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Országgyűlés Hivatala

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága

Környzetgazdálkodási Intézet

Pécs Megyei Jogú Város Szívárvány Gyermekház

Táncsics Mihály Gimnázium

Kabinetfőnök

Osztályvezető

Turizmus szakértő

Vezető népművelő

Kaposvár

Ternészetjárás

Gyalogtúra

Kerékpártúra

Vízitúra

Labdarúgás

Olvasás

Vas 3 választókerület egyéni országgyűlési képveselőjének 
kabinetfőnöke

Tourinform Őrség vezetője

Országos Környzetvédelmi Természetvédelmi Vízügyi Fői-
gazgatóság, ökoturisztikai osztály turizmus szakértője

Hazai és nemzetközi projektek, környezeti nevelés

Érettségi

2018 - 

2005 - 2018

2003 - 2005

1991 - 2003

1983 - 1987

Budapesti Műszaki Egyetem
Budapest
Közoktatás vezető

1993 - 1995

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Szombathely
Történelem tanár - népművelő

1987 - 1991

MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK

TANFOLYAMOK

ADATOK

MOTTÓ

SZABADIDŐ

„Bármit is cselekszünk 
az időbeli dolgok ésszerű 
használatával, az örök-
kévalók elnyerésének 

szemléletével tegyük!”         
/Szent Ágoston/

Turizmus szakértő

Janus Pannonius Tudomány Egyetem
Pécs2000 - 2003

Nemzetközi vízitúra vezető2001

BISEL biotikus index az iskolai oktatásban2005 - 2006

Közigazgatási szakvizsga2007

MLSZ Grassroots “C” labdarúgóedző2016 - 2017

American Canoe Association vízitúra vezető képzés2018



K A B I N E T F Ő N Ö K
Kevy Albert

SZAKMAI REFERENCIA

TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSOK

Miniszteri Elismerő Oklevél2007

„Magyarország legjobban fejlődő vidéki desztinációja” 
–EDEN cím elnyerésében való szakmai közreműködés 
(pályázat kidolgozás, prezentáció)

2007

A természetvédelem turisztikai koncepciójának, a 
Barátságos természetvédelem koncepciójának kidol-
gozásában való szakmai részvétel

2005

Sikeres Interreg-es turizmusfejlesztési projektek végig 
vitele: magyar szlovén egységes turisztikai bemutató 
övezet létrehozása

2005 - 2007

A Nyugat-Dunántúli Régió Turizmusáért oklevél és em-
lékérem

2008

„Magyarországlegjobban fejlődő ökoturisztikai régió-
ja”-EDEN cím elnyerésében való szaktanácsadói köz-
reműködés

2009

Több hazai és nemzetközi turizmusfejlesztési projekt 
szakmai vezetése, aktív környezeti nevelési, ökoturiszti-
kai tevékenység, Nemzeti Parki Védjegyrendszer felelős 
koordinációja, több államfői, nagyköveti látogatás és 
regionális nagyrendezvény koordinációja, turizmusfejlesz-
tési oktatási programok kidolgozása, szakmai vezetése

2011 - 2018

Vas Megyei Közgyűlés Területfejlesztési 
Bizottságában külsős tagként való közreműködés

2010 - 2013

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagság2011 - 2015

Vas Megyei Turizmus Szövetség elnökségi tagság2014 - 

Vas Megyei Közgyűlés képviselőtestületének tagja2019 -

Őriszentpéter város képviselőtestületének tagja2019 -

Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke2019 -

Továbbá két Őrségi civil szervezet alapító tagja (Őriszent-
péterért Egyesület, Őrségi Kerékpáros és Természetbarát 
Egyesület)
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ÉLETÚT

Mindkét nagyszülői ágon van Vas megyei kötődésem, Szombathely és 
Körmend vonatkozásában. De a történelem más életutat rajzolt felmenőim-
nek, így Kaposváron láttam meg a napvilágot 1969 január 7-én. A tradi-
cionális polgári értékek iránt elkötelezett, értelmiségi családban nevelked-
tem, az érettségit a családi hagyományoknak megfelelően a város patinás 
középiskolájában a Táncsics Mihály Gimnáziumban raktam le. Első diplomá-
mat Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szereztem 
történelem-népművelés szakon. Katonai szolgálatomat Taszáron a Kapos 
Harcászati Repülő Ezrednél teljesítettem. Leszerelésemet követően Pécs 
Megyei jogú Város gyermek közművelődési intézményénél helyezkedtem 
el, itt 11 évig dolgoztam vezető népművelőként. Már ekkor aktívan részt 
vállaltam a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásban, a helyi és a 
határon túli gyermekek kapcsolatrendszerének kiterjesztésében, a természe-
ti és kulturális értékek élmény-teli bemutatásában.

A folyamatos ismeretszerzést mindig fontosnak tartottam. 1995-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem kihelyezett képzésén Közoktatás vezetői, majd 
2003-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajztudományi In-
tézeténél Turizmusszakértői oklevelet szereztem.

2003-tól 2018-ig 15 éven át az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságánál dolgoz-
tam, környezeti nevelési-ökoturisztikai osztályvezetőként. Állandó lakhelyet 
Őriszentpéteren létesítettem, itt élek családommal. Nemzeti parki munkám 
során a természeti és kulturális értékek bemutatására, nemzedékek értékal-
apú szemléletformálására helyeztem a hangsúlyt. E cél maga után vonta 
a szomszédos határ-menti védett területek (Gorickó Tájpark, Raab Natur-
park) szakembereivel való kapcsolatok kialakítását, a határon túli magyar 
nyelvű iskolák segítését is. Külön figyelmet fordítottam az Őrségi Nemzeti 
Park fogadási feltételeinek javítására, a helyi ökoturisztikai rendszer alap-
jainak lerakására. Kezem nyomát több mint ezer vezetett túra, szakkörök, 
vetélkedőprogramok, több tanösvény, számos hazai és nemzetközi turizmus-
fejlesztési projekt, látogató, - és bemutatóhelyek létrehozásának szakmai 
segítése, koordinációja jellemzi. Külön szívügyem volt a Szalafő-Pityerszeren 
lévő Őrségi Népi Műemlékegyüttes és a Tourinform Őrség szakmai vezetése 
is. Hiszem, hogy természet és tradíció, ember és természet évszázados 
egymásra hatása, egymásrautaltsága lehet az a minta, mely a helyben élők-
kel együttműködő természetvédelem és szabályozás útját jelöli ki. Tisztelet 
és alázat nélkül nem lehet fenntartható társadalmat és gazdaságot építeni. 
Munkám során jó kapcsolat kialakítására törekedtem a helyi önkormányza-
tokkal, az értékteremtő civil és szakmai szervezetekkel. E munka gyümölcsét 
számos közös erővel megvalósított hazai és határon átnyúló együttműködési 
program jelenti.

2018.végétől V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő felkérésére munkámat 
az ő kabinetfőnökeként végzem.

A 2019-es önkormányzati választáson helyi képviselőjelöltként megméret-
tem magam és az őriszentpéteri választópolgárok bizalmából a helyi 
képviselőtestület tagja lettem.

Ugyanezen választáson a Fidesz-KDNP megyei listás jelöltjeként a Vas 
megyei Közgyűlés tagjának választottak.

Megyei képviselőként a Vas megyei értéktár Bizottság 
elnöki feladatait is ellátom 


