
Pintér Csaba szül.: Csorna, 1970.10.09., lakcím: 9324 Bogyoszló, Fő út 31. erdésztechnikus, 

vadgazda mérnök, természetvédelmi szakmérnök, jogosult erdészeti szakirányító 

Munkahely: Agrárminisztérium, tájegységi fővadász, közigazgatási főtanácsadó 

Család: 1 fiú gyermeket nevelünk 

 
Pályafutásom 

Szakmai pályafutásomat a letöltött katonai szolgálat után a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődjénél 

kezdtem 1991-ben. Közel hat évig erdészkerületet vezettem a Sárvári Erdészeti Igazgatóság Csipkereki 

Pagonyerdészeténél a Farkas-erdőn. Ezt követően, 1997-ben a Győr-Moson-Sopron megyei 

Földművelésügyi Hivatalba kerültem, ahol már köztisztviselőként a trófeabírálattal foglalkoztam. Rövid 

trófeabírálattal töltött munka után bizalmat kaptam a megyei vadászati felügyelői munkakör ellátására. A 

kinevezésem évében,- 1998-ban – a vadászati törvény végrehajtása kapcsán vadászati és halászati 

felügyelőségek alakultak, ezért 1998. július 1-től a sikeres pályázatomat követően vadászati és halászati 

felügyelőség vezető lettem, amely tisztséget a felügyelőségek megszűnéséig, a 2007. január 1-i 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok létrejöttéig töltöttem be. Ezt követően több átszervezés után is 

osztályvezetőként láttam el ugyanezt a hatósági feladatot, míg  2011. április 01-től kineveztek a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság igazgatójának, amely pozíciót 4 

évig, - az újabb átszervezésig - 2015. április 01-ig töltöttem be. Újabb átszervezés után a főosztályi 

struktúrába tagozódott igazgatóságokból kialakult földművelésügyi osztály vezetője lettem. 2017. 

február 01-től sikeres pályázatom alapján a Földművelésügyi Minisztériumnál tájegységi fővadász, majd 

tájegységi fővadász osztályvezető munkakört töltöttem be. Összességében így a földművelésügyi, 

szűkebben a vadászati-halászati igazgatás szakterületén közel 22 éve látom el feladatomat.   

A jelenlegi és jövőbeni sikeres munka zálogát elsődlegesen végzettségeim, szakirányú tapasztalatom, 

emberismeretem, problémamegoldó képességem, kapcsolatteremtő képességem és kitartásom, az 

erdész és vadgazdálkodási szakma iránti elkötelezettségem jelentheti. 

 

Szakmai tapasztalatom 

Magam kistelepülésen lakom, erdő és földtulajdonos, mező- és magánerdő családi gazdálkodó is 

vagyok. Napra készen ismerem a vidéki emberek problémáit. Több, mint 20 éve elnöke és szakirányító 

erdésze vagyok az 50,3 ha-os Bogyoszlói Tölösi Erdőbirtokossági Társulatnak, amelynek osztatlan 

közös erdeje több, mint 300 fő tulajdona, emellett családommal 1992-93-ban 8 ha akác erdőt 

telepítettem és irányítom a nyaras, füzes erdőállományainkkal együtt.  

 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1987-től tagja, az OEE Rába-menti Helyi Csoportjának titkára és 

küldötte vagyok, ahol a magánszektorban dolgozó erdészeket, erdőtulajdonosokat igyekszem 

összefogni. 

Bogyoszlón,- ahol élek - elnöke vagyok a Helyi Agrárgazdasági Bizottságnak, valamint az itt működő 

Tölösi Vadásztársaságnak. Vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel 1992-óta rendelkezem. 

Megszereztem a szükséges rendészeti végzettséget, igazgatói kinevezésem alkalmával 2011-ben 

átestem a „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágításon. Eddigi szakmai tevékenységemet 2017-ben Dr, 

Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter „Pro Silva Hungariae” díjjal ismerte el.  

 

Bogyoszló, 2018. 10. 31. 

 

        Pintér Csaba 


