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CSÉPÁNYI PÉTER
okleveles erdõmérnök

Erdõmérnöki diplomáját 1989-ben sze-
rezte meg Sopronban. Szakmai pályáját
a MEFAG ózdi, majd székhelyváltás
után az arlói erdészeténél kezdte, 1996-
ig különbözõ beosztásokban. Munkája
eredményeként 1994-ben 200 hektáron
szálalóvágásos felújítást üzemterveztek
a természetközeli erdõgazdálkodás je-
gyében az erdészetnél. 1994-ben termé-
szetvédelmi szakmérnök, 2000-ben
MBA diplomát szerzett.

1996-tól a Pilisi Parkerdõ Központjá-
ban erdõmûvelési ágazatvezetõ, majd
2002-tõl erdõgazdálkodási osztályveze-
tõi beosztásban dolgozott. Jelenlegi
munkaköre termelési és természetvé-
delmi fõmérnök.

A folyamatos erdõborítást biztosító er-
dõkezelés aránya a Pilisben  eléri a 26%-
ot. Ezzel sikerült a közjóléti igények, a ter-
mészetvédelmi követelmények és a fater-
mesztési tevékenység harmonizálása.

Közel húsz publikációja jelent meg,
több helyen tartott tudományos elõadá-
sokat. Nemzetközi konferenciákon
képviseli – képviselte hazánkat: Városi
erdészet (European Forum on Urban
Forestry), IUFRO, Pro Silva Európa.

Innovációs pályázatoknak (kutatás-
fejlesztés) nem csak kapcsolattartó sze-
mélye, de aktív részese is. 1999-tõl a Pro
Silva Hungaria alapító és elnökségi tagja.

Az OEE keretén belül aktív tevékeny-
séget folytat az Erdõmûvelési és az Erdõ-
feltárási Szakosztályokban, 2005-2008 a
Visegrádi helyi csoport titkára, 2008-tól
elnöke, 2010-tõl területi képviselõ.

KUPÁS DEÁK ZOLTÁN
okleveles erdõmérnök

1975-ben szerzett erdõmérnöki oklevelet.
Egész élete, és a még befejezetlen 36 éves
szakmai pályafutása a tolnai tájhoz kötõ-
dik. Erdészetvezetõ három évig a Gyulaj
Zrt. Mûszaki Erdészeténél, majd huszon-
kilenc éve a Hõgyészi Erdészeténél.

A Hõgyészi Erdészet területe kiváló
vadgazdálkodási adottságokkal, kitûnõ
genetikai képességû gímszarvas- és
vaddisznó-állománnyal rendelkezik.
Szakmai munkáját ezek a feltételek
szabják meg. Az erdõ-, mezõ- és a vad-
gazdálkodás szabadtéri egyensúlyának
felborítása nélkül – az erdõállományok
korosztályviszonyai miatt, a csekély ki-
termelhetõ famennyiség mellett - csak a
zártterû, nagy hozamú vadgazdálkodás
látszott kiútnak, jövedelemteremtõ le-
hetõségnek. Az erdészet vaddisznós
kerti programja 4 komplexum területen
folyik. A vaddisznós kertek üzemelteté-
sének számtalan leírt irodalma van Ma-
gyarországon, de a technológiák nagy-
üzemi kipróbálása, végleges kialakítása
csak itt történt meg. A nagy terítékû,
magas vadkanterítékarányú hajtóvadá-
szatoknak kitûnõ híre van Európában.

Kupás Deák Zoltán elhivatottságát
az erdõállomány-gazdálkodás területén
bizonyítja: az 51,2 ha-os cseres és ko-
csánytalan tölgy magtermõ állomány
kijelölése és fenntartása, az 5,4 ha-os
kocsánytalan tölgy plantázs létrehozá-
sa, a természetes erdõfelújítások, a ter-
mészetszerû erdõkezelések lehetõség
szerinti szorgalmazása, megvalósítása, a
„Pro silva” módszer elsõként való beve-
zetése az erdõgazdaságnál.

Jelentõs szerepet vállalt a Lengyel-An-
na Fürdõi Turisztikai és Természetismere-
ti Központ létrehozásában, fejlesztésében. 

SPIEGL JÁNOS
okleveles erdõmérnök

Erdõmérnöki diplomáját 1977-ben, az
EFE Erdõmérnöki Karán kitüntetéssel
szerezte meg. Friss diplomásként
1981-ig a Budapesti Geodéziai és Tér-
képészeti Vállalatnál alaphálózat bõví-
tési munkákon dolgozott, majd a KE-
FAG Kerekegyházi Erdészeténél mû-
szaki vezetõ. Megismeri az alföldi er-
dõgazdálkodást, és jó színvonalon
mûveli azt. 

Informatikai érdeklõdése és ismere-
tei szakmai körökben kimagaslóak.
1986-tól a Kecskeméti Erdõfelügyelõsé-
gen folytatja munkáját, jól alkalmazható
programokat ír. 1989-ben programozó

képesítést szerez, 1990-tõl igazgatási és
számítástechnikai osztályvezetõ. Új in-
formatikai rendszert épített ki a Kecske-
méti Erdõfelügyelõségen.

1993-tól az Erdõfelügyelõség, majd
1997 januárjától a jogutód ÁESZ hatósá-
gi igazgatóhelyettese. 2003-ban jogi ké-
pesítést szerzett, jogi szakokleveles
mérnök lett.

2004. november 24-i kinevezését kö-
vetõen – igazgatóként – különbözõ in-
tézményi megnevezések alatt (ÁESZ,
MgSZH, Kormányhivatal) végezte mun-
káját. Az erdészeti jogalkotás terén vég-
zett kodifikációs tevékenysége országo-
san elismert.

Az 1984. évi és a 2007. évi, Kecske-
méten rendezett OEE vándorgyûlések
szervezésében és lebonyolításában je-
lentõs szerepet vállalt. Mint aktív tájfutó
1998-ban Bugacon megszervezte a KE-
FAG Rt. és az OEE Kecskeméti Cso-
portja közremûködésével a nemzetközi
Európai Erdészeti Tájfutóversenyt
(EFOL), melyhez részletes tematikus
térképet is készített. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott




