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Szakmai tapasztalat Több mint 25 év. Fontosabb állások, a legutóbbitól visszafelé haladva.
Időtartam
Foglalkozás / beosztás

2007 – 2009.

1994 – 1999 – 2006.

1986 – 1988.

1983 – 1986.

oktatási referens

vezető-főtanácsos

fővadász

telepvezető

Főbb tevékenységek és feladatkörök

vadgazda mérnök
alapszak( BSc) indítás

trófeabíráló és
vadászati ügyintéző

vadászterület
munkáinak irányítása

vadfelvásárlás, zárttéri
vadtartás irányítása

A munkáltató neve és címe

Kaposvári Egyetem,
ETC Vadgazdálkodási
Tájközpont

Állami Erdészeti
Szolgálat, majd FVM
Vadgazdálkodási és
Halászati Főosztály

MAVOSZ Szarvasi
Bemutató
Vadgazdaság

MAVAD Gyomai élővadexport telep

szakigazgatás

vadgazdálkodás

vadgazdálkodás és
kereskedelem

Tevékenység típusa, ágazat

oktatás és
vadgazdálkodás

Tanulmányok Fontosabb tanulmányok, a legutóbbitól visszafelé haladva.
Időtartam
Végzettség / képesítés

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

1997.

1983-1985.

1976 – 1981.

1970 – 1974.

C.I.C. nemzetközi
trófeabíráló

okleveles
vadgazdálkodási
szakmérnök

okleveles agrármérnök
(állattenyésztő
szakirány)

erdészeti
szakközépiskola

európai-ázsiai vadfajok
Mendel Egyetem,
Agrár- és Erdészeti
Kar, Brno

Bizonyítvány száma:
Országos / nemzetközi besorolás

a képzés elnevezésének megfelelő tanulmányi programok szerint
Agrártudományi
Egyetem, Gödöllő
(GATE)

Agrártudományi
Egyetem, Gödöllő
(GATE)

Brno, 07.07.1997.

2919/1985.

17/1981.

5/E/1974.

non-formális tanfolyam,
bizonyítvánnyal

egyetemi szakirányú
továbbképzés /
ISCED5A

egyetemi szintű első
alapképzés /
ISCED5A

szakközépiskolai
nappali képzés /
ISCED3A

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek) -

*Közös Európai Referenciakeret (KER)
szintjei
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Dobó István
Gimnázium és
Erdészeti
Szakközépiskola, Eger

Formátum és tartalom az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európai Közösségek, 2003 20060628

Társas készségek és
kompetenciák

Szeretek és tudok önállóan dolgozni, de e mellett a kollektívát is igénylem és építem. Egy csapat
tagjaként még jobban megfelelek az elvárásoknak. Munkámat megbízhatóan, pontosan és precízen
végzem, a munkaadóm iránt lojális vagyok.

Szervezési készségek és
kompetenciák

Munkafeladataimban elhivatott, céltudatos és eredmény orientált vagyok. Jól terhelhető vagyok, jó
kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkezem.

Műszaki készségek és
kompetenciák

Tevékenységemet szinte minden esetben előzetes megoldásterv mentén végzem, gondolkodásomban
a rendszer szemlélet a jellemző.

Számítógép-felhasználói
készségek és kompetenciák

Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), több mint 15 év aktív, napi rutinszerű felhasználói
gyakorlattal.

Művészi készségek és
kompetenciák

Pihenésként – a napi események média-követése mellett – a kortárs tanulmány, próza - és versirodalom a fő kikapcsolódásom.

Egyéb készségek és kompetenciák

1997. óta szakmai (OKJ) vizsgaelnöki felkéréseket teljesítek, eddig mintegy 20 alkalommal. Az FVM
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben a mezőgazdasági szakmacsoporton belül
nyilvántartott szakterületeim: „Vadász, vadtenyésztő” „Vadgazdálkodási technikus” Vadgazdálkodási
technológus”. 2001-ben az Agrár Szakoktatási Intézet felkérésére egy regionális továbbképzés
keretében előadást tartottam „A szakma elvárásai a vadászati szakképzést folytató iskolákkal,valamint
a végzett szakemberekkel szemben” címmel.

Járművezetői engedély(ek)

„B” (valamint „A”) kategóriákra érvényes gépjármű vezetői engedély, 36 év gyakorlattal.

Kiegészítő információk A felsorolásban kiemelt állások mellett 1988 -1999. között termelőszövetkezeti állattenyésztési

ágazatvezetőjeként, majd a Fővárosi Állat és Növénykert, Madártani Osztálya osztályvezető
helyetteseként dolgoztam. 1994-től az Állami Erdészeti Szolgálat Központja és a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium megosztott munkakörében köztisztviselő, az Országos Trófeabíráló
Bizottság tagja és az FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztály vadászati ügyintézője voltam
1999-ig. Ez – áthelyezés után – változatlan feladatkörrel folytatódott az FVM-ben, 2006-ig, a Kormány
által elrendelt központi létszámcsökkentésig. Minisztériumi munkaköreim elsősorban vadgazdálkodási
pályázatok ügyintézése, szakmai jogszabály-előkészítés, másodfokú vadászati igazgatási ügyek
intézése, a – Beruházási Szakbizottság tagjaként – a vadászati szakterület beruházási pályázatainak
szakmai véleményezése és bizottsági munka voltak.
Jelenlegi egyéni vállalkozás formájában megkeresés, illetve bíróság vagy rendőrhatóság kirendelése
szerint agrár-, vadászati- és természetvédelmi igazságügyi szakértői munkát végzek, igazolt
lobbitevékenységet, szakmai tanácsadást vállalok, illetve a vadászat szakterületen OKJ vizsgaelnöki
felkéréseknek teszek eleget.

Mellékletek Gödöllő, 2010. szeptember 12.
(Bögre András)
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