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EGYESÜLETI ÉLET

A Szerkesztõbizottság elnöke dr. Oroszi Sándor, akit az elnökség tagjaként már
bemutattunk. Az SzB tagjait az alábbi névjegyek segítségével ismerhetik meg.

Szerkesztõbizottság 2015—2018 

Dr. Bartha Dénes – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1981)
erdészeti növényvédelmi szakmérnök (1988)

Diplomájának megszerzése után hat évig a gya-
korlatban dolgozott erdõmûvelési mûszaki veze-
tõként, erdõtervezõként, majd erdõfelügyelõként.
1987–1990 között a Magyar Tudományos Akadé-
mia aspiránsa, majd az EFE Növénytani Tanszéké-

nek oktatója lett, jelenleg a NyME Növénytani és
Természetvédelmi Intézetének intézetigazgató
egyetemi tanára, a Természetvédelmi mérnöki
BSc és MSc szakok felelõse, a Természetvédelmi
doktori program vezetõje. Az Erdészeti Lapok
szerkesztõbizottságának 1991 óta tagja, szakmai
munkásságát 1995-ben Pro Natura-díjjal, 2010-
ben Kaán Károly-díjjal, 2014-ben a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Detrich Miklós – bizottsági tag
Gépészmérnök (1972), 
energiagazdálkodási szakmérnök (1989)

A Sefag mûszaki osztályvezetõ-helyettese volt,
amikor 1991-ben megbízták azzal, hogy – munká-
ja mellett – szerkessze a cég folyóiratát. Az Erdõ-
kerülõ címû folyóirat szerkesztését – tíz évvel a
nyugdíjba vonulása után – a mai napig is végzi. A

lapszerkesztés során kialakult sajtókapcsolatok-
nak köszönhetõen, 2002-ben felkérték, hogy ve-
gyen részt az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottsá-
gának a munkájában is. Ezt a feladatkört immár a
negyedik ciklusban tölti be. Lapkészítési munká-
jának elismeréseként 1998-ban elnyerte a Szakúj-
ságírók Egyesületének kitüntetését, a Bronz Toll
Díjat. Alapító tagja és titkára volt az OEE Közön-
ségkapcsolatok Szakosztályának. 

Haraszti Gyula – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1988),
vadgazdálkodási szakmérnök (1992)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után az
Ipoly Erdõ Zrt. jogelõdjeinél mûszaki vezetõi,
majd erdészetvezetõi munkakörben dolgozott.
1996 és 1999 között a Pilisi Parkerdõ Rt. fahaszná-
lati ágazatvezetõje, 1999-tõl napjainkig az Ipoly

Erdõ Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese. 1984
óta az OEE tagja. 1994-tõl 1997-ig az elnökség
tagja, Nógrád, Heves és Borsod megyék régió-
képviselõje. 1997-tõl két évig a Visegrádi Helyi
Csoport titkára, 2002–2010 között a Vadgazdálko-
dási Szakosztály titkára. 2006–2014 között ismét
elnökségi tag, a szerkesztõbizottság elnöke.
2010-ben Bedõ Albert Emlékéremmel, 2013-ban
Vadas Jenõ Emlékéremmel tüntették ki.

Lengyel László Zoltán – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1996)

Erdõmérnöki végzettségének megszerzése után a
NYÍRERDÕ Zrt., majd 2002-tõl az Ipoly Erdõ Zrt.
munkatársa. Elõbb mûszaki vezetõként Tiszacse-
gén végzi feladatait, majd 1999-tõl erdõmûvelési
fõelõadó, KIR vezetõ a központban. 2002-tõl a
Diósjenõi Erdészet erdõmûvelési mûszaki vezetõje,

2005-tõl pedig az Ipoly Erdõ Zrt. közönségkapcso-
lati vezetõjeként dolgozik.  A Mi Erdõnk magazin
szerkesztõbizottsági tagja. Az OEE Debreceni, majd
Balassagyarmati Helyi Csoportjának 1996-tól tagja,
1998-küldöttként, késõbb a Közjóléti és a Közön-
ségkapcsolati Szakosztályokban tevékenykedik.
Az elõzõ ciklusban is tagja a Lapok szerkesztõbi-
zottságának. A 150 éves Lap digitalizálásának részt-
vevõje, a honlap kialakításának munkatársa.  
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Puskás Lajos – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1980)
c. egyetemi docens (2011)

A  diploma megszerzése után a DEFAG, késõbb
a DALERD Zrt. Gyulai Erdészetének mûszaki ve-
zetõje, majd erdészeti igazgatója lett. 1998-tól
oktatási igazgatóként a vállalat Tájékoztatási
Központját vezeti. Az OEE-nek 1980 óta tagja, a

Békés megyei Helyi Csoport titkára, majd ötödik
ciklus óta elnöke. 2010-ig két és fél ciklus alatt a
dél-alföldi régió képviselõjeként az Elnökség
tagja volt. Az Erdészeti Lapok szerkesztõbizott-
ságának harmadik ciklus óta részese. Tagja a Mi
Erdõnk szerkesztõbizottságának is. 2014-ben az
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály elnökévé vá-
lasztották. 1996-ban az Egyesület Bedõ-díj
adományozásával ismerte el tevékenységét. 

Lomniczi Gergely – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (2003)

Szakmai pályafutását a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budapes-
ti Erdészetének kommunikációs munkatársaként
kezdte. Ezt követõen ugyanitt erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ, majd 2007-tõl a Pilisi Parkerdõ Zrt. kom-
munikációs fõelõadója, majd szóvivõje. A társaság
uniós pályázataival is foglalkozott. 2011-tõl az OEE

fõtitkára.  Az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottságá-
nak 2010 óta tagja. Alapítás óta tagja A Mi Erdõnk
folyóirat szerkesztõbizottságának. Részt vett a Kö-
zönségkapcsolati Szakosztály alapításában, indulás-
kor a szakosztály titkára. Szakmai tevékenységének
középpontjában az erdõkkel kapcsolatos ismeret-
terjesztés, az erdõk és az erdõgazdálkodás értékei-
nek megismertetése, elfogadtatása áll, melynek a
fõváros térségében kiemelt jelentõsége van.

Dr. Sárvári János – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1982), 
könyvtáros-informatikus (2006)

1982-ben szerez erdõmérnöki diplomát, majd
1982–1997. között az Erdészeti Tudományos Inté-
zetben dolgozik dokumentátorként, tudományos
titkárként, végül fõigazgató-helyettesként. 1988-
ban egyetemi doktori címet szerez. 1998-ban az

Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetõ titkára,
2000–2002 között az FH-KAREX Rt. francia-magyar
vegyesvállalat ügyvezetõ igazgatója. 2003-tól a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének fõtitkára, 2009-tõl ügyvezetõ elnö-
ke. 2006-ban könyvtáros-informatikus diplomát
szerez az ELTE-ÁITFK bölcsészkarán. 2002-tõl az
OEE Szakkönyvtárának õre, 2003-tól tagja az Erdé-
szeti Lapok szerkesztõbizottságának.

Dr. habil. Schiberna Endre – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1999)
okleveles közgazdász (2003)

Erdõmérnök-hallgató korától az OEE Soproni HCs
és több szakosztály tagja.  Erdõmérnöki diplomájá-
nak megszerzésével párhuzamosan közgazdasági
tanulmányokat is végzett. Az erdészeti és vadászati
ökonómia területén kutat.  Az Erdõmérnöki Karon

doktorál és habilitál, kezdetben kutató, késõbb ok-
tató.  2010–2013 között az Erdõvagyon-gazdálko-
dási Intézet igazgatója, ezt követõen az ERTI-ben
folytatja pályáját az Ökonómiai Osztály osztályve-
zetõjeként.  Az MTA Erdészeti Bizottságának vá-
lasztott tagja, az MTA-VEAB Mezõ- és Erdõgazdasá-
gi Munkabizottságának elnöke, több IUFRO mun-
kabizottság alelnöke, illetve tagja, továbbá több er-
dészeti alapítvány munkájában vesz részt.

Wisnovszky Károly – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1982)
vadgazdálkodási szakmérnök 

A diploma megszerzése óta az erdészeti igazgatás-
ban dolgozik. Kezdetben az Erdõrendezési Szolgá-
latnál erdõtervezõ, majd fõerdõtervezõ. 1989-tõl a
Budapesti Erdõtervezési Iroda vezetõje. 1994-tõl
2000-ig az FM Erdészeti Hivatal osztályvezetõje.

2000-tõl az ÁESz fõigazgató-helyettese, majd meg-
bízott fõigazgatója. 2007 óta  az MGSZH, illetve a
NÉBIH Erdészeti igazgatóság vezetõje. Az Orszá-
gos Erdõ Tanács illetve a Növényi Génbank Tanács
tagja. 1978-tól elkötelezett tagja az OEE-nek. 1988-
tól HCs titkár, majd elnök, illetve szakosztály elnök.
Két évig az OEE fõtitkár-helyettese. Több mint 10
évig Díjbizottsági tag, két alkalommal az OVB elnö-
ke, az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriumi tagja.

Nagy László – fõszerkesztõ
földrajz-történelem szakos tanár (2000) 
okleveles földrajz szakos tanár(2003)
okleveles humánökológus (2007) 

1995 és 2007 között az ELTE TFK és az ELTE TTK
hallgatója. 2005 óta az Ipoly Erdõ Zrt. kutatási pro-
jekt koordinátora. Közjóléti, közönségkapcsolati,
ökoturisztikai ágazatfejlesztési és innovációs terüle-

teken dolgozik. A „Vadregényes erdõtáj – a Bör-
zsöny” tájmonográfia szerkesztõje és szerzõje.  A
Balassagyarmati HCs tagja.  A „Ha Selmec hív…” kö-
tet szerkesztõje.  Az Erdészeti Lapok digitális archí-
vumának szakreferense, késõbb az Erdészettörté-
neti Közlemények digitalizálásának koordinátora.
2011 óta az egyesületi honlap hírszerkesztõje. 2011-
ben az OEE Elismerõ Oklevéllel tüntette ki. 2012
szeptemberétõl az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje. 


