
Tapasztalt erdőmérnököt keresünk 
a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály  

Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE) csapatába! 
 

 

Szeretnéd a szakmában megszerzett tudásodat és tapasztalatodat egy új, változatos munkakörben 
kamatoztatni? Téged keresünk, ha fontos számodra az erdők ökológiája, ha nem áll messze tőled a 
kutatói szemléletmód, valamint a terepmunkától sem riadsz vissza! 

Az EMMRE több alrendszert magába foglaló, nagy múltú országos erdőmonitoring, mely éppúgy kitér 
a magyar erdők erdészeti-, valamint ökológiai szempontok szerinti, részletes és független felmérésére, 
mint ahogy az erdők egészségi állapotára, károsítóinak felderítésére és a klímaváltozás vizsgálatára. 
Legnagyobb monitoring alrendszereink európai szintű hálózatokhoz kapcsolódnak, ezáltal biztosítjuk 
a magyar erdészeti adatok nemzetközi szintre emelését. 

AZ EMMRE MUNKACSOPORT TAGJAKÉNT AZ ALÁBBI FELADATOKBAN SZÁMÍTUNK RÁD: 

 magasszintű szakmai tudást igénylő terepi felvételezésekben való részvétel 

 az adatok feldolgozásában való közreműködés 

 jelentések, publikációk készítése 

 nemzetközi kapcsolatok ápolásában való részvétel 

EZT A LEHETŐSÉGET PONT NEKED TALÁLTÁK KI, HA... 

 erdőmérnökként diplomáztál és rendelkezel legalább 5 év szakmai tapasztalattal 

 szívesen bővítenéd az ismereteidet, szélesítenéd a látóköröd a szakmán belül 

 jó csapatjátékos vagy 

 vonz, hogy beletanulj egy korszerű eszközpark használatának rejtelmeibe 

 élvezed a terepen töltött időt és szívesen megismernéd az ország minden rejtett zugát 

 jól műveled a magyar nyelvet és középfokú angol nyelvtudással rendelkezel 

 magabiztosan használod az MS Office különböző alkalmazásait (Excel, Word, PowerPoint) 

 van „B” kategóriás jogosítványod és vezetési tapasztalatod 

ELŐNYT JELENT, HA... 

 térinformatikai és/vagy adatbáziskezelési ismereteiddel is tudod támogatni a csapatot 

 tapasztalt vagy publikációk készítésében 



 

MIT AJÁNLUNK SZÁMODRA? 

 szakmai fejlődési lehetőség, változatos feladatok 

 határozatlan idejű, teljes munkaidős kormánytisztviselői jogviszony 

 jól megközelíthető munkahely Budapest II. kerületében, a Margit híd közelében 

 béren kívüli juttatások: cafetéria, munkába járás támogatása, opcionálisan szolgálati lakás 
biztosítása 

HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI? 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító 
bizonyítvány/oklevél benyújtásával várjuk jelentkezésedet az erdeszet@nfk.gov.hu email címre. 

Jelentkezési határidő: 2021. április 30. 

 

Czirok István 

NFK Erdészeti Főosztály vezetője 


