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VÁNDORGYÛLÉS

A 145. 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. Az alábbi szak-

mai névjegyek és a hozzárendelhetõ arcélek

segítségével ezt kívánjuk szolgálni, bemutatva

az egyesületi vándorgyûlés rendezési felada-

tait összefogó tagtársakat. Az alábbiakban a

soproni házigazda TAEG Zrt. szûkebb szervezõ

csapatát ismerhetjük meg.

KISS JÓZSEF

Végzettségek: okl. erdõmérnök
(Sopron 1981), Fatermesztési szak-
mérnök (Sopron 1988)

2001 óta a TAEG Zrt. vezérigazgató-
helyttese, korábban a Röjtökmuzsaji

erdészet vezetõje. Címzetes egyetemi docens. OEE tag, a
vándorgyûlés szervezésének felelõse, az 1. számú szak-
mai program szervezõje.

CSAPÓ JÓZSEF

Végzettségek: Erdész technikus (Sop-
ron 1978), okl. erdõmérnök (Sopron
1984), Fatermesztési szakmérnök (Sop-
ron 1988)

A TAEG Zrt.-nél 1995-tõl dolgozik er-
dészetvezetõi munkakörben. Kezdet-

ben a Hegyvidéki Erdészet, majd a szervezeti változások
után a Soproni Erdészet erdészetvezetõi feladatait látja el.
OEE tag, a 2. számú szakmai program szervezõje és há-
zigazdája.

BÁNÁTI LÁSZLÓ

Végzettségek: Erdész technikus (Sze-
ged 1955), Okleveles vadgazda mér-
nök (NYME 2012), mérnöktanár
(NYME 2014)

A TAEG Zrt.-nél 2001 óta dolgozik.
Beosztásai: 2001-2007-ig a Parkerdõ

szakmai vezetõje, majd 2007-2010 között kerületvezetõ
erdész-vadász. 2010-tõl erdészetvezetõ-helyettesként ve-
zeti a Soproni Erdészet parkerdei és vadászati ágazatát.
OEE tag, a 3. számú program szervezõje és házigazdája.

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ PH.D
Okl. erdõmérnök (1973), erdészeti
növényvédelmi szakmérnök (1978),
egyetemi doktor (1982), PhD tudo-
mányos fokozat (1997)

Címzetes egyetemi tanár, a FHNP
nyugalmazott igazgatója. Az OEE

tagja 1974 óta és a Soproni HCS elnöke. Bedõ Albert em-
lékérem kitüntetettje. Országszerte elismert szakember és
oktató. A 4. számú szakmai program vezetõje és szerve-
zõje.

PILSITS MARIETTA

Végzettségek: NYME Szombathely: Né-
met szak 2009, Kommunikátor 2011 

A TAEG Zrt. Igazgatóságán 2012-tõl
kezdve dolgozik kereskedelmi asz-
szisztensként és kommunikációs fela-
datokban. A vándorgyûlés elõkészíté-

sében jelentõs szerepet vállalt a vándorgyûlés honlapjá-
nak a testre szabásában, a vándorgyûléssel kapcsolatos
kiadványok szerkesztésében, az elõkészítõ és adminiszt-
rációs feladatok ellátásában.

VÖRÖS ATTILA

Végzettségek: Erdésztechnikus (Sop-
ron 1981), okl. erdõmérnök (Sopron
1987), Fahasználati és faanyagszállí-
tási szakmérnök (Sopron 1991) 

A TAEG Zrt.-nél 1991-tõl erdészetve-
zetõi beosztást töltött be. Az erdõgaz-

daság központjába 1998-ban került, ahol jelenleg is er-
dõgazdálkodási igazgatóként dolgozik. OEE tag, a ván-
dorgyûlésen a vendégek fogadásában, regisztráció és a
programok bonyolításában vállalt szerepet.

REISCHL GÁBOR

Végzettségek: Erdésztechnikus (Sop-
ron 1981), okleveles erdõmérnök (Sop-
ron 1988), vadgazdálkodási szakmér-
nök (Gödöllõ 2000), halászati szakmér-
nök (Debrecen 2003)

1991 óta dolgozik a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóságnál (illetve jogelõdjeinél). 2011
januárjától igazgatóként irányítja a nemzeti park mun-
káját. Az 5. számú program szervezõje és házigazdája.

ROMÁN JÓZSEF

Végzettségek: Erdész technikus (Sop-
ron 1973), okl. erdõmérnök (Sopron
1978), Fahasználati és faanyagszállítá-
si szakmérnök (Sopron 1991) vadá-
szati szakértõ (Sopron 1996)

A TAEG Zrt.-hez 1991-ben került,
ahol jelenleg vadgazdálkodási igazgatóként dolgozik.
Címzetes egyetemi docens. OEE tag. A vándorgyûlésen a
vendégek fogadásában, a regisztráció és a programok
bonyolításában vállalt szerepet. 




