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       Időpont: 2019. február 12-15. 
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A Magyarországi „zöld szakma” szakembereinek legnagyobb találkozója 
közösen a Magyar Díszfaiskolások, a Magyar Kertészeti Árudák és a Magyar 
Faápolók Egyesületének a Magyar Tájépítészek Szövetségének és az Alföldi 
Faiskolások szakmai rendezvényével 
egy időben, egy helyen. Idén is tartunk nulladik napot, ahol Zöldtető és 
Zöldfal szakmai workshop lesz, mely egyúttal Green City továbbképzés! 

250+ RÉSZTVEVEŐ  30+ ELŐADÁS              120 CÉG               6 SZERVEZET 

KERTÉPÍTŐK, KERTTERVEZŐK, KERTFENNTARTÓK, TÁJÉPÍTÉSZEK 

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐK, TETŐKERTÉPÍTŐK, ZÖLDFALÉPÍTŐK, FAISKOLAI 

ÁRUDÁSOK, FAÁPOLÓK, FŐKERTÉSZEK, ÖNKORMÁNYZATOK 
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Várható témák 

 

 Zöldfal- zöldtető workshop 

 „Minden, amit a gyepekről tudni kell” workshop 

 Jogosultság kérdése, megoldások más európai országokban 

 "Communities in Bloom" környezetszépítési és virágosítási világverseny 

 Munkaerő megtartás módszerei 

 Generációs különbségek kezelése a munkaerő szempontjából 

 Jogi esetek a kertépítőcégek mindennapjaiban 

 Az új Faültetési Szabvány 

 Megvalósult köztéri munkák bemutatása 

 Külföldi kertépítőcég bemutatkozása 

…és még sok egyéb, januárban jelentkezünk pontosabb programmal 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK 
Részvételi díjak 4 napra: 
MAKEOSZ tagoknak:   80 000 Ft/fő (bruttó) 
Nem MAKEOSZ tagoknak:   100 000 Ft/fő (bruttó) 
Fenti árak tartalmazzák: 

 a négy nap előadásain való részvételt, 

 7 db kávészünetet, 3 db reggelit, 4 db ebédet, 3 db vacsorát, 

 szállást három éjszakára, kétágyas szobákban. 

 
Részvételi díjak 3 napra: 
MAKEOSZ tagoknak:   60 000 Ft/fő (bruttó) 
Nem MAKEOSZ tagoknak:   80 000 Ft/fő (bruttó) 
Fenti árak tartalmazzák: 

 a három nap előadásain való részvételt, 

 5 db kávészünetet, 2 db reggelit, 3 db ebédet, 2db vacsorát, 

 szállást két éjszakára, kétágyas szobákban. 

 
Részvételi díjak 2 napra: 
MAKEOSZ tagoknak:   40 000 Ft/fő (bruttó) 
Nem MAKEOSZ tagoknak:   55 000 Ft/fő (bruttó) 
Fenti árak tartalmazzák: 

 a két nap előadásain való részvételt, 

 4 db kávészünetet, 1 db reggelit, 2 db ebédet, 1 db vacsorát, 

 szállást egy éjszakára, kétágyas szobákban, 

 1 db reggelit, 2 db ebédet, 1 db vacsorát. 

 
Részvételi díjak 1 napra: 
MAKEOSZ tagoknak   15 000 Ft/fő (bruttó) 
Nem MAKEOSZ tagoknak:   20 000 Ft/fő (bruttó) 
Fenti árak tartalmazzák: 

 egy nap előadásain való részvételt, 

 2 db kávészünetet, 

 1 db ebédet 
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Szállóvendégek részére az ár tartalmazza az ingyenes parkolást a szálloda 
sorompóval védett, zárt parkolójában. Továbbá a wellness-sziget korlátlan 
használatát nyitvatartási időben (7.00 – 21.00 óra, csütörtökön 7.00-0.00 óra), 
a termálvizes medence, az élményfürdő, és gyermek medence használatát, 
reggeli gimnasztikát, vízitornát. Valamint finn szauna, bioszauna, infraszauna, 
rönkszauna, sókamra, gőzkamra és fitneszterem használatát, gyógybarlang 
igénybevételét és fürdőköpeny használatát. 

 
A szobaárak nem tartalmazzák a feláras wellness szolgáltatásokat és az 
egyágyas felárat, mely 6000 Ft/fő/éj. 
 
Gyermekek részére 0-5,99 éves korig ingyenes, 6-11,99 éves korig 50% 
(pótágyon történő elhelyezés esetén) és 30% (főágyon történő elhelyezés 
esetén) kedvezményt biztosítanak és 12 éves kor felett teljes árat kell fizetni. 
18 éves kortól IFA fizetendő (500.- Ft/fő/éj). 
 
Bejelentkezés 15.00 órától, kijelentkezés 12.00 óráig. 

  




