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Kedves Kolléga!
Sok szeretettel üdvözöllek a XIII. Díszkertész Szak-

mai napokon. Remelem, hogy a szakmai szervezetek 
együttműködésében megálmodott rendezvényen sok 

hasznos információt, tapasztalatot és – ami legalább ennyire fontos 
– közösségi élményt sikerül gyűjteni. Évről évre azon dolgozunk, hogy  
a lehető legváltozatosabb programokkal készüljünk, ügyelve  
az ágazat minden szegmensére és korosztályára. Idén különösen nagy 
hangsúlyt fektettünk az ágazaton belüli együttműködés témára, mert 
hisszük, hogy a szakma közös jövőjét most kell megalapoznunk.

Mindenkinek köszönjük, hogy aktív jelenlétével hozzájárul a rendez-
vény sikeréhez!

Kosztka Ernő
       Elnök, MAKEOSZ

Az ÉLETMÉRNÖKEI egy szakmai összefogás a tájépítész, kertépítő, 
fenntartó, termesztő és minden kapcsolódó szakterület együttmű-
ködéséért. Célunk a következő 10 év stratégiájának kidolgozása, az 
oktatás fejlesztése és a szakmai és társadalmi megbecsülés elérése. 

Az előadás időpontja: február 17., péntek 9:40 FÓRUM terem

Az ÉLETMÉRNÖKEI ökológiai fordulat a zöldfelület gazdálkodásban!
Minden érintettet és érdeklődőt várunk szeretettel!
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Az idei évben törekedtünk arra, hogy maga a konferencia is fenntart-
hatóbb legyen. A szervezés során az online megbeszéléseket része-
sítettük előnyben, minimalizáltuk a papír használatot. A konferencia 
során csökkentettük a palackok és egyéb egyszerhasználatos csoma-
golások, termékek fogyasztását. 

Az étterem kínálatában több vegetáriánus fogás is található és a svédasz-
talos megoldással igyekszünk minimalizálni az élelmiszerhulladékot. 

Minden résztvevő szabadon látogathatja a párhuzamosan zajló előa-
dásokat, workshopokat. A rendezvény teljes helyszínén az előadótermek 
előtt és között, valamint a szálloda bejáratánál kiállító partnereinkkel talál-
kozhat, akik a legújabb technológiákat, kínálatukat mutatják be a szak-
ma számára. Több kiállítónk is készült csak a rendezvény alatt elérhető 
ajánlattal, amivel kapcsolatban a standoknál adnak további információt.

A szakmai programon való részvételért minden nap kamarai pontok 
igényelhetők, amivel kapcsolatban érdeklődjön a Magyar Tájépí-
tészek Szövetségének regisztrációs pultjánál (a szállodai bejárattal 
szemben).



2023. február 14.

kedd

!

Regisztráció és reggeli
Megnyitó
Dr. Bíró Tibor, dékán, NKE Víztudományi Kar – Az aszályke-
zelés területi vízgazdálkodási vonatkozásai
Kávészünet
Kovács Norbert, vezérigazgató – Nagyüzemi öntözés  
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. területein
Hordós László Gergely, ügyvezető igazgató, Summa-Trade Kft. 
– Golfpályák automata öntözőrendszere a XXI. században
Díjátadás
Ebédszünet
dr. Tóth Csaba, ügyvezető, T-Markt Kereskedőház Kft. – 
Fenntartható gazdálkodás deficit öntözéssel 
Ónodi Attila, ügyvezető igazgató PARK-OK Kft. – Labdarú-
gó pályák öntözéstervezése 
Kávészünet
Túri Norbert, tud. munkatárs, MATE KÖTI ÖVKI – Drónok sze-
repe a mezőgazdaságban
Grasics Péter, vízgazdász, Summa-Trade Kft. – Gyűjtött csa-
padékvíz felhasználása családi házas környezetben
Őri Balázs, ügyvezető, Monardella Kft. – Díszfaiskolai konté-
nertelepek öntözése
Öntözősök fóruma 
Vacsora

8:00- 10:00 
10:00-10:10 
10:10-11:00 

11:00-11:30 
11:30-12:10 

12:10-12:50
 
12:50-13:00 
13:00-14:00 
14:00-14:50 

14:50-15:30 

15:30-16:00 
16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

17:30-18:30 
18:30-

agóra / MÖE

Bemutatjuk az esőkertek előnyeit, hasznát, megismerhetjük a tervezés 
szempontjait és legfőbb buktatóit és ami talán a legfontosabb az egy 
nap alatt számos példát ismerhetünk meg már működő projektekről azok 
építéséről, növényalkalmazásáról. 

A programon való részvétel GreenCity Akk-
reditációnak minősül és része az ENA „Zöl-
debb városokat Európában!” kampánynak.



6
ökológiai és gazdasági fordulat

Regisztráció és reggeli
Megnyitó
1. GreenCity bevezető és kihívások: urbanizáció és klíma kapcsolata, Bio-
lógiai Univerzális Alaptörvénye: tömeges virulás, Természet Alapú Meg-
oldások
Kávészünet
2. ESŐKERT - mi az esőkert? miért esőkert? előnyök-hátrányok-rend-
szer-ökológiai szolgáltatások. Hogy dolgozik a Természet: természeti elő-
képek vs városi előképek fajtái, fókuszban a Seattle-i Módszer
Ebédszünet
3. Vízérzékeny tervezés – Lépték? Más?
4. Tervezési Alapok – információk gyűjtése, feltérképezés, vizsgálatok 
(lefolyási térkép, talaj vízáteresztő/záró képesség, bevonandó potenci-
ális szaktervezők = TEAM, engedélyezés és jogszabályok, kiskapu (vagy 
nagy?): csapadékvíz kezelő zöldfelület
5. Helykiválasztás, Méretezés, Forma – víztöbblet és/vagy vízmegtartás, 
rendszer kezdő eleme, középső, záró, figyelembe veendő legfontosabb 
faktorok: felsőfolyásra koncentrálás, köz- vs magánterület, épület, közmű-
vek, koros faállomány, domborzat/lejtés
MÉRETEZÉS, formaválasztás
Kávészünet
6. Esőkert Anatómia (keresztmetszeti áttekintés) - Tükörkialakítás, gátak, 
vízszintes felületek, be- és túlfolyók. Szubsztrát alakítás, mulcs specifikáci-
ók. ÉLET: Növényzeti rendszer, gyökérrendszer, talajlakó gombák, egyéb 
talajélet infók.
7. Növényzet. Fásszárú és évelő egynyári fajok alkalmazása. Zonalitás, 
aspektusok, víz vs szárazságtűrés, növénylisták.
8. Esőkert példák – Seattle-i és anorganikus szubsztrátu esőkertekre.
Hibák és jó gyakorlatok.
Vacsora

fórum III.-fórum IV. / MAKEOSZ
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Reggeli
Szőlősy Gábor: Talajélet
Herczegné Ghyczy Zsuzsa – Szemléletváltás gyakorlata ter-
vezőként, kertépítőként, magánemberként
Magánkerti tapasztalatok az ökoLogikus építésben, fenn-
tartásban
Zakar András – Városi erdők szerepe és típusai - Miyawaki erdő 
projektbemutatása
Kávészünet
Biró Bori – Klímaválságra válaszoló új növényalkalmazások 
városi zöldfelületeken
Csabina Péter – Bioszolár - zöldtető és napelem szimbiózisa
Dezsényi Péter – Magyar termőhelyre optimalizált biodiverz 
magkeverék és alkalmazása
Somogyi-Kovács Szilvia – Virágos rét kerekasztal beszélgetés
Rafaj Máté – Fürdőtavak alkalmazása magánkertekben, 
konkrét projekteken keresztül
Ebédszünet
Csete Gábor – Fenntartható városüzemeltetés
Bellavics László – Zöldtető építési irányzatok ellentmondásai
Varga Zsuzsanna – Koros fák megóvása és élettérjavítás 
szempontjai építési területen
Kávészünet
Csizmadia Dóra – Kék-zöld infrastruktúra tervezés kooperatív 
és holisztikus szemlélettel
dr Hajdú Sándor ügyvéd – Szerződéskötés, ajánlat kiadás  
és peres helyzetek elkerülése
Hullár Norbert – Kintlévőségek halmozásának elkerülése
Tapasztalatcsere
Dani Zoltán, Szucsik Attila – Japánkertek Magyarországon
Vacsora
Kerekasztalbeszélgetés – „Átértékeled…” - az elmúlt évek 
nagy zöldtetőépítési projektjei

8:00-9:00 
9:00-9:20 
9:20-10:00 

10:00-10:30
 
11:00-11:30 
11:30-12:00 

12:00-12:20 
12:20-12:40 

12:40-13:00 
13:00-13:20
 
13:20- 
13:50-14:50 
14:50-15:10 
15:10-15:30 

15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:50
16:50-17:10

17:10-17:30
17.30-18.00
18:00-19:00
19:00-

agóra / MAKEOSZ

Az idegen nyelvű előadásokon, minden nap elérhető szinkrontolmács technika.
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szerda
2023. február 15. 

EBÉDIDŐ – 12.00-15.00

!

Reggeli
Ráb Attila – Online vízmérők, kombinált légbeszívó-légte-
lenítő szelepek, valamint nyomáscsökkentők használata és 
méretezésük
Kávészünet
dr. Tóth Csaba – Digitális IoT mérőállomások használatának 
gyakorlata a növénytermesztésben
Baksa Zoltán és Vágó Tamás – Ökológiailag fenntartható ker-
tek talajjavító ásványok és öntözés használatával 1.rész
Ebédszünet
Baksa Zoltán és Vágó Tamás – Ökológiailag fenntartható ker-
tek talajjavító ásványok és öntözés használatával 2.rész 
Bégányi Imre – Eltérő gyártmányú és működési elvű szórófejek 
összehasonlítása különböző üzemi körülmények között
Kávészünet
Karlócai Péter – Az öntözőrendszer tervezésének és építésé-
nek gyakorlati kérdései
Grasics Péter és Hordós László Gergely – Öntözés, kertter-
vezés, kertvilágítás és drénezés tervezése a ProContractor 
tervező programmal. Gyakorlati bemutató 
Kérdezz-felelek a MÖE jelenlévő tagjai válaszolnak.
Vacsora

herion / MÖE
8:00-10:00 
10:00-11:00 

11:00-11:30 
11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 
14:00-14:30 
 
14:30-15:30 

15:30-16:00
16:00-17:00

17:00-18:30

18:30-19:00
19:00-

A szerdai napon faápoló és favizsgáló továbbképzési kreditek szerezhe-
tők. További információ a Magyar Faápolók Egyesületének regisztrációs 
pultjánál kérhető.

A Green Tech Prosecco bár szerda este várja kedves meglévő és jövőbeli 
Partnereit. Koccints velünk a zöld jövőre!
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2023. február 15. 

szerdafórum I-II. / MTSZ

fórum III. / MAKEOSZ

Reggeli
Regisztráció
Jenny Osuldsen – norvég tájépítész – Contextualized con-
cepts and Snøhetta short stories
Snøhetta építész/tájépítész irodától, www.snohetta.com/
projects
Kávészünet
Pia Kuusiniemi – Genius Loci in Finnish Landscape
a Loci Maisema-arkkitehdit irodától, https://loci.fi/fi/
Ebédszünet
Gunnar Óli Guðjónsson – izlandi tájépítész – Design with nature 
https://www.stokkarogsteinar.com/landscape-architecture
Kávészünet
Szentkirályi-Tóth Ferenc: A jövő zöldfelülete – a zöldhomlok-
zat tervezés műhelytitkai
Lukács Zoltán és Dezsényi Péter, Kertész Unió Zrt. – “Mennyi-
be kerül? – kert- és parképítés fajlagos költségei”
Herczeg Ágnes és Sólyom Barbara: Nemzetközi network, 
workshop-ok, együttműködések lehetőségei
Fekete Albert, Orlóczi László, Lukács Zoltán: Történeti kertek 
faállományának felmérési módszertana 
Vacsora

8:00-9:00 
9:00-9:30 
9:30-11:00 

11:00-11:30 
11:30-13:00 
 
13:00-13:20
14:00-15:30 

15:30-16:00
16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-

Dacsin Ádám: Vezérelt öntözés gondtalanul!
Kabai Gábor: Gyakorlati tapasztalatok a pellenc és sabo 
kertészeti eszközök hasznalatáról 
Farkas Imre: Támfalak, magaságyások nedvesség elleni vé-
delme 
Forgó Zoltán: GPS mérés, terepfelvétel
Gulyás György: Vegyszermentes gyomirtás 
Janowszky Zsolt: Változó körülmények és megoldások a fü-
vesítésben
Vacsora

15:00-16:00
16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:20
17:20-17:40
17:40-18:00

18:00-
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EBÉDIDŐ
12.00-15.00

fórum IV. / MFE
Reggeli
Telepy Zoltán – A faápoló képzés újdonságairól
Sütöriné Diószegi Magdolna – A faápoló szakmérnök képzés 
újdonságairól 
Kávészünet
FÁK JOGA
Tóth Zsolt: „Az EUTR (Faanyag kereskedelmi lánc) visszássá-
gai a magyar szabályozásban”
Tóth Eszter: Életképtelen, életveszélyes, esetleg mindkettő, 
vagy egyik sem? ...esettanulmány egy fakivágási engedé-
lyezési eljárással kapcsolatban
Farkas Ágnes: Szakvélemények megítélése a különféle ha-
tósági eljárásokban
Korzó Stúdió: Szakértők, szakfelügyelet, műszaki ellenőr – ki 
és milyen hatáskörrel rendelkezik?
Ebédszünet
KLÍMAVÁLTOZÁS KÉRDÉSEI
Falvai Dominika: A közönséges lucfenyő /Picea abies (L.) H. 
Karst/ és a havasi törpefenyő /Pinus mugo (Turra)/ egészsé-
gi állapotának műszeres vizsgálata, kelet-alpesi mintaterü-
leteken (L.) H. Karst. (online)
Rácz István (Dendrológiai Alapítvány): Szárazságtűrő fák 
nyomában – szemelvények a dendrológiából
Bardóczi Sándor: Mit tud tenni a főtájépítész Budapest fáiért?
Posnyák Klára: Gödöllői mammutfenyő életfeltételeinek ja-
vítása gyökérzónában
Kávészünet
A FAÁPOLÁS MŰHELYEI
Györffy Szabolcs
Lajkó Bendegúz
Tóth-Tanner Balázs
ÉLETMESÉK
Tarpataki Péter és Lukács Zoltán beszélgetése múltról, jelen-
ről, jövőről
Vacsora

8:00-10:00 
10:10-10:30 
10:30-10:50 

11:00-11:30 

11:30-11:50 
 
11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:50

13:00-14:00

14:00-14:30 

14:30-14:50

14:50-15:10
15:10-15:30

15:30-16:00

16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-16:50

17:00-17:30

18:00-



2023. február 16.

csütörtök

*Az előadásból megtudhatjátok, milyen lehetőséget rejt a mobiltelefonok kamerarendszere, 
de legfőképpen azt, hogyan is kell azt használni. A technikai fejlődés továbbra is csak eszköz. 
Kell, hogy értsd melyik gomb (érintőképernyő részlet) mit jelent, és továbbra sem elengedhető 
a kompozíciók helyes használata, vagy éppen az a triviálisnak tűnő részlet, honnan is fotózzunk, 
mikor is fotózzunk. Fél óra nem váltja meg a világot, de felnyithatja a szemeteket.
Ha felkeltettem az érdeklődésedet, nézd meg a honlapom 7 menüpontját tájépítészet témakö-
rében, hogy legyen mit kérdezned a technikáról az előadás után.
http://attilaglazer.com/parks-2/

**A Városligeti-tó jelenlegi állapotában kevéssé hasonlít arra az egykori víztestre, melyet a Rá-
kos-patak ága táplált, és amely szoros kapcsolatban állt a talajvíz rendszerrel. Most a Széchenyi 
fürdő elfolyó vizeinek befogadója, és továbbadója a csatornahálózat felé. A Garten Studio re-
konstrukciós terve, mely a Városliget Parkrehabilitcójának egyik fontos eleme, nem csupán a tó 
korábbi formáját állítaná vissza, amit a Kisföldalatti építésekor formáltak át jelentősen, hanem a 
vízgazdálkodás tekintetében is korszerűbb irányt mutat. Az elképzelés megvalósítása a rekreáci-
ós célon túl a park területén belül kinyert vizek helyben tartása érdekében is jelentős lépés volna.

Reggeli
Regisztráció
Taggyűlés
Kávészünet
Glázer Attila tájépítész, fotográfus: Ma már mindenki fo-
tográfus, akinek telefon van a kezében. (Hogyan fotózzuk 
elkészült projektjeinket, és hogyan ne!) *
Eplényi Anna: Művészi terepplasztikák a kortárs tájépítészet-
ben című előadás és alkotó műhely
Ebédszünet
Kun Zoltán: Civil együttműködés és tájépítészet a vízpartok 
és vizes élőhelyek fenntarthatósága érdekében
Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka: Patakrevitalizáció gyorstal-
paló, Megvalósult jógyakorlatok (külföldi példák), Hazai pa-
takmenti lineális sétányok, parkok
Kávészünet
Szilvácsku Zsolt: Táji vízellátás mezőgazdasági tájrendezéssel
Csuka Veronika és Vincze Tamás: A zalakarosi fenntartható 
városi csapadékvíz kezelő rendszer (SUDS) tapasztalatai
Pápai Veronika: Városi esőkertek közterületi tervezése
Szloszjár György: A városligeti tó tervezett rekonstrukciója **
Vincze Attila: Tavak egy magánkertben
Vacsora

8:00-9:00 
9:00-9:30 
9:30-11:30 
11:00-11:30 
11:30-11:45 

11:45-13:00 

13:00-14:00
14:00-14:30 

14:30-15:30 

15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:50

16:50-17:20
17:20-17:40
17.40-18.00
18:00-

agóra / MTSZ
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EBÉDIDŐ
12.00-13.00

Reggeli
Éves közgyűlés

Reggeli
Közgyűlés
Somorjai-Tamássy Zsolt: Ybl villa GreenCity projekt bemu-
tatása
Kávészünet
Bakai Zsóka coaching, mentoring természetesen: Önfejlesz-
tés, cégfejlesztés. Cégfejlesztés önfejlesztéssel „Cégedben 
vagy cégeden dolgozol?”
Szalkai Adrienne: Pünkösdfürdő park projektbemutatása
Kincses Ildikó és Vojtek Tímea: terméktervezési, gyártási ta-
pasztalatok a fém kerti eszközökről
Brigitte Röde
Kávészünet
beGRÜNder
Szomorú Miklós: Gyakorlati növénytársítások, mulcsozás, nyi-
tott kertek hazánkban
Vacsora

herion / MAKERT

fórum I-II. / MAKEOSZ

8:00-9:30 
9:30-13:00 

8:00-9:00 
9:00-10:40 
10:40-11:00 

11:00-11:30
11:30-11:50 

11:50 -12:20
12:20-13:00

13:30-15:00 
15:00-15:30 
15:30-17:20
17:20-18:00

18:00-

PROGRAMAJÁNLÓ
A kerted tükrözi a karaktered
A kerted az élettered része
A kert egész évben élvezhető

A kerted a saját oázisod!
Kompromisszumok nélküli minőség

Ez csak néhány kiragadott gondolat abból a filozófiából, amit a szakmában méltán híres BEG-
RÜNDER cég képvisel. Ismerd meg a céget: https://www.begruender.at/
Ha szívesen hallanál többet tőlük, róluk és a munkájukról, akkor csütörtökön 15.30-kor várunk  
a Fórum I-II. teremben.



Az étkezések a szálloda éttermében elérhető-
ek. Az előadások közötti délelőtti és délutáni 
kávészünetben pedig az előadótermek előtti  
kiállítótérben lehet fogyasztani. 

földszint

alagsor

lobby bar

fórum I.-II.-III.-IV.

étterem

agóra kiállítóterek

kiállítóterek

wellness
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Hunguest Hotel Pelion – Tapolca
térkép

Minden nap, hosszabbított bár nyitva-
tartás gondoskodik a közösségi élmény 
kellemes szinteréről, reggel kilenctől haj-
nali kettőig. A szállást is igénybe vevő 
résztvevőink figyelmét szeretnénk felhívni  
a hosszabbított wellness nyitvatartásra is, ami 
minden nap este 11 óráig elérhető.

herion

kiállítóterek

kiállítóterek



2023. február 16.

csütörtök
Reggeli
Regisztráció 
MDE Közgyűlés (csak tagoknak) 
Kávészünet
FEB beszámoló (csak tagoknak)
Dr. Kiss Viktória Győr-M-S. Vármegyei Kormányhivatal – Védett 
és fokozottan védett növények termesztése, forgalmazása 
Ebédszünet
Jáger Csoport és Green Technológia Kft., mezőgazdasá-
gi műanyag hulladék feldolgozás – Kérdések és válaszok  
az ágazat klimatikus kihívásaira:
Magyar Öntözési Egyesület – Hordós László, Grünwald Kft. 
bemutatkozása (esővízgyűjtő tartályok, szennyvíztisztítók)
Kávészünet 
Mayerhoffer Attila, ICL Specialty Fertilizers – ICL újdonságok, 
aktualitások
Újdonságok a mezőgazdasági robotika világában
HáriTech újdonságok
WohnderDrone drón technológia 
Bendegúz Kertészet bemutatkozása
Both Gyula, Vas Vármegyei Kormányhivatal – Növényvédel-
mi aktualitások (klíma változás hatása a növényvédelemre, 
növényvédőszerek keverhetősége, konténer telepek gyo-
mirtása stb. 
Vacsora 

8:00-9:00 
8:30-9:45 
10:00-11:00 
11:00-11:30 
11:30-12:15 
12:15-13:00 

13:00-14:00
14:00-15:30 

 

15:30-16:00
16:00-16:15

16:15-17:15

17:15-17:30
17:30-18:15

18:15-

fórum III. / MDE

Csütörtök reggel minden szervezet éves közgyűlést tart a programban 
feltüntetett termekben. Minden szavazati joggal rendelkező résztvevőt 
kérünk, hogy vegyen részt az őt érintő közgyűlésen! 

A tagsággal nem rendelkező résztvevőink számára javasoljuk a kiállítás 
részletes megtekintését. 

A szervező szakmai szerveztek aktuális kiadványai megvásárolhatók a re-
gisztrációs standoknál a rendezvény ideje alatt.
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EBÉDIDŐ
12.00-15.00

Reggeli
Közgyűlés
Ebédszünet
Szakdolgozatok ismertetése
Borsosné Urbányi Eszter – Értékelemzés: megtartsuk, ápoljuk 
vagy cseréljük? Vadgesztenye fasor vizsgálata – kezelési és újra-
telepítési költségek összevetése a vagyoni érték függvényében
Gimes Kinga – Városi faállományok komplex értékelése 
ökológiai és gazdasági szempontból
Dr. Szabó Krisztina – Városfásítás, közterületi sorfák értéke-
lése, klímafák
Rujp András – Innovatív fatelepítési módszerek eredmé-
nyessége városi fáknál
Szalai-Baji Hajnalka – Burkolatban álló fák környezetében vég-
zett felújítási munkálatok negatív következményeinek elemzé-
se egy iskolaudvar fejlesztés példáján keresztül, és burkolatfej-
lesztések miatti fakidőléseket megelőző javaslatok tétele
Kávészünet
Dragán Petra – A favédelmi tervezés és kivitelezés gyakor-
latának elemzése megvalósult projekteken keresztül
Farkas Ágnes – Favédelmi munkák szerepeltetése a park-
építési kiviteli tételkiírásokban
Szabó Gergely Loránd – Marosvásárhely (RO) faápolási stra-
tégiája
Csíkos Valéria – A faápolás természetvédelmi célú alkal-
mazása a Hidegkúti fás legelő idős faegyedein
Molnár Gábor Levente – Az Állatorvostudományi Egyetem 
idős platánjának átültetési vizsgálata
Vacsora

8:00-9:00 
9:00-13:00 
13:00-14:00 
 
14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00
16:00-16:20

16:20-16:40

16:40-17:00

17:00-17:20

17:20-17:40

18:00-

fórum IV. / MFE



A programváltozás jogát fenntartjuk.

2023. február 17.

péntek
Reggeli
Megnyitót tart Nagy István – Agrárminiszter, Gombos Márk – 
területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyet-
tes államtitkár és Orlóczi László – Díszkertészek Szakmaközi 
Szervezet elnöke
WORDSKILLS VILÁGBAJNOKI beszámoló a dobogós csapattól
Az ÉLETMÉRNÖKEI – Ökológiai fordulat a zöldfelületgazdálko-
dásban
Kávészünet
Szabó József GreenMérnök Kft. – A zene háza és a néprajzi 
múzeum műszaki ellenőrzésének tapasztalatai 
Jelinek Balázs (Városliget Zrt.) Bubla Szabolcs (DeerGarden 
Kft) – Városliget új szemléletű fenntartásának kihívásai 
Pongor–Juhász Attila – Mi kell a sikerhez?
Ebédszünet
Andaházi László – Műszaki ellenőr, szakfelügyelet határkörei 
és feladatai
Lengyel faiskola vezető – A változó fajtahasználatról
Deer Garden Digitális városüzemeltetési rendszer, azaz QTA 
gyakorlati bemutatása a mindennapjainkban
Kávészünet
Hudomiet Kinga – Fafajválasztás kihívásai, ígéretes taxonok, 
talajjavítási módszerek
Hegedűs Ágoston – Rózsák alkalmazása a zöldfelületgaz-
dálkodásban – gazdaságos alkalmazás a virágágyásban
Kertészunió – Költségvetési kiírás
Zárás

8:00- 9:00 
9:00-9:30

 
9:30-9:40 
9:40-11:00
 
11:00-11:30 
11:30-11:45 

11:45-12:30
 
12:30-13:15 
13:15-14:30 
14:30-15:00 

15:00-15:30 
15:30-16:00 

16:00-16:30 
16:30-17:00 

17:00-17:20 

17:20-17:35
17:35-18:00

fórum I.-II.- III.- IV.

Kiemelten kezeljük, hogy az esemény ökológiai lábnyoma 
a lehető legkisebb legyen és a résztvevők a fenntartha-
tóság légkörében töltsék el idejüket. A rendezvényt „Fó-
kuszban a jövő! Kiáltvány a haza zöldfelület gazdálkodá-
sért” – javaslattal zárjuk, mely közös stratégia létrehozását 
célozza meg valamennyi ágazati szereplő számára.
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A programváltozás jogát fenntartjuk.

Új megoldásokra van szükség, 
hogy az urbanizáció és a klí-
maváltozás hatásai ellenére is 
fenntarthassuk, és javíthassuk  
az életszínvonalat városa-
inkban. A zöldfelületeknek 
pozitív hatása van a bio-
diverzitásra, a klímára, a 
levegő minőségére, és 
nem utolsó sorban a 
jóllétre. Ezek a hatások 
élhetőbbé teszik váro-
sainkat. 

A ‘More Green Cities for Europe’ (Több Zöld Várost Európának) egy 
olyan fórum, amely a közterületek zöldítését szeretné előmozdítani, 
innovatív ötletekkel, tudományos kutatáson alapuló információval, és 
szakértelemmel. Tevékenysége a következő témaköröket érinti: egész-
ség, klíma, gazdaság, biodiverzitás, és társadalmi kohézió.

Bokor Péter és Hutter Péter a kertépítő (Landscape Gardening) szak-
mában 3. helyezést ért el a WORLDSKILLS 2022 versenyen Tallinnban. 
A felkészülésre a SKILLS Hungary Tehetséggondozó Kertépítő Bázisán 
került sor, Gódorné Hazenauer Zita szakértő vezetésével.
A verseny 2022. október 24-27. között zajlott Észtország fővárosában, 
Tallinnban, ahol 16 ország 32 versenyzője mérte össze tehetségét.  
A dobogós csapat élménybeszámolója pénteken az ünnepi meg-
nyitó után lesz.



A szakma egyre szélesebb körében népszerű konferencián idén több, 
mint 600 résztvevő regisztrált. Az idei évben két külön szálláshelyen al-
szanak résztvevőink. A programokon való kényelmes részvétel érdeké-
ben buszt biztosítunk az alábbiak szerint. A sümegi szállásra szerdán két 
turnusban lehet átmenni: I. turnus közvetlenül vacsora után, 19.30-kor 
lesz. A II. turnus késő este, kb. éjfélkor indul. Csütörtök reggel - a szállás-
helyen elfogyasztott reggeli után, kb 8.30-kor indul a busz a tapolcai 
programhelyszínre. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan párhuzamosan zajlik  
a program több helyszínen a négy nap folyamán, ahol  
a 7 résztvevő szervezetek által delegált, meghívott szak-
emberek előadásai, műhelymunkák is látogathatóak.  
Az eseményt színesíti a közel 70 kiállító, akik újdonságaikat hozzák el.  
A széleskörű szakmai párbeszéd, a személyes találkozás adja 2023-ban 
is a konferencia ízét, hangulatát és sokféleségét. 

Érdekességek a helyszínről:
A szálloda alatt található karszt-barlang speciális mikroklímá-
val és gyógyhatással rendelkezik, évtizedek óta gyógyítja a lég-
úti megbetegedésben, asztmában szenvedőket, allergiásokat.  
A csend, a félhomály, a barlangi levegő összetétele gyógyító és nyug-
tató hatásúak. A barlangi tartózkodásnak ismert ellenjavallata nincs!

A termálvíz a szálloda területén lévő kútból, 224 méter mélységből tör 
fel, két beltéri medencét lát el. A víz kálciumot, magnéziumot, hidrogén-
karbonátot, szulfátot, ásványi anyagokat tartalmaz. A termálvíz ásványi 
anyag tartalma különösen magas: 1128 mg / liter. A fürdő fedett.
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Enerwé Hungária Kft.
Ráb Attila
+36 20 247 0177
rab.attila@enerwe.hu
www.enerwe.hu

Mineralholding Kft.
Baksa Zoltán
+36 20 454 6751
baksa.zoltan@mineral-
holding.hu
www.mineralholding.hu

T-Markt Kereskedőház Kft.
Tóth Balázs
+36 20 999 3139
toth.balazs@tmarkt.hu
www.tmarkt.hu
www.smartgreen.hu

Gazdabolt
Biró Zoltán
 +36 20 314 6111
biro.zoltan@gazdabolt.hu
www.gazdabolt.hu

Navik Alfa Kft. 
Kelemen Gábor
g.kelemen@navik.hu
+36 1 280 7200 
www.navik.hu

Summa-Trade Kft.
Hordós László Gergely
+36 20 9228 046
hordosgergely@summa-
trade.hu
www.summatrade.hu

Monardella Kft.
Őri Balázs
+36-70-2-055-055
balazs.ori@ontozesbolt.hu
www.ontozesbolt.hu

„Very normal people.”

Gyenes László | +36 30/943-9957
gyenesvirag@t-online.hu
www.gyenesvirag.com

SpaTrend Kft. | www.spatrend.hu
Miklós Nóra | +36 30 465 7023

nora.miklos@spatrend.hu

Corex Projektfejlesztési Kft.
Balogh Árpád ügyvezető | +36-30-3705344

www.corexpro.hu 

ExeLounge Kft. | www.exelounge.hu
Kövesi Gusztáv | +36 30 297 6807

kovesi.gusztav@exelounge.hu

DÖRKEN | www.doerken.hu
Dudásné Golán Andra | +36 30 670 84 21

dudas@goerken.hu

De Bonum Kft. - urbM 
Kikindai Éva 
+36 30 349 2707 
info@urbm.hu
www.urbm.hu

HÁRI TECH Kft. | www.hari-tech.hu Hári 
Zsolt | +36 30 901 2244 

info@hari-tech.hu



Verbis Kft. | www.verbis.hu 
Pető Vilmos | +36 30 732 5325 

v.peto@verbis.hu

Vermeer Hungária Kft. 
Hajós Ákos  
+36 30 156 9906 
akos.hajos@vermeer.hu 
www.vermeer.hu

Pósa Péter – robotfűnyíró szakértő
+36 20 521 5214

info@robotfunyirocentrum.hu
www.robotfunyirocentrum.hu

DuPont Magyarország Kft. 
www.dupont.com 

Kosztka Ernő | +36 20 921 2399 
elnokerno@gmail.com

Andreas Stihl 
Kereskedelmi Kft. 
Szentesi Levente 
+36 30 311 8953 
levente.szentesi@stihl.hu 
www.stihl.hu

T-Takács Kft. | www.ttakacs.hu 
Mihalkovics Gábor | +36 30 359 7144 

mihalkovicsg@ttakacs.hu

Student Tamás | +36 20 510 0343
student.tamas@augsberger.hu

www.ausberger.hu

Augsberger Gyepszőnyeg Kft. 

CITYSTONEDESIGN Kft. 
www.citystonedesign.hu

Bodor Zoltán | +36 20 615 6003 
zoltan.bodor@citystonedesign.hu

Fluidra Magyarország Kft. | www.fluidra.hu 
Dacsin Ádám | +36 70 702 3717 dadam@

astralpool.hu

VIASTEIN Kft. | www.viastein.hu 
Frei Helga, tájépítészmérnök

+36 70 665 3972 | frei.helga@viastein.hu

Technoconsult Vízgépészeti Kft.
Kovács Sándor | +36 70 523 7388

rendeles@technoconsult.hu
www.technoconsult.hu

Envirosense Hungary Kft.
dr.Szekeresné Muri Edit | +36 30 115 1809

edit.muri@envirosense.hu 
www.envirosense.hu
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A Beton-Viacolor Térkő Zrt.
www.abetonterko.hu

Kapornaki Gábor | + 36 20/932-2593 
kapornaki.gabor@abetonterko.hu

ACO Kereskedelmi Kft.
www.aco.hu
Dobos István
Mobil +36 30 311 7070
dobos.istvan@aco.hu

Aquarex ‚96 Kft
2100 Gödöllő, 
Horgásztó u. 14.
+36 20 919 4910
www.aquarex.hu
aquarex@aquarex.hu

Agrofutura Magyarország Kft. 
Szőllösi Gábor  
+36 70 434 36 01 
szollosi.gabor@agrofutura.hu 
www.agrofutura.hu

Alpoktex Kft. | www.alpoktex.hu 
Biczó Antal | alpoktex@alpoktex.hu 
+36 20 339 4848 | +36 20 312 9207

Agrolánc Kft. 
Szemerei Károly 
+36 27 539 640 
info@agrolanc.hu
www.agrolanc.hu

Hauraton Kft. | www.hauraton.hu Ballay 
Péter | +36 30 773 8877

peter.ballay@hauraton.com

Bruno Nebelung GmbH. | www.nebelung.de 
Somogyi-Kovács Szilvia | +36 30 792 6192 

kovacs@nebelung.de

Kissné Jantner Erzsébet | +36 30 345 7601 
titkarsag@kerteszetesszoleszet.hu  
www.magyarmezogazdasag.hu

Budai Kertcentrum Kft.
Kazsuk Viktória
+36 30 458 7839
info@budaikertcentrum.hu
www.budaikertcentrum.hu

S-TÉR Kft. | www.s-ter.hu 
Sándor Tamás | +36 30 985 2222

sandor.tamas@s-ter.hu

Pindstrup Mosebrug A/S. 
Aradi László | +36 20 940 5892  

al@pindstrup.dk | www.pindstrup.com

Magyar 
Mezőgazdaság Kft. 



Leier Hungária Kft. | www.leier.hu 
Csongrádi Dorina | +30 475 3537 

csongardi.dorina@leier.hu

Green Tech Concept Kft. | www.greenroof.hu
Burmeister Zsuzsa | +36 30 111 1200 

hello@greenroof.hu

KRAUSZ High-Tech Stone Kft. 
www.krauszhightechstone.hu
Krausz Péter | +36 20 918 8743

krauszpeter2@gmail.com

Faberland Kft. | www.faberland.hu
D. Nagy Kolos | +36 70 670 2776

 d.nagy@faberland.hu

Flora Kft.
Hegedűs Erika. | +36 20 332 7608

florakft@florakft.hu
www.florakft.hu | www.printack.fr

KITE Zrt.  
Csigi Péter | +36 30 605 3381 

csigipeter@kite.hu 
www.kite.hu

LC Packaging TPI Kft. 
www.lcppacking.com 

Pesti Palócz Ádám | +36 30 638 4558 
apesti@lcpackaging.com

Vojtek Tímea
+36 20 382 2193
info@cortars.hu
www.cortars.hu
www.sollis.hu

Eticon Kft.
www.kulteri-jatekok.hu
Berta Anita 
+36 30 682 5915
office@eticon.hu

Park & Kert Kft. | www.parkeskert.hu 
Pásztor Beatrix | +36 1 278 22 26  

peka@parkeskert.hu
parkeskert@gmail.com

Somogyi Mihály | +36 70 299 9383
m.somogyi@archigreen.hu

www.archigreen.hu

Greenline Hungary Kft. | www.pazsit.hu 
Janowszky Zsolt | +36 30 919 8971 

janowszky.zsolt@pazsit.hu
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Friedl Steinwerke GmbH. | www.friedlterko.hu
Schieder Zoltán | +36 70/431 3799 

projekt@friedlterko.hu

Kertészunió
Kozma-Császár Andrea 
+36 70 320 6713
iroda@kerteszunio.hu

Jáger Csoport és Green Technológia Kft.
+36 30 925 3038 

agrar@greentechnologia.hu
www.greentechnologia.hu

Garden Fasorfenntartó Kft.
1214 Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 324
+36 30 934 1456
www.gardenfaapolas.hu

Grünwald by Z.E.H. Kft.
+ 36 30 646 6259
info@grunwaldgarden.hu
www.grunwaldgarden.hu

Poliext Kft.
Deák Attila
titkarsag@poliext.hu
+36 30 791 3842
www.poliext.hu

Everris International B.V.
www.icl-sf.hu
Mayerhoffer Attila
+36 30 396 1252 attila.
mayerhoffer@icl-group.com

Inoxmester Team Kft.
www.inoxmester.hu
Bundik Attila 
+36 20 547 1282 
bundik@inoxmester.hu

Nortene Home Depot Eastern Europe Kft.
Szlavikovics Viktoria | +36 30 632 5905

vszlavikovics@nortene.com
www.nortene.hu 

WohnderDrone Kft
Dancs Beatrix. | +36 30 777 9413

beatrix.dancs@wohnderdrone.hu
www.wohnderdrone.hu

FORGEO Kft.
FORGÓ Zoltán | 36 70 337 1015

info@forgeo.hu
forgeo.hu

Zsolt Goldberg | +36 20 596 6181
www.kavicspark.hu

kavicspark@protonmail.com



postacím: 2822 Szomor, Kodály u. 10.
számlaszám: 11991102-02155553
adószám: 18079155-1-11
weboldal: www.makeosz.hu

A programfüzet lapjai környezetbarát CRUSH corn papírra lettek nyomtatva, mely összességében 
30%-ban újrahasznosított növényi anyagokból készült, különleges struktúrájú újrahasznosítható papír. 
A betétlap, környezetbarát, 100 %-ban biológiailag lebomló, különleges, elültethető magpapírra lett-
nyomtatva, melyből a használati útmutatót követve vegyes nyári virágok kelnek ki.


