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VÁNDORGYÛLÉS

A 146. OEE Vándorgyûlés szervezõi
Régi hagyomány a Lapokban, hogy a május-jú-
niusi lapszámokban a közelgõ egyesületi nagy
rendezvényre, közös erdész ünnepünkre irá-
nyítjuk az olvasók figyelmét. A következõ szak-
mai névjegyek és a hozzárendelhetõ arcélek

segítségével ezt kívánjuk szolgálni, bemutatva
az egyesületi vándorgyûlés rendezési felada-
tait összefogó tagtársakat. Az alábbiakban a
kaposvári házigazda, a SEFAG Zrt. szûkebb
szervezõ csapatát ismerhetjük meg.

RAKOVICS ANDREA

okl. erdõmérnök (Sopron, 2009)

2013 óta a SEFAG Zrt. közjóléti és tu-
risztikai referense, korábban terület-
gazdálkodási ágazatvezetõ. Gyakor-
latot az erdõgazdálkodás mellett a

szakirányú oktatásban is szerzett. OEE-tag, a vándor-
gyûlés általános felelõse. Kiemelt feladata a regisztrációk
kezelése, a rendezvény pénzügyi elszámolása és az aján-
dékcsomagok kialakítása.

SZABÓ JÓZSEF

okl. erdõmérnök (Sopron, 1998)

2013 óta a SEFAG Zrt. erdészetpoli-
tikai osztályvezetõje. Korábban pro-
jektvezetõ, ezt megelõzõen a Somogy
megyei erdészeti hatóság igazgatója.

OEE-tag, a Kaposvári Helyi Csoport titkára, a vándor-
gyûlés szakmai programjainak vendéglátásáért és az
ünnepi közgyûlésért felel.

PINTÉR OTTÓ

okl. erdõmérnök (Sopron, 1981) 
Fahasználati és faanyagmozgatási
szakmérnök (1991)

2001 óta a SEFAG Zrt. Zselici Erdésze-
tének igazgatója. Korábban vezérigaz-

gató-helyettes, erdészeti fõmérnök. Kaán Károly- és Pro
Silva Hungariae-díjas. A „Somogyi Erdõkért” aranygyûrû
kitüntetettje. OEE-tag, a vándorgyûlés 1. és 4. programjá-
nak és a Ropolyi találkozónak felelõse.

SPINGÁR PÉTER

okl. erdõmérnök (Sopron, 1993.)

2008 óta a SEFAG Zrt. erdõgazdálko-
dási osztályvezetõje. 1996-ban lett a
társaság alkalmazottja, mint fahasz-
nálati ágazatvezetõ. OEE-tag, a Kapos-

vári Helyi Csoport elnöke. Az „Év Erdésze – 2015” verseny
felelõse. A vándorgyûlésen a szakmai programok kialakítá-
sa, szervezése terén vállal szerepet.

MERCZEL ISTVÁN

okl. erdõmérnök (Sopron, 1986), pénz-
ügyi-vállalkozási szakértõ (2001)

2012 óta a SEFAG Zrt. mûszaki osz-
tályvezetõje. Ezt megelõzõen erdészet-
politikai és ellenõrzési osztályvezetõ-

ként, fahasználati osztályvezetõként és ágazatvezetõként
látta el feladatait. A „Somogyi Erdõkért” aranygyûrû kitün-
tetettje. OEE-tag, a vándorgyûlés 2. szakmai és extra prog-
ramjáért, valamint a baráti találkozóért felel.

IHÁROSI PÉTER

okl. erdõmérnök (Sopron, 2003.)

2013 óta a SEFAG Zrt. turisztikai és
közjóléti osztályvezetõ-helyettese.
2012-ben került a társasághoz. Ko-
rábban erdõgazdálkodásban, szak-

irányú oktatásban és az erdészeti hatóságnál szerzett
gyakorlatot. OEE-tag, a vándorgyûlés kommunikációjá-
nak felelõse. Részt vett a rendezvény arculatának kiala-
kításában.

KLENOVICS ANIKÓ

okl. környezetmérnök (2004), turiz-
mus-menedzsment (2010)

2014 óta a SEFAG Zrt. turisztikai és
közjóléti osztályvezetõje. 2007-ben
kezdett dolgozni a társaságnál, kez-

detben mint a Hotel Kardosfa vezetõje, késõbb turisztikai
igazgatóként. A vándorgyûlés szervezésének általános
felelõse, kiemelten a szálláshelyért és vendéglátásért felel.

MÁTÉ JÁNOS

okl. erdõmérnök (Sopron, 1996.), köz-
gazdász szakmérnök (2002.), vadgaz-
dálkodási szakmérnök (2006.)

2007 óta a SEFAG Zrt. termelési
vezérigazgató-helyettese. Korábban

a Mecsekerdõ Zrt. ágazatvezetõje, majd erdészeti igaz-
gatója. OEE-tag, a vándorgyûlés szervezésének felelõse.
Irányításával kerültek kialakításra a szakmai prog-
ramok.


