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Szakmai Önéletrajz 
 

 

Név:     Dobre-Kecsmár Csaba  

Születési név:   Dobre Csaba     

Születési hely, idő:  Gyöngyös, 1975.08. 05 

 

 

1975. augusztus. 05-én születtem Gyöngyösön.  

Általános iskolai tanulmányaimat a gyöngyöstarjáni ÁMK-ban végeztem, 1981 és 1989 között. 

 

1989-ben sikeresen felvételiztem a Mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola erdész technikus 

osztályába, ahol 1993-ban kitűnő minősítéssel sikeres érettségi vizsgát tettem, majd 1994-ben a technikus 

minősítést is megszereztem. 

 

1993-ban sikeres felvételi vizsgát követően, felvételt nyertem a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 

Erdőmérnöki Karára, ahol tanulmányaimat, - technikusi tanulmányaim miatt - 1 évvel később, 1994 

szeptemberében kezdtem meg. 

Erdőmérnöki diplomámat, sikeres diplomavédés és az államvizsga letétele után, 1999-ben szereztem meg, 

az akkor már új névre hallgató Soproni Egyetemen. 

Diplomamunkámat az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszéken készítettem, melynek tárgya egy II. 

osztályú erdészeti feltáró út terveinek elkészítése volt. 

 

Az Erdőmérnöki diploma megszerzése után az Egererdő Zrt. jogelődjénél, a Mátra-nyugatbükki Erdő és 

Fafeldolgozó Gazdaságnál, annak Parádfürdői Erdészeténél sikerült elhelyezkednem, ahol 1999. július. 15-

én álltam munkába. 

3 hónap gyakornoki munkavégzés után kineveztek a Parádfürdői Erdészet fahasználati műszaki 

vezetőjének, mely munkakört 2005. december. 31-ig töltöttem be.  

Közben 2001 és 2003 között, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 

közgazdasági tanulmányokat végeztem és 2003-ban Mérnök-közgazdász diplomát szereztem. 

 

2006. január. 01-től áthelyezéssel az Egererdő Zrt. központjába kerültem, ahol a Termelési Osztályra, mint 

Osztályvezető-helyettes lettem kinevezve, majd egy szervezeti névváltoztatásnak köszönhetően, 

2009.január.01-től, mint Erdőgazdálkodási Osztályvezető-helyettes dolgoztam. 

 

2010. augusztus 01-én az EGERERDŐ Zrt. Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi osztályvezetőjévé 

neveztek ki. 

2013 és 2014 időszak között a Társaság vezérigazgatói tisztségét töltöttem be. 

2008 és 2017 között – dolgozói küldöttként – tagja voltam az EGERERDŐ Zrt felügyelőbizottságának, 

jelenleg a társaság általános vezérigazgató-helyettesi posztját töltöm be. 

 

Az OEE-nek 1999.01.01-től vagyok tagja, 2006-tól, az Egri Helyi csoport titkára majd, 2014-től az OEE 

Észak-Magyarországi régiójának képviselője és az elnökség tagja lettem. 

Az OEE delegáltjaként a MAGOSZ Heves megyei listáján bekerültem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

(NAK) megyei küldöttei közé és a NAK Heves megyei szervezetének Földbizottsági ügyekben eljáró 

alelnökének választottak. 

 

Német nyelvből, a Soproni Egyetemen megszerzett, középfokú nyelvi államvizsgával rendelkezem. 

Nős vagyok, 3 gyermek édesapja. Levente (8), Leila (6), Hunor-Balázs (3)  

 

Eger, 2018.10.16 

 

 

Dobre-Kecsmár Csaba 


