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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

ügyvezető

SZAKMAI TAPASZTALAT
1998. 06. 15.–1998. 06. 29.

erdészgyakornok
Erdőbirtokosok Szövetkezete, Abádszalók

1999. 06. 17.–1999. 06. 28.

vadgazdálkodási gyakornok
Kiskörei Erdőbirtokossági Társulat, Kisköre

1999. 07. 05.–1999. 07. 11.

erdészgyakornok
Erdőbirtokosok Szövetkezete, Abádszalók

2000. 06. 19.–2000. 07. 03.

erdészgyakornok
Erdőbirtokosok Szövetkezete, Abádszalók

2001. 07. 02.–2001. 07. 20.

erdészgyakornok
Északerdő Rt., Miskolc

2005. 01. 14.–2005. 02. 01.

erdészgyakornok
Répászky Miklós egyéni vállalkozó, Abádszalók

2005. 07. 04.–2005. 08. 12.

erdészgyakornok
Répászky Miklós egyéni vállalkozó, Abádszalók

2008. 07. 03.–2008. 07. 30.

erdészgyakornok
Répászky Miklós egyéni vállalkozó, Abádszalók

2009. 07. 06.–2009. 09. 22.

erdészgyakornok
MG Erdő Egyéni Cég, Abádszalók

2009. 10. 02.–2009. 11. 04.

erdészeti segédmunkás
Lányi Pál egyéni vállalkozó, Kisköre

2009. 11. 09.–2010. 02. 01.

erdész
MG Erdő Egyéni Cég, Abádszalók
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2010. 02. 02.–2014. 06. 05.

Mészáros Gergely

erdészeti vezető
MG Erdő Kft., Abádszalók

2014. 06. 06.–jelenleg

ügyvezető
MG Erdő Kft., Abádszalók

2018. 04. 27.–jelenleg

Települési Agrár Bizottság tagja
Abádszalók

TANULMÁNYOK
1989. –1997.

Általános iskola
Dózsa György úti Általános Iskola, Kunhegyes

1997. –2001.

Szakközépiskola: érettségi
Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola, Mátrafüred

2001. –2009.

Egyetem: okleveles erdőmérnök
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron

2002. –2009.

Felsőfokú vadgazdálkodási végzettség
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Idegen nyelvek

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

német

B1

B1

B1

B1

B1

angol

A2

A2

A2

A2

A2

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

Szervezési/vezetői készségek

erdészeti hatósággal és az erdőgazdálkodókkal, valamint az erdőterületekhez kapcsolódó egyéb
hatóságokkal és hivatalokkal történő kiváló kapcsolattartás személyesen, telefonon, e-mail-en
▪ több, mint 50 fős szakmai konferencia zökkenőmentes szervezése és lebonyolítása
▪ erdészeti vállalkozók koordinálása több éven keresztül
▪ jó tervezői és szervezői készség tudatos és jó időgazdálkodás, valamint a feladatok, prioritások
hatékony megállapítása, meghatározása és a rendelkezésre álló erdőforrások hatékony
megteremtése
▪ jó probléma felismerési és –megfigyelési készség
▪ alkalmazottak precíz koordinálása

Munkával kapcsolatos készségek

▪ családi vállalkozásban több, mint 4000 ha magántulajdonban lévő erdőterületet szakirányítunk,
amelyből több, mint 3000 ha-on jelenleg én látom el a szakirányítást, a többi területen is besegítek,
ha mérnöki munkát igényel a feladat végrehajtása
▪ prioritást élvez számomra a határidőre, precízen elkészített munkám, amelynek során nem teszek
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különbséget az irodában történő adatbeviteltől kezdve a technikusi terepi felvételezéseken át a
mérnöki tervezésig, szükséges adatfeldolgozások között, valamennyit saját, magas fokú
elvárásaim szerint teljesítem
▪ változatos munkám során a bonyolult feladatokat is hamar átlátom, és megoldást találok rá
▪ magántulajdonban lévő erdőterületek gazdálkodói, illetve tulajdonosai nap, mint nap keresnek meg
erdejükkel kapcsolatban kisebb-nagyobb megoldandó problémákkal, amelyeket rendre meg
tudtam, tudtunk oldani; a megoldások mind a hatósági, mind a gazdálkodói elvárásoknak egyaránt
megfeleltek
▪ az erdészeti jogszabályok kialakításában, nyomon követésében, azok véleményezésében külső
szakértőként aktívan részt veszek
▪ országos lefedettséggel, de elsősorban Szolnok megyében támogatott szaktanácsadóként is
segítem a magántulajdonban lévő erdőterületeken a gazdálkodók munkáját
Digitális készségek

ÖNÉRTÉKELÉS

Információfeldolgozása

Kommunikáció

Tartalom
létrehozása

Biztonság

Problémamegoldás

mesterfokú
felhasználó

mesterfokú
felhasználó

mesterfokú
felhasználó

mesterfokú
felhasználó

mesterfokú
felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat

▪ Microsoft Office (word, excel, outlook, powerpoint) professzionális felhasználói ismeret
▪ Digiterra Map, Digiterra Explorer, TopoXplore professzionális felhasználói ismeret
▪ GPS-es mérés professzionális felhasználói ismeret (megfelelő körülmények esetén cm-es
pontosság)
▪ AutoCAD felhasználói szintű ismeret
▪ általános számítógépes alkalmazások professzionális felhasználói ismerete
Járművezetői engedély(ek)

B

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Tagságok

▪ Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
▪ Országos Erdészeti Egyesület Szolnoki Helyi Csoport
▪ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
▪ Hubertus Vt. Abádszalók

Referenciák

▪ magán erdészeti szakirányítás és -szaktanácsadás több megyében
▪ erdőtelepítési kiviteli terv és kivitelezés szakmai felügyelete több településen (Abádszalók, Kisköre,
Pély, Tiszafüred, Tiszaszőlős)
▪ fás szárú energetikai ültetvény kiviteli terv és kivitelezés szakmai felügyelete több településen
(Abádszalók, Kenderes, Tiszafüred, Sarud, Tiszaszőlős-Magyarország első szürkenyár-ültetvénye)
▪ települési utcafásítás tervezése és a kivitelezés szakmai felügyelete Tomajmonostora
▪ erdészeti igénybevétel kiviteli terv és kivitelezés szakmai felügyelete (útépítés, vasútépítés,
kerékpárút-építés, mezőgazdasági üzemközpont létrehozása, kikötő létesítése, belvízelvezető
árok létrehozása, internetes optikai kábel létesítése, gázvezeték létesítése, egyéb indokok alapján)
▪ motorfűrészkezelői tanfolyamokon előadó és vizsgáztató (Kunhegyes, Kunmadaras)
▪ szemléletformáló előadások tartása több településen, belvízkezeléssel és hulladékhasznosítással
kapcsolatban (Anarcs, Kunhegyes)
▪ városszépítési feladatok koordinálása (Kunhegyes)
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▪ Jogosult erdészeti szakszemélyzet: HBM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság (2009.)
▪ Rendészeti szolgálat (jogosult erdészeti szakszemélyzet): HBM-i Rendőr-főkapitányság és HBM-i
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság (2013.06.19.)
▪ Erdészeti szaktanácsadó: NAKVI Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet (2014.03.31.)
▫ Szakterületek:
▪ Erdő-, és fagazdálkodás
▪ Vadgazdálkodás
▪ Biomassza
▪ ÚMVP I. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
▪ ÚMVP II. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek.
▪ Szaktanácsadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (2015.12.17.)
▫ Szakterületek:
▪ Erdőgazdálkodás
▪ Vadgazdálkodás
▪ Környezet- és természetvédelem
▪ Egyéni és csoportos szaktanácsadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (2017.08.22.)
▫ Szakterületek:
▪ Erdőgazdálkodási tématerület, valamint innovációs és klímavédelmi ismeretek
▪ Víz-keretirányelv követelményei
▪ Munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemi biztonsági előírások
▪ A vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítménye
▪ Gazdálkodási követelmények, jó mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai, üzemi
szintre vonatkozó követelmények
▪ Szaktanácsadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (2017.10.24.)
▫ Szakterületek:
▪ Erdőgazdálkodás
▪ Környezet- és természetvédelem
▪ Vadgazdálkodás
▪ Vidékfejlesztés
▪ Szaktanácsadó szervezet ügyvezetője: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (2019.07.19.)
▫ Szakterületek:
▪ Erdőgazdálkodás
▪ Vadgazdálkodás
▪ Környezeti fenntarthatóság
▪ Vidékfejlesztés
▪ Munkavédelem, munkabiztonság
▪ Támogató adminisztráció
▪ Vállalkozásszervezés, -menedzsment

Publikációk

Díjak és kitüntetések

2019. 09. 30.

Belvízkezeléssel kapcsolatos szemléletformáló előadások cikkei: http://anarcsprojekt.localinfo.hu/?
module=news&action=list&fname=belviz_hirek_cikkek

▪ MEGOSZ emlékérem (2019.09.28.): "a magán erdőgazdálkodás fejlesztéséért végzett kiemelkedő
munkássága elismeréseként"
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