig az ÁESZ Kecskeméti Igazgatóságánál mint
erdõfelügyelõ tevékenykedtem, majd ezek után 2010 júliusá-
ig a KEFAG Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese  voltam.

Feleségemmel 9 és 12 éves gyermekeinket, a nyíltság, a
tisztesség, a természet iránti szeretet jegyében neveljük.  E
három vezérelv mentén végeztem, és  végzem ma is a mun-
kámat, a magyar erdõgazdálkodás érdekében. Szakmai hit-
vallásomban az erdõ hármas funkciójának (gazdasági-védel-
mi-jóléti) messzemenõ érvényesülését, arányos harmóniáját
tartom elsõdlegesnek.  Megtiszteltetés  számomra, hogy
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye régióképviselõjeként
tagja lehetek  Országos Erdészeti Egyesület  Elnökségének.




