
Erdészeti Lapok CL. évf. 2. szám (2015. február)52

EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdészeti Egyesület 2014. november 28-án megválasztott Ellenõrzõ
Bizottságának tagjait az alábbi névjegyek segítségével mutatjuk be.

Az OEE Ellenõrzõ Bizottsága
2015—2018 

Az OEE Ellenõrzõ Bizottsága
2015—2018 

Bak Julianna – bizottsági elnök
okleveles erdõmérnök (1983)
útépítõ szakmérnök (1988)
mérnök-közgazdász (1997)

Erdõmérnöki végzettségének megszerzése óta az
ÉSZAKERDÕ Zrt. és jogelõdeinek munkatársa.
Elõbb mûszaki területen végzi feladatait, majd 2002
óta az erdõgazdaság közgazdasági vezérigazgató-

helyettese. Az Országos Erdészeti Egyesület Mis-
kolci Helyi Csoportjának 1984-tõl tagja, 1990-tõl
2010-ig tartó idõszakban a helyi csoport titkára.
1998-2002 között az OEE Elnökségében régiókép-
viselõ. 2006-2010 között az Ellenõrzõ Bizottság tag-
ja, 2010-2014 között annak elnöke.  Az alapítástól,
2002-tõl, az „Erdészcsillag” Alapítvány kuratóriumi
tagja. 2012-ben az Egyesület és a szakma Bedõ-díj-
jal ismerte el munkásságát.

Ferenczi Tamás – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1986)
közgazdasági szakokleveles mérnök (1998)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után a
szombathelyi Fakombinát Erdõgazdaságának
munkatársa lett. A Sárvári Erdészeti Igazgatóság
mûszaki gyakornoka, majd tervezõ és termelés-
programozó. 1991-tõl tervezésvezetõ. 1998 után

az 1992-ben önállósult Szombathelyi Erdészeti
Zrt. közgazdasági és pénzügyi csoportjának veze-
tõje, majd 2000-tõl napjainkig a közgazdasági,
pénzügyi és számviteli osztály vezetõje. 1984 óta
az OEE Szombathelyi Helyi Csoport aktív tagja.
2001-tõl az OEE Közgazdasági Szakosztályának
munkájában is részt vesz. 2002-2006 között az El-
lenõrzõ Bizottság tagja. 2006-2014 között a helyi
csoport küldötte.

Kolozsvári Ákos Imre – bizottsági tag
okleveles erdõmérnök (1976)
okleveles közgazdász (1984)

Szakmai pályáját 1976-ban a SEFAG Kaposvári Erdé-
szeténél kezdte mûszaki vezetõként. Késõbb az
ERTI Kaposvári Állomásán dolgozott, majd az
OKTH természetvédelmi fõfelügyelõje lett.  Ezt kö-
vetõen a MÉM Erdészeti- és Faipari Hivatalában vál-

lalatfelügyeleti területen dolgozik.  Majd a Budavidé-
ki Állami Erdõ-és Vadgazdaságnál a közgazdasági
részleget irányítja. 1990-tõl az Erdõrendezési Szolgá-
latnál gazdasági igazgató. Késõbb az ÁESZ gazdasá-
gi fõigazgató-helyettese, majd 2010-es nyugállo-
mányba vonulásáig az MGSzH gazdasági elnökhe-
lyettese. 1966 óta az OEE tagja. 1986-tól az Ellenõrzõ
Bizottságban végez egyesületi munkát. 1998-2010
között az EB elnöke. 2010-ben Bedõ-díjat kapott.

Kovácsné Schulteisz Margit – bizottsági tag
okleveles közgazdász (1978)

1973-1974 között a gemenci erdõgazdaság pénz-
ügyi, számviteli gyakornoka. Közgazdász diplo-
máját a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu-
dományi Karán szerzi meg, 1974-1978 között. 

A diplomaszerzés után 1978-tól 1991-ig a ge-
menci állami erdõgazdaság üzemgazdasági osz-

tályvezetõje, fõkönyvelõ. 1991 és 1998 között a
Gyulaj Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként
irányította az állami erdészeti társaság pénzügyi,
számviteli és ügyviteli feladatait. 

1998-tól napjainkig a Gemenc Zrt. és jogelõdei-
nek gazdasági vezérigazgató-helyettese. 1978 óta
az Országos Erdészeti Egyesület tagja a Bajai Helyi
Csoportban.

Vaspöri Eszter – bizottsági tag
okleveles közgazdász (2002)
jogi szakokleveles közgazdász (2009)

Pályakezdése óta az erdészeti és agrárigazgatás
gazdasági területén dolgozik. 2002–2004 között
az ÁESZ gazdasági ügyintézõje, majd 2004–
2006 között az ÁESZ Elõirányzat-gazdálkodási
Osztályának osztályvezetõje. 2007–2008 között

az MGSzH Erdészeti Igazgatóság pályázatkeze-
lési és támogatási ügyintézõje. 2008-ban gya-
kornokként dolgozik Brüsszelben, a Magyar
Köztársaság EU melletti állandó képviseletén.
2009-tõl napjainkig a NÉBIH Gazdasági Elnök-
helyettes Titkárságának titkárságvezetõje. 2007
óta az OEE Budapesti ÁESZ Helyi Csoport tag-
ja. 2010–2014 között az OEE Ellenõrzõ Bizott-
ságának tagja. 


