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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév  Somogyi Zoltán  
Cím 1037 Budapest, Folyóka u. 14. 

Telefonszám +36-1-438-5880 Mobil +36-30-465-2684 

E-mail(ek) somogyiz@erti.hu; somogyiz@iif.hu  
  

Állampolgárság magyar 
  

Neme férfi  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2014. 11. 01. óta: 

Foglalkozás / beosztás állomásigazgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet budapesti állomásán a tudományos tevékenység szervezése és 
felügyelete 

A munkáltató neve és címe NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 
1 Frankel L. u. 1027 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 2009. 05. 01. óta: 

Foglalkozás / beosztás tudományos főmunkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Kutatási programok irányítása, ill. bennük való részvétel 

A munkáltató neve és címe Erdészeti Tudományos Intézet 
1. Frankel L. u. 1027 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 2007. 05. 01. óta: 

Foglalkozás / beosztás tudományos igazgató 

Főbb tevékenységek és feladatkörök az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos tevékenységének szervezése és felügyelete 

A munkáltató neve és címe Erdészeti Tudományos Intézet 
42-44. Frankel L. u. 1023 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 2007. január 1. óta 

Foglalkozás / beosztás tudományos főmunkatárs (2007-2012), ill. egyetemi docens (2012. óta) (másodállásban) 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyetemi oktatás Bs.C, Ms.C, Ph.D szinten magyar és külföldi hallgatók részére 

A munkáltató neve és címe Szent István Egyetem, 2103 Páter Károly u. 1.  

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 
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Időtartam 1992. 12. 01. - 2004. 10. 31.  

Foglalkozás / beosztás tudományos osztályvezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Erdőművelési és Fatermési Osztály vezetőjeként az osztály tudományos munkájának szervezése és 
ellenőrzése 

A munkáltató neve és címe Erdészeti Tudományos Intézet, 42-44. Frankel L. u. 1023 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 1991. 10. 15. - 1992. 10. 15.  

Foglalkozás / beosztás post doctoral fellow 

Főbb tevékenységek és feladatkörök tudományos kutatás (erdészettudományok; erdőbecslés és fatermés) 

A munkáltató neve és címe Forestry Canada, Northern Forestry Centre, Edmonton, Alberta, Canada 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 1989. 01. 01. - 1991. 10. 15. , ill. 1992. 10. 15. – 1992. 12. 31. 

Foglalkozás / beosztás osztályvezető-helyettes 

Főbb tevékenységek és feladatkörök az ERTI Ökológiai Osztálya tudományos munkájának szervezése és ellenőrzése az osztályvezető 
megbízásai alapján 

A munkáltató neve és címe Erdészeti Tudományos Intézet, 42-44. Frankel L. u. 1023 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Időtartam 1986. 09. 01. - 1988. 12. 31.  

Foglalkozás / beosztás tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök tudományos kutatás (erdőművelés, faterméstan, erdészeti ökológia) 

A munkáltató neve és címe 42-44. Frankel L. u. 1023 Budapest, Magyarország 

Tevékenység típusa, ágazat tudományos kutatás 
  

Egyéb Az alábbi nemzetközi folyóiratok számára végeztem publikációk bírálatát: Forest Ecology and 
Management; Forestry; European Journal of Forest Research; Methods in Ecology and Evolution; 
European Journal of Forest Research  

Szerkesztőbizottsági tagságok: Erdészeti Lapok (Hungarian Journal of Forestry, 1999-2004), Erdészeti 
Kutatások (Proceedings of the Forest Research Institute, 1993-2003), Acta Silvatica et Lignaria 
Hungarica (2004-2009). 
Javaslatomra, és az első szám tartalmának általam történt kialakítása után jött létre az Acta Silvatica et 
Lignaria Hungarica c. idegen nyelvű erdészeti folyóirat. 

Az Európai Erdészeti Intézet (EFI, Joensuu) tudományos tanácsadó testületének (Scientific Advisory 
Board) tagja (2011-) 

Az Európai Erdészeti Intézet (EFI, Joensuu) igazgatótanácsának (Board) elnökhelyettese (Vice 
Chairman, 2003-2005), ill. tagja (1999-2003) 

Helyettes koordinátora a IFURO Division P 1.00.06-nak (1995-2005) 

A COST E4 (“Forest Reserves Network”, 1994-1998) irányító testületének a tagja 

A COST E21 (“The contribution of forests and forestry to the mitigation of greenhouse gases”, 1999-
2004) irányító testületének a tagja 

A COST 639 („Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use, BurnOut”) IV. 
Munkacsoportjának vezetője (2006-2008) 
Képviseltem Magyarországot a Hágai Bíróság előtt a Bős-Nagymarosi vízierőmű perben. 

Képviseltem Magyarországot számos nemzetközi konferencián, pl. a COP és SBSTA 
klímakonferenciákon. 
Az EU LULUCF munkacsoportjának elnöke voltam a magyar EU-elnökség idején (2001. első félév) 
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) hivatalos ENSZ-ellenőre vagyok (2005. óta) 
Több projektben vettem részt a FAO-val, az EU DG JRC-val 
Az IPCC vezető szerzője vagyok 6, a nemzeti üvegház gáz leltárak készítésének módszereit 
összefoglaló útmútatókban; az IPCC számos meetingjén vettem részt 1999. óta 
A fentiekkel kapcsolatos, ill. további részleteket l. az életrajz végén 
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Tanulmányok  
  

Időtartam 1983. 09. 01. - 1986. 08. 31.  

Végzettség / képesítés Ph.D (akkori nevén: kandidátusi fokozat) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés faterméstan, erdőműveléstan, erdészeti ökológia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Magyar Tudományos Akadémia, ill. Erdészeti Tudományos Intézet 
TMB ösztöndíj 

  

Időtartam 1978. 09. 01. - 1983. 06. 30.  

Végzettség / képesítés okleveles erdőmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés erdőmérnöki tantárgyak: 50 db 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Erdészeti és Faipari Egyetem (ma: Nyugat-Magyarországi Egyetem), Erdőmérnöki kar (nappali 
egyetem, mai Ms.C) 

Országos / nemzetközi besorolás Ms.c 

Egyéb Számos külföldi tanulmányúton, egyéb külföldi képzésen vettem részt. A fentiekkel kapcsolatos, ill. 
további részleteket l. az életrajz végén 
 

  

Kitüntetések, elismerések Megosztott Nobel Békedíj (2007) részese vagyok az IPCC-ben végzett tevékenységemért 
(l. http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-ENhtm.htm#awards). További szakmai elismerések, díjak: 
http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-ENhtm.htm#awards  

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol  C2 
mesterfokú 

nyelvhasználó  
C2 

mesterfokú 
nyelvhasználó  

C2 
mesterfokú 

nyelvhasználó  
C2 

mesterfokú 
nyelvhasználó  

C2 
mesterfokú 

nyelvhasználó  

német  B2 
önálló 

nyelvhasználó  
B2 

önálló 
nyelvhasználó  

B1 
önálló 

nyelvhasználó  
B1 

önálló 
nyelvhasználó  

B1 
önálló 

nyelvhasználó  

olasz  B1 
önálló 

nyelvhasználó  
B1 

önálló 
nyelvhasználó  

A2 
alapszintű 

nyelvhasználó  
A2 

alapszintű 
nyelvhasználó  

A2 
alapszintű 

nyelvhasználó  

orosz  A2 
alapszintű 

nyelvhasználó  
A2 

alapszintű 
nyelvhasználó  

A2 
alapszintű 

nyelvhasználó  
A2 

alapszintű 
nyelvhasználó  

A1 
alapszintű 

nyelvhasználó  

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
Megjegyzés: dokumentummal igazolható nyelvvizsgám a magyar rendszer szerint: 
Angol szakmai anyaggal bővített felsőfokú állami nyelvvizsga (1987 
Német középfokú állami nyelvvizsga (1988) ) 
Orosz szakmai anyaggal bővített felsőfokú állami nyelvvizsga (1985) 

  

Társas készségek és 
kompetenciák 

- csapatszellem (kooperáció); 
- szervezés; 
- jó kommunikációs készségek (írásban és előadásban egyaránt); 
- magas szintű alkalmazkodási képesség és altruizmus úgy otthoni, mind bármilyen multikulturális 
környezetben (a sok külföldi kapcsolat és külföldi tapasztalat eredményeként) 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

- közép-, ill. felső szintű vezetői állások betöltésével szerzett készségek 

- rengeteg projektet irányítottam, többnyire közmegelégedésre 
  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

kevéssé volt szükségem rá életem során, de megvan hosszá a megfelelő tanulmányi hátterem és 
intelligenciám 
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Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

magas szintű felhasználói készségek (weblapszerkesztés, statisztikai szoftverek stb.) 

  

Járművezetői engedély(ek) magyarországi A és B típusú 
  

Kiegészítő információk Tanítási tevékenység: egyetemi docens vagyok a Szent István Egyetemen; további oktatási 
tevékenységek részletezése: http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-ENhtm.htm#teaching 
Küföldi és hazai szakmai szervezetekben végzett tevékenységek részletezése: 
http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-ENhtm.htm#membership  

további életrajzi adatok (angolul): http://www.scientia.hu/cv/CV-ZS-EN.php;  

publikációs listám: http://www.scientia.hu/cv/lopubl-ZS.php;  
saját fejlesztésű, az erdők és az erdőgazdálkodás szén-körforgalmát leíró modellem: 
http://www.scientia.hu/casmofor 
erdészeti szakmai mottóm: „Az erdők életfeltételeinket biztosítják” 
tudományos mottóm: „A tudomány a közös gondolkodás művészete”. 
több mint 10 évig énekeltem egy kórusban; szabadidőmben most sok zenét hallgatok 

 
MEGJEGYZÉS: ez a verzió 2015. augusztus 26-n készült. A legaktuálisabb verzió megtalálható a http://www.scientia.hu/cv/CV-SZ-HU.pdf weblapon. 


