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„Női gazdálkodók az 
éghajlati innováció 
vezetőülésében”

Bemutatkozó 
kisfilm a szakmai 
tevékenységekről

:

Az elismerés célja, hogy bemutassa a 
női gazdálkodók hozzájárulását a 
vidékfejlesztéshez, az erdő- és 
mezőgazdálkodáshoz, valamint 
népszerűsítse a vidéki térség 
kihívásaira adott innovatív 
megoldásokat.

A női gazdálkodók szerepvállalásának 
növekedése hozzájárulhat a vidéki 
vállalkozások, az önfoglalkoztatás 
valamint a mezőgazdasági innováció 
fellendítéséhez.

Az első erdészeti témájú 
pályázat, mely bejutott a 
döntőbe a díj eddigi 
története során. 

A pályázat felépítése:
- Bemutatkozás
- Motiváció
- Tevékenységi kör
- Innovatív megoldások



Erdészeti 
csemetetermelés

Szakirányítói 
munka

Állami 
erdőgazdálkodói 

tapasztalat

Oktatás - Kutatás
Fenntartható 
szántóföldi 

növénytermesztés

Tevékenységi kör bemutatása

Erdőgazdálkodás:
- SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészete –

fahasználati ágazatvezető
- Magán erdészeti csemetetermelés
- Erdészeti szakirányítás

Oktatás és kutatás:
- Kaposvári Egyetem – Természetvédelmi 

tanszék 
- Roncsolásmentes faanyag vizsgálatok

Szántóföldi növénytermesztés:
- Fiatal mezőgazdasági vállalkozás



A hivatás: erdőmérnöki munka

§ Állami erdőgazdálkodói alapok:
o erdőfelújítás, erdővédelem, közjóléti 

feladatok
o fakitermelés és kereskedelem, logisztikai 

irányítás

§ Magán erdészeti csemetekert
§ Erdészeti szakirányítás

o magán erdőgazdálkodók képviselete az erdészeti 
hatóság felé

o elvégzett munkák kivitelezések ellenőrzése
o szakmai tervek készítése
o biotikus és abiotikus károsítás mértékének 

becslése

Képek forrása: 
www.magyarmezogazdasag.hu



Oktatás és kutatás:
Roncsolásmentes faanyagvizsgálatok

§ Oktatás
o Kaposvári Egyetem (MATE) 

Természetvédelmi Intézet

§ PhD kutatás – Bükk álgesztesedés
vizsgálata
o CT és MR berendezés alkalmazásának 

tesztelése – sikerrel
o Vizsgálati metódus alkalmazásának 

továbbfejlesztése
o faanyagtelítési folyamatok lekövetése
o anyagvizsgálatok, minőségbiztosítás
o égési folyamatok modellezése
o víz- és tápanyagforgalom vizsgálatok MR-rel
o biokémiai kutatások lehetőségei



Az új irány: szántóföldi növénytermesztés 
erdész gondolkodással és női háttérrel

§ Jelenleg 36 ha, indulás éve 2013
§ Kivitelezés bérmunkában
§ Kulcspozíciókban CSAK Hölgyek!
§ AKG 2016-2021
§ Vadkárkérdés kezelése
§ Jövőbeli tervek



Innovatív javaslatok és példák az erdő- és 
mezőgazdálkodásban

q Mező- és erdőgazdálkodás: közös hagyományok és gyökerek, 
alapvető különbségek, átjárható ötletek ágazatok között » 
agrár-erdészeti rendszerek „születése”

q Tartamosság elve mindkét szakterületen – hosszú távú jó 
döntések előkészítése

Ötletek és tapasztalatok a mindennapokból:
§ Talajállapot megóvása, javítása, értékelése kiemelt fontosságú
§ Kisparcellás szerkezet – kisterületű tarvágás
§ Gépesítés fokozása – szakképzett élőmunka elérhetőségének nehézségei
§ Vadgazdálkodás - mezőgazdaság közti feszültség oldásának egy lehetséges útja
§ Kutatásban szerzett tapasztalatok beépítése a mindennapok döntéseibe
§ Külföldi tapasztalatszerzés, ösztöndíjak

o új ötletek és irányvonalak
o hazai viszonyokra illeszkedő átemelés pl. folyamatos erdőborítás –

„örökerdő” üzemmód kialakítása

Innováció: nem űrtechnológia J
» apró lépések a hatékony 
változás mérföldkövei!

Kép forrása:www.thuenen.de/en/bd/projects/short-
rotation-agroforestry-systems/



Női tulajdonságok és készségek az agrárinnováció 
„szolgálatában”

o Kommunikációs készség
o Nagyobb érzékenység
o Erős beleérzőképesség
o Emberközpontú 

megközelítés
o Több innovatív megoldás 

a mindennapokban
o Rugalmasság

Gátló tényezők feloldása…
§ Láthatóvá válni
§ Munka és család 

összeegyeztethetősége
§ Támogató társadalom
§ Támogató menedzsment 

és HR politika

Sztereotípiák leküzdése!

Női 
ösztönök

Racionalitás

Egyensúly 
és Fejlődés



uKöszönöm a figyelmet!

Elérhetőség:

Email: biro.boglarka@sefag.hu
Mobil: +36-30-237-8063


