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Tisztelt Kollégák! 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az idei évben Október 15-16.-án kerül megrendezésre a 

Green City Akkreditációs továbbképzés.  

A képzést kifejezetten a korábbi években már akkreditációt szerzett szakemberek számára 

hirdetjük meg, mely képzés elvégzését követően a résztvevők további egy naptári évre 

jogosultak a 'Green City akkreditált tervező/ kivitelező/ fenntartó' státus megjelölésére. 

A képzés elméleti és gyakorlati modulokat tartalmaz (részletesen lásd a mellékelt 

programban) melyek a Green City alapokkal már rendelkező szakemberek számára kerültek 

kidolgozásra. 

Szeretettel várjuk tehát a kollégákat a 2015-ös Green City Akkreditációs továbbképzésen, 

melyről a gyakorlati tudnivalókat alább olvashatják. 
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Somorjai-Tamássy Zsolt      Bieber István     

ügyvezető       ügyvezető    

és a Zöldebb Városokért Mozgalom csapata 
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GYAKORLATI TUDNIVALÓK 
Az idei év tavaszán átadásra került, és 10 év után újra megnyitott az immár felújított Strandfürdő 

Miskolctapolcán. 

A fürdő felújításának tervezése és a kivitelezés folyamata a Green City fenntarthatósági akkreditációs 

rendszer elveinek alkalmazásával valósult meg. 

A fürdőfelújítás I. üteme, 60%-os eredménnyel sikeres Green City Akkreditált címmel dicsekedhet. 

A sikeres akkreditáció valamint a strandfürdő újbóli megnyitásának alkalmából közös konferenciát szervez 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zöldevbb árosokért Nonprofit Kft (Green City Hungary)  

A konferencia témája a fenntarthatósági folyamatok elősegítése a települési zöldfelületeken. 

A képzés első napján a résztvevők a Green City és a Miskolci Városfejlesztési Kft közös szervezési 

konferenciáján vesznek részt, mely során neves hazai és külföldi előadók által ismerkedhetnek meg a a 

zöldterületi fenntarthatóság legfrissebb információival. (a konferencia programját hamarosan küldjük) 

A konferenciát követően büféebéd, majd autóbusz különjárattal utazás Miskolctapolcára a felújított 

Strandfürdő szakmai vezetéses bejárására. 

A képzés második napja a strandfürdő kivitelezési akkreditációinak gyakorlati tudnivalói és tapasztalatai köré 

szerveződik. Helyszín a strandfürdő területe. 

 Képzés tartama: 2 nap 

 Képzés időpontja: 2015. október 15-16 

 Képzés helyszíne Városfejlesztési Kft Konferenciaterme 3525 Miskolc, Városház tér 13. 

                             Miskolctapolca Strandfürdő  

 A képzés felső létszámhatára: 30 fő 

 Díjazása: 25.000 Ft+Áfa mely a két napi előadások költségeit tartalmazza.  

A képzési díj nem tartalmazza a szállás, az első napi vacsorát valamint a második napi ebéd 

költségeit. Ezeket minden résztvevő egyénileg intézi. Szükség esetén a szállás foglalásában szívesen 

segítünk. 

 Fizetési feltételek: jelentkezés befogadása után banki átutalással a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft 

számlájára, mely számlaszámot a visszaigazoló e-mailben küldünk.  

 Kamarai továbbképzési pontok: A képzés építész kamarai pontot ér. Az elbírálás folyamatban. A 

pontértékről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
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AZ AKKREDITÁCIÓS TOVÁBBKÉPZÉS TERVEZETT PROGRAMJA 
 

2015-10-15 csütörtök: 

Green City Konferencia 

- 9.00-13.00 Green City Konferencia előadások 

- 13.00-14.00- Büfé ebéd 

- 14.00 – indulás Miskolctapolcára autóbusz különjárattal 

- 15.00- 17.00 – Helyszíni bejárása a strandfürdő területén 

2013.10.16 péntek: 

- 9.00- Gyülekező a Miskolctapolcai Strandfürdő bejáratánál 

- 9.30 – 12.00 Délelőtti program – A kiviteli akkreditáció értékelésének gyakorlati tapasztalatai. 

Adatgyűjtés, értékelés, pontozás menete, tapasztalatai 

Előadók: Farkas Szilvia és Mohácsi Veronika 

- 12.00-13.00 Ebéd szünet 

- 13.00 – 15.30 Délutáni program - A kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai, helyszíni bemutatással 

Előadó: Somorjai-Tamássy Zsolt 

- 15.30- 16.00 – A képzés zárása, oklevelek átadása 

 

A program várhatóan szeptember hónapban véglegesedik, kiegészül vendégelőadók előadásaival. 

A végleges programot a jelentkezési lapokkal együtt várhatóan szeptember közepén küldjük. 


