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Szakmai pályafutásomat a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődjénél kezdtem. Közel tíz évig vezettem 
a Sárvári Erdészeti Igazgatóság Kemenesi Pagonyerdészetét. Ezt követően három évig az Rt. 
központjában fahasználati és kereskedelmi csoportvezetőként tevékenykedtem. Jelenleg igazgatóként 
a Zrt. fahasználatát és faanyag kereskedelmét irányítom, az egyre kuszábbá váló társadalmi viszonyok és 
nehezedő gazdasági helyzet ellenére – objektív gazdasági mutatók alapján - eredménnyel. 
A jelenlegi és jövőbeni sikeres munka zálogát elsődlegesen végzettségem, nyelvtudásom, szakirányú 
tapasztalatom, az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó területeken (pénzügy, közgazdaságtan, szervezés, 
logisztika, marketing) történt tevékenység és ismeretgyűjtés, valamint az erdész szakma iránti 
elkötelezettség jelentheti. 
 
 
Végzettségem  
 
Alapdiplomámat - a kőszegi Jurisits Miklós Gimnáziumi sikeres érettségit követően - az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Erdőmérnöki karán szereztem 1987-ben, Sopronban. 
1992-ben végeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdasági szakokleveles mérnök 
szakán. 
Németül tárgyalóképes szinten beszélek, 1998-tól a Szombathelyi Erdészeti Rt. szinte valamennyi német 
nyelvű megbeszélését, tárgyalását én vezettem vagy fordítottam. Tevékenyen részt vettem mind a cég, 
mind az erdészeti társadalmi szervezetek külföldi társszervezetekkel való kapcsolattartásában. Angol 
nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. A nyelvet az Európai Uniós munkám kapcsán használom. 
A felsőfokú tanulmányok az ismeretek folyamatos fejlesztésének, gyarapításának szükségességét, 
a változó körülményekhez történő alkalmazkodás elkerülhetetlenségét, a megváltoztathatatlanság 
tagadását mélyítették el bennem. Érdeklődési körömnek megfelelően 2006. szeptembere óta a Roth Gyula 
Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon Gazdálkodási Programjának PhD 
képzésén vettem részt. Doktori a disszertációmat 2010. június 3-án sikeresen megvédtem. 
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Szakmai tapasztalatom, eddigi munkaköröm 
 
Negyvenhétezer hektár erdőhöz kapcsolódó, évi háromszázezer nettóköbmétert elérő faanyagkitermelés és 
ezt követő logisztikai folyamat, valamint a több, mint három és fél  milliárd forint értékű faanyag forgalmat 
lebonyolító kereskedelmi tevékenység szerteágazó elvárásainak csak sokrétű s eltérő eredetű tapasztalatok 
birtokában lehet eredményesen megfelelni. 
 
Az Erdőgazdaságon belül aktívan részt vettem a Társasági Törvény szerint kötelezően megalakítandó 
testületek munkájában. A Felügyelő Bizottságban végzett munka során sok hasznos tapasztalatot 
gyűjtöttem, melynek 1992-től a Szombathelyi Erdészeti Rt. társasággá való alakulásától voltam - dolgozók 
által választott – tagja, 1998. augusztusától – fahasználati és kereskedelmi igazgatóvá történő 
kinevezésemig – 2000. májusáig elnöke.  
 
Az Európai Unión belül működő „Copa/Cogeca Erdészeti Munkacsoport”, valamint az „Erdészet és Parafa” 
Tanácsadói Csoport munkájába 2006 elején kapcsolódtam be. Mindkét testület munkáját az EU erdészettel 
kapcsolatos akciói (pl.: Erdészeti Cselekvési Terv), illetve az erdészetet az EU szintjén érintő problémák, 
aktualitások (klímaváltozás, támogatások, globalizáció, európai minőségtanúsítások, erdőtüzek stb.) 
határozzák meg. A brüsszeli munka jó lehetőséget jelent az erdőgazdálkodás és az erdőre alapozott ipar 
európai folyamatainak megismerésére. 
 
Meggyőződésem: nem szabad csupán szakmánk zárt körében gondolkodni, az erdőgazdálkodás során 
fontosak az ökonómiai összefüggések. Ezt célozták azok a munkák, amelyekről több helyen cikkeim is 
megjelentek. (Szép T. (2009): „A klímaváltozás hatása a Nyugat-Dunántúli régió erdőgazdálkodására”. 
In Lett B. et al. (szerk): Múlt és Jövő, Kisparaszti szálalás a Vendvidéken. Soproni Felsőoktatási Alapítvány, 
Sopron 187-207; Szép T. (2008): „Vas megye lucfenyő nélkül?” Erdészeti Lapok, CXLIII. 4:  120-121; 
Szép T. (2003): „A valóságot látjuk, vagy amit látni szeretnénk?”  Erdészeti Lapok, CXXXVIII. 10:  290-291) 
Az utóbbi időben a magyar és európai erdőgazdálkodást súlyosan érintő klímakárok gazdasági 
vonatkozásaival foglalkozom. (Szép T. (2010): „A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai”. Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori 
Iskola, Doktori értekezés, kézirat. Szép T. (2010): „Az erdőkárok hatása a fapiacra” In Lett B. et al. (szerk.): 
Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság, Mészáros Károly Emlékülés kiadványa, 
Sopron, 71-88) 
 
Igyekeztem mind több hasznosítható információt elraktározni a szakmai tanulmányutakon és 
társerdőgazdaságoknál történt látogatások során is. Az eddigi munkakörömnek és megbízatásaimnak 
köszönhetően az erdőgazdálkodás és faipar területén mind belföldön, mind külföldön átfogó ismertekkel és 
jó személyes kapcsolatokkal rendelkezem. 
 
A Szombathelyi Erdészeti Zrt-nél eltöltött huszonkettő éves vezetői időszakom alatt a szakmai elvek 
megvalósítható feladatokba történő átültetésére, az erdész hagyományok megőrzésére és a változó 
társadalom miatt elkerülhetetlen innovációk megvalósítására törekedtem és törekszem ezután is. 
E munkám során vezető-társaimban, kollégáim nagy részében kiváló segítőkre leltem, az erdőhasználat 
területén velük együtt közösen értük el azokat az eredményeket, amelyekre méltán lehet büszke a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. kollektívája.  
 
 
 
Sárvár, 2010. július 20.  
 
                                                                                                               Dr. Szép Tibor 


