
 

Bemutatkozó anyag OEE 2022. november 25-i tisztújító küldöttgyűlésére 
Bakó Csaba Nyugat-Dunántúli Régió képviselő jelölt 

 
Név: Bakó Csaba  
Szakképzettség: okleveles erdőmérnök, erdészeti növényvédelmi szakmérnök, jogi szakokleveles 
mérnök,  
OEE tagság kezdete: 1981. 
Szakmai munkaviszony kezdete: 1984.  
Elérhetősége: 30/9794-787 
 
Bakó Csaba 1978-ban Szombathelyen gimnáziumban érettségizett, majd a sikeres felvételi vizsgát 
követően felvételt nyert az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára. 1979-1984. között 
volt az Egyetem hallgatója, oklevelét 1984-ben kapta meg. 
A szakmai pályafutás rövid ismertetése:  
1984. óta dolgozik a Szombathelyi Erdészeti Zrt-nél illetve annak jogelődjeinél. 1998-ban kapott 
megbízást a 46 ezer hektár állami erdőt kezelő Szombathelyi Erdészeti (Z)rt. szakmai 
tevékenységének irányítására, előbb termelési vezérigazgató-helyettesi, 2000-től erdőgazdálkodási 
igazgatói, majd 2017-től ismét vezérigazgató-helyettesi munkakörben. 
 
Egyesületi tevékenység összefoglalása:  
Egyetemi évei alatt, 1981-ben lépett be az Országos Erdészeti Egyesületbe. 2011-2022 között 
három alkalommal választották meg a Szombathelyi Helyi Csoport elnökének. Elnökként – 2014. 
óta küldöttként is – irányította, szervezte az egyik legnagyobb létszámú, legaktívabb csoportot. 
Helyi Csoport elnökként folytatta és tovább bővítette, a korábbi Szakosztály vezetés színvonalas 
munkáját, amelyben mindig bátran támaszkodhatott a Helyi Csoport titkárainak segítségére. 
Tevékenységével jelentősen bővült a Helyi Csoport éves programtára.  
Az elmúlt 11 évben a Helyi Csoport évente átlagosan 10-12 rendezvényt szervezett:házigazdaként 
fogadták, majd később látogatást is tettek – többek között- a Nagykanizsai, a VERGA Zrt. , a Vértesi 
Zrt., a Baranyai, a Bajai, a Pápai, a Kecskeméti és a Győri Helyi Csoportokhoz.  
A Helyi Csoport programjának legfontosabb éves eseménye a májusi Családi Nap rendezvény, 
amelyen a Helyi Csoport tagjai és családtagjai kb. 130-150 fős létszámmal vesznek részt. Az éves 
programban - immár hagyományosan - két konferencia jellegű rendezvény is szerepel minden 
évben, továbbá a természetközeli erdőgazdálkodással kapcsolatos terepi rendezvény is része az éves 
programnak. A gazdag programok nagyban segítették a csoportlétszám stabilizálódását, 
megerősödését.   
 
Bakó Csaba több mint 20 éve tagja az Erdőművelési, az Erdővédelmi, majd 2019-óta az Örökerdő 
Szakosztálynak. Az elmúlt évtizedekben több egyesületi szakosztály rendezvény került 
megrendezésre Vas megyében, amelyek szervezésében aktívan részt vett. 2005-ben (május 20-21.) 
egyik fő szervezője volt az Országos Erdészeti Egyesület nagy sikerű Vas megyei 
Vándorgyűlésének.  
Tagságának, majd elnökségének időszaka alatt történt a kapcsolatok megújítása a határmenti 
szlovén, illetve a burgenlandi erdészekkel. Az elmúlt 30 év alatt egyik fő szervezője, illetve több 
alkalommal előadója is volt az 1973. óta működő osztrák-szlovén-magyar Pannónia 
Erdésztalálkozó Vas megyei rendezvényeinek.  
 
Elismerései: 
2018-ban az OEE Gyulai Vándorgyűlése alkalmából az Erdészeti Tudományos Intézet Vadas Jenő 
Emlékérem elismerést adományozott részére. 2019-ben az Országos Erdészeti Egyesület 
küldöttgyűlése eredményes egyesületi munkája elismeréseként Bedő Albert kitüntetésben 
részesítette. 2019-ben a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara címzetes egyetemi docens címben 
részesítette.  
 
      


