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PAPP ORSOLYA 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 
 
 

TANULMÁNYOK:            
1995-2001: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, okleveles kertészmérnöki szak, Budapest 

1998: szakmai gyakorlat Angliában 
1991-1995: Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd 
 
 

MUNKAHELY, POZÍCIÓ:           
2011. nov.-  Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, szakreferens Budapest 

Kutatóintézet kertészeti (gyümölcs-, zöldség- és gyógynövény-termesztés) kutatási 
témáinak tervezése, szervezése és összegzése, illetve ismeretterjesztői feladatok 

2011:    Zöldtanya Szeged, kertészeti projektvezető  Szeged, Sziksóstó 
Bemutató biogazdaság tervezése, 90 fajtából álló bemutató veteményeskert tervezése 
és biotermesztése, közösségi kert szervezése és oktatás, sziklakert-építés és egyéb 
dísznövényes feladatok 

2010:   Krisna-völgy, kertészeti projektvezető, szaktanácsadó Somogyvámos 
A Krisna-völgyi biokertészet nagyüzemi bio zöldségkertjének vezetése, az önellátásra 
termelő bio zöldségkerti és a gyümölcskerti ágazatokban szaktanácsadás, illetve a 
minősített területek dokumentációjának vezetése 

2007– 2009:   Pangea Egyesület, oktatóközpont- és kertvezető  Pénzesgyőr (Bakony) 
Pénzesgyőri Breuer László Oktatóközpont vezetése, főbb feladatok: 7 hektáros 
vegyes biogazdaság irányítása, fajgyűjtemény-fejlesztés, erdei iskolai és tanfolyami 
oktatás, gyakorlatosok és önkéntesek kertészeti szakmai programjának vezetése, 
kulcsosházak felügyelete 

2002– 2003:  MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet  Vácrátót 
A „Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése” c. Széchenyi-pályázatban a 
vegetációs programrész koordinálása 

 

 
TANFOLYAMOK, KÉPZETTSÉGEK:           

 „Westliche Arzneien und Chinesische Medizin” (=Western Herbs and Chinese Medicine) tanfolyam, - 
ea.: dr. Jeremy Ross (München, Németország) (2014) 

 Fitoterapeuta szakmai vizsga (GYEMSZI-ETI, oklevél száma: 10/2013/FIT) (2013) 

 „Természetgyógyászat” és „Egészségügyi ismeretek” alaptanfolyamok elvégzése (2010) 

 Fitoterápia tanfolyam – ea.: Kökény Mária (2009) 

 „Kínai módszerek a természetgyógyászatban” (HKO) – ea.: Hartmann Ferenc (2008) 

 Terepi vezető tanfolyam (Duna-Ipoly NP – Magosfa Alapítvány, Börzsöny, 2006) 

 Jade Herbal szeminárium – ea.: Ludo Kenens (2005) 

 Tudományos és környezetvédelmi újságíró tanfolyam (MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia, 2004) 
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FITOTERÁPIÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK: 

 Holisztikus gyógynövény-terápia végzése (2014-től) 

 Gyógynövény táborok vezetése (Bátonyterenye, Hollókő) (2014) 

 Gyógy- és fűszernövények termesztése és vadon gyűjtése (2007-től) 

 
 
KERTÉSZETTEL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:       

 Kertészeti témájú német könyvek magyar fordításának lektorálása (2004-2015: 26 db) 

 Biokertészeti témájú előadások biogazda tanfolyamokon (Pangea Egyesület) (2009) 

 Kerttervezés- és ápolás, gyümölcsfa-metszés magánkertekben (2007-től) 
 

 
OKTATÁSSAL, KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:   

 Biokertészeti témájú ismeretterjesztő előadások 

 Gyógynövényes témájú előadások és terepi gyakorlatok 

 Erdei iskolai oktatás: Bükk (Szilvásvárad, Bogács), Börzsöny (2004-2007) 

 Szigetbecse, ártéri tanösvény megtervezése és kialakítása (2007) 
 

 
BOTANIKAI TÉMÁJÚ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:        

 Részvétel a hazai erdőrezervátum-kutatásban (Bükk, Zselic) (2006) 

 Élőhelytérképezés: Zemplén, Bátonyterenye, Püspökszilágy, Érd, Sóskút (2003-2006) 

 Botanikai szakvélemények (M8-as autópálya nyomvonala, Dunavarsány: „Árvalányhajas” 2006) 

 Az ITC (International Insitute for Geo-Information Science and Earth Observation, Hollandia) Magyarországra 
érkezett munkacsoportjának botanikai asszisztense a HYSENS (Hyperspectral Remote Sensing) programban 
(ITC: Vekerdy Zoltán; Mátra) (2002) 

 Cönológiai felvételek tárolására, kezelésére alkalmas program (TurboVeg) taxonlistájának honosítása, 
magyarországi cönológiai felvételek feldolgozása (MTA ÖBKI, Vácrátót) (2004, 2006) 

 Részvétel a „Preparation for Implementing the Habitat Directive in Hungary” Phare-projectben (MTA ÖBKI, 
Vácrátót)  (2000-2002) 

 
 

NYELVTUDÁS, EGYÉB ISMERETEK:          

 Magyar: anyanyelvi szint 

 Angol: haladó szint (középfokú állami nyelvvizsga) 

 Német: passzív szakmai szövegértési szint 
 
 
“B”, “A” kategóriás jogosítvány (kisteherautó vezetési gyakorlat) 
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office, ArcView 3.2, Photoshop, Power Point) 

 
 


