
 

IV. MAKEOSZ szakmai napok                                               
A magyarországi „zöld szakma” szakembereinek találkozója 

 
2013. Január 15-17.                                         
(3 nap, 2 éjszaka) 
 
  

 

Helyszín: Székesfehérvár, Hotel Magyar Király (www.magyarkiraly.hu)       

 
Tervezett létszám:  70 fő 
  
Résztvevők:   -Kertépítők 
    -Kertfenntartók 
    -Kerttervezők 
    -Tetőkertépítők 
    -Dísznövénytermesztők 
    -Faiskolai árudások 
    -Főkertészek 
    -Faápolók 

Tervezett költség: 

MAKEOSZ tagoknak a 3 napra    55 000 Ft/fő (bruttó) 

Nem MAKEOSZ tagoknak a 3 napra   75 000 Ft/fő (bruttó) 

Fenti árak tartalmazzák:   

 a három nap előadásain való részvételt, 

 3 db kávészünet 

 a szállást két éjszakára, két ágyas szobákban, 

 2 db bőséges büfé reggelit, 3 db ebédet, 2 db vacsorát, 

 a szálloda wellness részlegének használatát /24:00-ig meghosszabbítva/. 
       

Opcionálisan: 

MAKEOSZ tagoknak a 2 napra (1 éjszaka szállással) 40 000 Ft/fő (bruttó) 
Nem MAKEOSZ tagoknak a 2 napra (1 éjszaka szállással)   60 000 Ft/fő (bruttó) 

MAKEOSZ tagoknak 1 napos részvételre:14 000 Ft/fő (bruttó)  
Nem MAKEOSZ tagoknak 1 napos részvételre 17 000 Ft/fő (bruttó)  
ez esetben a díj csak az előadások látogatására és egy ebéd elfogyasztására 
vonatkozik, szállást nem tartalmaz. 

 
Fenti árak nem tartalmazzák:  

 az italfogyasztást 
 a feláras wellness szolgáltatásokat. 
 egyágyas felárat 

http://www.magyarkiraly.hu/


PROGRAMOK                                                                                                                                                                                                                                                            

 

I. nap - január 15.    
  800-  Érkezés 
 

  830-900   Elnöki köszöntő- közgyűlés első ülés része 
     
  900-1100 Közgyűlés második ülés része 

 
1100-1130 Szünet 

 
  1130-1330 Első előadás blokk 
  1130-1210 Aktuális növényvédelmi problémák, magánkerti károsítók  
    elleni védekezés, kullancsirtás 
    /Both Gyula – Prenor Kft. / 
 
  1210-1250 Kerti talajok fizikai, kémiai, biológiai javításának lehetőségei  
    /Póczonyi Zsolt - Agro-bio Kft./ 
 
  1300-1330 Díszgyepek, évelőágyak, cserje foltok szelektív gyomirtásának 
    új lehetőségei  
     /Varga László - Kwizda Kft., Jáger Ferenc – Sumi Agro Kft./ 
            

  1330-1430 Ebéd szünet 
   

  1430-1810 Második előadás blokk 
  1430-1520 Méltatlanul mellőzött dendrotaxonok hazai alkalmazásának  
    lehetőségei 
    /Kósa Géza – Vácrátóti arborétum igazgatója./ 
     
  1530-1630 Perspektivikus évelőfajták bemutatása és alkalmazása a táj- 
    és kertépítészetben 
    /Patkós István – Beretvás Kertészet/ 
   
  1630-1655 Kevésbé ismert kompakt növekedésű örökzöld, lombos  
    cserjék 
    /Józsa Miklós/ 
   
  1700-1730 Külföldi közterületi trendek - képes beszámoló Európa  
    legzöldebb városairól 
    /Spanyárné Halász Szilvia – Székesfehérvár főkertésze/ 
 
  1730-1810 Képes kert bemutató 
    /Kuhn András/ 

 
1810-2000 Vacsora 
2000-  Fakultatív program: - Korcsolyázás - Wellness - Saját 

termékek kóstolása 

            



II. nap - január 16.    
 
  730-830  Reggeli 
 

 830-1200 Harmadik előadás blokk 
 830-900  5 perces szponzori bemutatkozások 
     
 900-1000 Green city, a gyakorlatban megvalósult projektek, összegyűlt 
   tapasztalatok bemutatása 
   /Somorjai-Tamássy Zsolt – Green City Tanács/ 
 
 1000-1100 Új trend a kertépítésben, természet közeli növénytársulások 
   létrehozása 
   /Dezsényi Péter – Deep Forest Kft./ 
 
 1110-1200 Évelő dísznövények új közterületi lehetőségei – Évelő  
   talajtakarók visszavágása, kísérletek bemutatása  
   /Dr. Gerzson László – Corvinus Egyetem/ 

 
1200-1300 Ebéd szünet 

 
 1300-1810 Negyedik előadás blokk 
  1300-1400 Többletmunkák érvényesítése, értékesítési technikák  
   /Horváth László - T-markt Kft./ 
   
 1400-1500 Rezsi, önköltség és óradíjszámítás  
   /Bárány László - Pázsitdoktor/ 
 
 1500-1600 Megbánom, ha felveszem? - munkatársak kiválasztásának  
   professzionális módszerei  
   /Szabó Gábor – Team Tuning Kft./ 
    
 1600-1700 Green Force cég vezetési rendszer első évi tapasztalatának 
   bemutatása 
   /Vincze Tamás – Magnolia Art Kft./ 
 
 1700-1740 Kertbemutatás saját munkákból és tanulmányi utak képeiből 
   /Ghyczy Zsuzsa – Árgus Kft., Geiger Nóra/ 
 
 1740-1810 Tervezői és kivitelező hibák közterületeken fenntartói  
   szemmel.   
   /Spanyárné Halász Szilvia – Székesfehérvár főkertésze/ 

 
1810-2000 Vacsora 
2000- Fakultatív program: - Székesfehérvári séta, város bemutatás 

Lukács Zoltánnal 
- Wellness 
- Saját termékek kóstolása 

 

              



 

III. nap - január 17.     
 
  800-900  Reggeli 
 

 900-1200 Ötödik előadási blokk  
     
 900-940  Macro bonsai hazai alkalmazása ápolásukkal  
   /Rónai Gergő / 
 

 940-1030 Zöldfalak építési technológiája, hazai alkalmazási lehetőségei 
   megvalósult hazai projectek bemutatásával 
   /Duronelly Balázs – Vertical Garden Budapest/ 
 
 1040-1120 Virágos rét típusú fűmag keverékek bemutatása, telepítési,  
  fenntartási technológiák ismertetésével 
   / Barabás Bence – Kiepenkerl / 
 
 1130-1200 Kertnézőben- látogatható magán kertek Magyarországon  
   /Rácz Péter – Hill & Garden Kft./ 

   
  1200-1300 Ebéd szünet  
 

 1300-1600 Hatodik előadás blokk 
   
 1300-1340 Kültéri kerti világítások - AKANUA termékkör bemutatása,  
   Szűrési megoldások, szűrőrendszerek alkalmazása,   
   úszótavak  
   /Barta Csaba, Sárközi Nándor – Suni Kft./ 
 
 1340-1430 Környezettudatos gondolkodás a tájépítészeti tervezésben  
   és annak gyakorlati alkalmazása, projektek bemutatása 
   /Sándor Tamás – S-Tér Kft./ 
 
 1430-1520 Észrevételek, összegzés, zárás – Elnöki zárás 
 
 
 
 

A programok szokás szerint, érdekes szakmai előadásokból, és kötetlen 
beszélgetésekből áll össze. 
A programváltozás jogát a Makeosz fenntartja. 
 
A jelentkezni email-ben az info@makeosz.hu címen, vagy telefonon a 06-20/557-1196 
számon, a részvételi díjat az Erste Banknál vezetett 11991102-02155553 számlaszámra 
kérjük utalni. 
 
 

Jelentkezési határidő 2012.01.08. 
Részvételi díj fizetési határideje: 2013.01.10. 

mailto:info@makeosz.hu

