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EGYESÜLETI ÉLET

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

Az új elnökség 2015. január 1-jével lépett hivatalba.

Az OEE Elnöksége 2015—2018Az OEE Elnöksége 2015—2018

Zambó Péter – elnök
okleveles erdõmérnök (1982), 
vállalatgazdasági szakmérnök (2002) 

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után
1982–2000 között a Pilisi Parkerdõ Zrt. jogelõd-
jeinél erdõmûvelési mûszaki vezetõi, majd a
szakmai ágazatok irányításáért felelõs fõmér-
nöki beosztásban dolgozott. 2000-tõl tölti be a

Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatói posztját.
1978 óta tagja az Országos Erdészeti Egyesület
Visegrádi Helyi Csoportjának. Az 1999-ben ala-
kult Pro Silva Hungaria Egyesület alapító tagja.
2010–14 között az OEE elnöke. 2006-ban a Pro
Silva Hungariae kitüntetést, 201 1-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehet-
te át.

Kiss László – általános alelnök
okleveles erdõmérnök (1980), 
szakközgazdász (1986)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után az
Ipoly Erdõ Zrt. jogelõdjeinél mûszaki vezetõi, er-
dészetvezetõi, fõosztályvezetõi és igazgatóhelyet-
tesi pozícióban dolgozott, 1980 és 1995 között.
1995-tõl 1998-ig az ÁPV Rt. portfólió menedzsere,

majd 1998-tól napjainkig az Ipoly Erdõ Zrt. vezéri-
gazgatója. 1974 óta az OEE tagja, a Balassagyarma-
ti Helyi Csoport elnöke. 2006–2010 között az OEE
Elnökségének tagja, Észak-Magyarországi régió-
képviselõ. 2010–2014 között az Egyesület általá-
nos alelnöke. 2006-ban a Pro Silva Hungariae ki-
tüntetést, 2010-ben a Pro Silviculture, Natura et Ve-
natoria Kari Dísztõrt és 2011-ben a Civitas Fortissi-
ma Emlékérmet vehette át.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó – technikus alelnök
okleveles erdõmérnök (1986), 
okleveles mérnöktanár (1991)

1986 óta az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szak-
képzõ Iskola és Kollégium szaktanára, 1989-1996
között igazgatóhelyettese, majd 1996-tól napjain-
kig igazgatója. Egyetemi doktori fokozatát 1994-
ben szerezte, Sopronban. Agrárszakoktatási és pe-

dagógiai értékelési szakértõ, 2006-ban közoktatá-
si vezetõ képesítést szerzett Szegeden. 1983 óta az
OEE, 1986-tól a Csongrád Megyei Helyi Csoport
aktív tagja. 1999-tõl az Oktatási Szakosztály titká-
ra. Számos tankönyv, oktatási és szakmai kiad-
vány szerzõje, társszerzõje, szerkesztõje. 2002-ben
Pro Natura díjjal, 2006-ban Hubertus Kereszt
Arany Fokozatával, míg 2012-ben Bedõ Albert-
emlékéremmel tüntették ki.

Mocz András – magán-erdõgazdálkodási alelnök
okleveles erdõmérnök (1991)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után 1991-
1997 között a HM Kaszó Erdõgazdaság Rt. fahasz-
nálati osztályvezetõje, majd erdészeti igazgatója.
1998 óta a magán-erdõgazdálkodás területén dol-
gozik, a MEGOSZ egyik alelnöke, a Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. egyik tulajdonosa. Munkatárs-

ként közremûködött a Magyar Nemzeti Erdõstraté-
gia és Erdõprogram kidolgozásában, szaktanács-
adó. A Nemzeti Földalap ellenõrzõ bizottságának,
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Me-
gyei Igazgatóságának vidékfejlesztésért felelõs alel-
nöke. 1990 szeptembere óta az Országos Erdészeti
Egyesület tagja, 2010-2014 között magán-erdõgaz-
dálkodásért felelõs alelnök. 2009-ben Pro Silva
Hungariae díjban részesült. 

Dr. Oroszi Sándor – EL Szerkesztõbizottság
elnöke
okleveles erdõmérnök (1981) 

1981 óta a Magyar Mezõgazdasági Múzeum mun-
katársa, fõmuzeológus, az Erdészeti és Faipari
Gyûjtemény vezetõje. Elismert erdészettörténeti
kutató, a mezõgazdasági tudományok doktora.
Erdõállomány-gazdálkodási témakörben Gödöl-

lõn és Sopronban egyetemi magántanár. Ötödik
ciklus óta az Erdészettörténeti Szakosztály elnö-
ke, az Erdészettörténeti Közlemények szerkesz-
tõje. Számos szakmai publikáció szerzõje, társ-
szerzõje, szakmai kiadványok szerkesztõje. Az
Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottságának több
cikluson át tagja. 2003-ban Bedõ Albert díjat ve-
hetett át, 2014-ben Pro Silva Hungariae Díjjal tün-
tették ki.
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Gencsi Zoltán – Észak-Alföld régióképviselõ
okleveles erdõmérnök (1989), 
természetvédelmi szakmérnök (1994) 

1990-tõl a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársa, erdészeti és vadászati felügyelõje.
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõr-
zõ Kht. korábbi ügyvezetõje. A Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

ügyvezetõje és a Hajdúböszörményi Erdõbirto-
kossági Társulat elnöke. A Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem és a Debreceni Egyetem címzetes
egyetemi docense. 2010-2014 között az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület elnökségi tagja, régió-
képviselõ, a Debreceni Helyi Csoport elnöke.
Számos rendezvény, könyv, film, kiállítás, kiad-
vány ötletgazdájaként, írója vagy szervezõjeként
„Hortobágyért” díjban részesült.

Dobre-Kecsmár Csaba – Észak-Magyarország
régióképviselõ
okleveles erdõmérnök (1999), 
mérnök-közgazdász (2003)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után
2005-ig az Egererdõ Zrt. jogelõdjénél a Parádfür-
dõi Erdészet fahasználati mûszaki vezetõje.
2006-tól az erdõgazdaság központjának munka-

társa, 2010-2013 között erdõgazdálkodási és ter-
mészetvédelmi osztályvezetõ. 2013-2014 közötti
idõszakban az erdõgazdaság vezérigazgatója.
2014-tõl általános vezérigazgató-helyettes. 2008
és 2013 között a társaság felügyelõ bizottságának
tagja. 2014-ben megválasztották a Heves megyei
Vadgazdálkodási Tanács tagjává. 2006-tól az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Egri Helyi Csoportjá-
nak titkára.

Köveskuti Zoltán – Nyugat-Dunántúl régiókép-
viselõ
okleveles erdõmérnök (1990), 
környezetvédelmi szakmérnök (1994), 
erdészeti növényvédelmi szakmérnök (2000)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése óta a Ta-
nulmányi Erdõgazdaság Zrt. és jogelõdeinek, az
Iváni, a Hegyvidéki és a Soproni Erdészet munka-

társa, a soproni-hegységi erdõk erdõgondnoka. Az
összes klasszikus erdészeti ágazat irányítását vé-
gezte már az erdõmûveléstõl a fagyártmányterme-
lésig. Rendszeresen részt vesz az egyetemi erdõ-
mérnök képzés gyakorlatainak szervezésében és
lebonyolításában. E munka elismeréseként a Rek-
tori Tanács 2013-ban címzetes egyetemi docenssé
nevezte ki. 1982 óta tagja az OEE Soproni Helyi
Csoportjának, 2008 óta látja el a titkári feladatokat. 

Spingár Péter – Dél-Dunántúl régióképviselõ
okleveles erdõmérnök (1993) 

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után
1993-1996 között az Erdészeti és Faipari Egyetem
Géptani Tanszékének doktorandusza. 1996-tól a
SEFAG Zrt. munkatársa. 1999-ig a Kaposvári Er-
dészet erdõmûvelési, majd 1999-tõl fahasználati
ágazatvezetõje. 2001-tõl a Zselici Erdészet fa-

használati ágazatvezetõje. 2008 novemberétõl a
SEFAG Zrt. erdõmûvelési és a fahasználati ágaza-
ti tevékenységének átfogó irányítására létreho-
zott Erdõgazdálkodási Osztály osztályvezetõje.
2012-tõl részt vesz a SEFAG Zrt. felügyelõ bizott-
sági munkájában. Az egyetemi évek óta az OEE
tagja. Aktív közremûködõje, szervezõje az Erdé-
szeti Gépesítési Szakosztály szakmai bemutató
rendezvényeinek.

Szabó Tibor József – Dél-Alföld régióképviselõ
okleveles erdõmérnök (1994)

Az erdõmérnöki diploma megszerzése után a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Császártölté-
si Erdészetének erõmûvelési mûszaki vezetõje.
2002-2004 között az Állami Erdészeti Szolgálat
Kecskeméti Igazgatóságának körzeti erdõfelü-
gyelõje. 2004–2010 között a KEFAG Zrt. terme-

lési vezérigazgató-helyettese. 2011-tõl a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatóságának igazgatója. 2010–2014 között a
Dél-Alföldi régió képviselõjeként az OEE El-
nökségének tagja. 1994-ben erdõmérnöki ta-
nulmányai befejezésekor egyetemi munkája
elismeréseként Alma Mater Emlékéremmel tün-
tették ki.

Szentpéteri Sándor – Közép-Magyarország ré-
gióképviselõ
okleveles erdõmérnök (1990),
okleveles vadgazdálkodási szakmérnök (1998)

1993-tól az FM Szegedi,  majd 1995-tõl a Budapesti
Erdõtervezési Iroda erdõtervezõje,  1997-tõl osztály-
vezetõ, 1999-tõl igazgatóhelyettes. 2005-2007 kö-
zött az ÁESZ Budapesti Igazgatóságának és jogu-

tódjának a FPM MgSzH Erdészeti Igazgatóságának
megbízott igazgatója. 2007-tõl igazgatóhelyettes-
ként az erdõtervezést irányítja. 2012-tõl a Pilisi Park-
erdõ Zrt. pályázati és erdõrendezési fõelõadója.
1983-tól az OEE tagja. 2002-2006 között az ÁESZ
Budapesti Helyi Csoport titkára, 2010-ig vezetõségi
tagja. 2010-tõl a Helyi Csoport elnöke. 2010-ben az
MgSzH Elnöki Elismerés, valamint az OEE Elismerõ
Oklevél kitüntetésben részesült.


