Bemutatkozó levél
Tisztelt Küldött társak!

Engedjétek meg, hogy annak ellenére, hogy a küldöttgyűléseken személyesen is találkozunk, és a
legtöbben jól ismertek, pár szóval bemutatkozhassam azoknak is, akik esetleg csak a sokszor
akadékoskodónak tűnő hozzászólásaimról ismernek.
Többgenerációs erdészcsaládból származom, az ösküi és a márkói erdészházakban nevelkedtem.
A várpalotai Thuri György Gimnázium elvégzése és egy év sorkatonaság után 1992-ben az
EFE-n erdőmérnöki diplomát, majd később a JATE-n programozó matematikus és az NYME-en
geoinformatikus szakmérnöki oklevelet szereztem.
Már az egyetemen tanulmányi szerződést kötöttem az FM Erdőrendezési Szolgálat Veszprémi
Erdőtervezési Irodával, ahol 1992-től 2016-ig dolgoztam a különböző utódszervezeteiben. 6 évig
voltam terepi erdőtervező, majd az ÁESZ-ben, az elsősorban a digitális erdészeti térképi rendszer
és az erdészeti térinformaika gyakorlati bevezetésére létrehozott Fejlesztési és Informatikai
Osztály vezetője lettem, majd 2006-tól tervezési igazgatóhelyettes, illetve a szervezeti átalakítások
során egyéb pozíciókban a veszprémi erdőtervezés vezetőjeként dolgoztam. 2002-ben
Erdőrendezői Díjat kaptam.
2016-tól dolgozom az Agrárminisztérium Erdészeti Igazgatási Osztályán erdészeti szakmai
referensként, ahol a kezdetektől a fő feladatom a jogszabály-előkészítés és az erdészeti
igazgatással történő szakmai kapcsolattartás. 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptam.
2018 óta vagyok felkért tagja az Országos Erdőtanácsnak.
Az OEE-nek 1987 óta tagja, a Veszprémi FM helyi csoportnak 1995-től vezetőségi tagja
(pénztáros), majd 2000-től a mai napig helyi csoport titkára, és 2006-től küldöttje vagyok. Tagja
vagyok az Erdőrendezési Szakosztálynak.
Az elmúlt évtizedben jelentős változások ment át a szakma és az Egyesület is. A helyes irányok
felgyorsítására és a kedvezőtlen folyamatok megfordítására most nagy lehetőség kínálkozik, de
ezeket csak az erdésztársadalom összefogásával tudjuk megvalósítani. Kiemelten fontosnak
tartom az egyesület szakmai műhelyei tudásának kamatoztatását, a felhalmozott szakmai
ismeretek átadásának támogatását, nemcsak a társadalom szemléletformálását, hanem saját
szakmai fejlődésünket is, illetve ezek lehetőségeinek bővítését.
A szakmai összetartás erősítésében kell támogatnunk az OEE megválasztott új elnökét és ehhez
kérem a Ti támogatásotokat is.
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