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Képzettség: 

1982. Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Erdőmérnöki Kar, okleveles erdőmérnök 
1999. Számítástechnikai tanfolyam, MS Excel és MS Word felhasználói szinten 
2002. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron, vállalatgazdasági szakmérnök 

 
 
Szakmai pályafutás 
 
1982. 
Az erdőmérnöki diploma megszerzését követően a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Szentendrei 
Erdészeténél helyezkedtem el, erdőművelési műszaki vezetői beosztásban. 
Munkaköri feladatom az erdészet erdőfelújítási, vadászati és közjóléti ágazatainak szakmai és 
gazdasági irányítása volt. A gazdálkodásunkra bízott erdővagyon adottságaiból következően 
kiemelkedő jelentőséggel bírt a természetszerű erdőgazdálkodási módszerek, ennek részeként a 
természetes felújítások technológiáinak szakmailag színvonalas és hatékony alkalmazása. 
Mindezeket összeegyeztetve a vadgazdálkodás érdekeivel, valamint az erdészet elhelyezkedéséből 
adódó kiemelkedő közjóléti szempontokkal az erdészet tartamosan és kiegyensúlyozottan 
működött. 
 
1993.  
Tizenegy éves erdészeti gyakorlatomat követően kértek fel, majd neveztek ki a Pilisi Állami 
Parkerdőgazdaság vezérigazgató-helyettes főmérnökévé. 
Első feladataim közé tartozott a vállalat részvénytársasággá történő átalakításának irányításában 
való aktív részvétel.  
A szakmai ágazatok - erdőművelés, fahasználat, fafeldolgozás, vadgazdálkodás, műszaki feladatok 
- irányítását jelentő főmérnöki feladataimat az átalakulás nyomán létrejött Pilisi Parkerdő 
Részvénytársaságnál folytattam. 
Tevékenységem során az eredményes szakmai munka lehetővé tette az erdővagyon gazdálkodás 
lehetőségeinek mind jobb kihasználását, a jövedelemtermelő képesség növelését. Ezen idő alatt a 
Részvénytársaság műszaki infrastruktúrájában jelentős korszerűsítés történt, megújult a járműpark 
és lépések történtek a fafeldolgozás rekonstrukciójában is. Ennek eredményeként lehetővé vált 
termékeink megjelenítése az export piacokon. A folyamatosan változó piaci körülmények között 
a marketing tevékenység javításával tudtuk megőrizni versenyképességünket. Fontos feladatot 
jelentett a változó finanszírozási környezetben a turisztikai, közjóléti szolgáltatások színvonalának 
fenntartása, a meglévő infrastruktúra működtetése, a változó társadalmi igények mind teljesebb 
kiszolgálása. Mindinkább előtérbe kerültek a természetvédelmi feladatok, melyeket a 
gazdálkodással és az egyre jelentősebb turisztikai tevékenységgel összehangoltan végzett a 
Társaság. 
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2000. 
Március 1-től az Ipoly Erdő Részvénytársaságnál megbízási szerződéssel dolgoztam. Feladataim 
közé tartozott a Részvénytársaságot érintő pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok 
elkészítése, koordinálása, valamint a börzsönyi térség közjóléti fejlesztési koncepciójának 
elkészítése. 
Május 23-tól a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság, majd a jogutód Pilisi Parkerdő Zártkörűen 
működő részvénytársaság vezérigazgatói beosztását töltöm be. Ebben az időszakban a Társaság 
működési alapelvei között kiemelt helyen szerepelnek a turisztikai fejlesztések, sikeres turistaház 
fejlesztési, kerékpárút kijelölési programokat valósítottunk meg, szoros együttműködést 
alakítottunk ki az országos és helyi természetjáró szervezetekkel. A közjóléti tevékenység hátterét 
a természetvédelmi szempontoknak is leginkább megfelelő természetközeli erdőgazdálkodás adja. 
Társaságunk a nagy látogatottság mellett is élen jár a természeti értékek megőrzését kiemelten 
szolgáló, ún. folyamatos erdőborítással történő erdőgazdálkodás bevezetésében. Mindehhez stabil 
pénzügyi és szervezeti hátteret sikerült teremteni, ahol a gazdasági stabilitást a hagyományos 
gazdálkodás körén túlmutató feladatvállalások segítik. 
 
 
Társadalmi tevékenység: 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1978 óta vagyok aktív tagja.  
2010 májusától megválasztottak az Országos Erdészeti Egyesület elnökének. A 3500 tagot 
számláló szervezet az ország egyik legrégebbi agrár egyesülete. Tevékenysége során ennek 
megfelelően kiemelt szerepet kap az ágazati hagyományápolás, erdészettörténeti kutatások 
folytatása. Az Egyesület 150 éve jelenteti meg az ágazati tájékoztatásban meghatározó szerepet 
betöltő Erdészeti Lapok havilapot, amely határinkon túlra is eljutva a magyar szakmai nyelv 
megtartásának mindmáig fontos eszköze. Az egész országban jelenlévő szervezet a lehető 
legteljesebb módon képviseli az ágazat szereplőit, hiszen tagjaink között egyaránt megtalálhatóak 
az állami és magán erdőgazdálkodóknál, az erdészeti és természetvédelmi hatóságnál, oktatási 
intézményeknél dolgozó szakemberek. A Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnereként a 
szakmai érdekképviselet területén segítjük az ágazat irányítási munkát. Kiemelt feladatunk a 
szociálisan rászoruló és idős kollégáink segítése, valamint a magas színvonalú szakképzés 
támogatása. 
 
A természetszerű erdőgazdálkodás alapelveit valló, 1999-ben megalakult Pro Silva Hungariae 
alapító tagja vagyok. A természetvédelmi és társadalmi igényekre választ adó gazdálkodási 
módszerek gyakorlati bevezetésében, alkalmazásában a Pilisi Parkerdő Zrt. országos szinten élen 
jár. 
 
2006-ban Pro Silva Hungariae díjat kaptam a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől. 
 
2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét vehettem át. 
 
2013-ban a Kormány tanácsadó testületeként működő Országos Erdő Tanács elnökévé 
választottak. 
 
 
Visegrád, 2015. 
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