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Szövetségünk 2023-ban 13. alkalommal szervezi meg a
februári szakmai napokat, ezúttal egy napjainkat és a
szakmát leginkább átitató témát választva vezérfonalnak;
klímaválság, ökológiai válság, gazdasági válság. Az
előadások nem csupán a problémák gyökereire kívánnak
rávilágítani, törekszünk arra, hogy megoldásokat is
kínáljunk. Szemléletváltásra van szüksége nem csak a
minket körülvevő világnak, hanem saját magunknak is.
Legyünk valóban az élet nagykövetei/hírnökei/mérnökei a
településeken, legyen szó tervezésről, építésről,
fenntartásról, vagy cégüzemeltetésről! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan több párhuzamos program
zajlik majd a négy nap alatt, ahol társszervezetek
előadásai, műhelymunkái is meglátogathatóak. A
széleskörű szakmai párbeszéd , találkozások adják 2023-
ban is a konferencia ízét, hangulatát és sokféleségét.



Egész napos GreenCity Akkreditált képzést tartunk Esőkertek témában 
Várható témák:
1. GreenCity bevezető és kihívások: urbanizáció és klíma kapcsolata,
 Biológiai Univerzális Alaptörvénye: tömeges virulás, Természet Alapú Megoldások
2. ESŐKERT; mi az esőkert? miért esőkert? 
előnyök-hátrányok-rendszer-ökológiai szolgáltatások. Hogy dolgozik a
Természet:természeti előképek vs. városi előképek, fajtái 
fókuszban a Seattle-i Módszer
3. Vízérzékeny tervezés – Lépték? Más?
4. Tervezési Alapok.
 információk gyűjtése, feltérképezés, vizsgálatok
 (lefolyási térkép, talaj vízáteresztő/záró képesség, bevonandó potenciális
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 magán
terület, épület, közművek, koros faállomány, domborzat/lejtés,
 MÉRETEZÉS, formaválasztás
6. Esőkert Anatómia
Tükörkialakítás , gátak, vízszintes felületek l Be és Túlfolyók. l Szubsztrát alakítás
Mulcs specifikációk. l  ÉLET: Növényzeti rendszer, gyökérrendszer, talajlakó gombák, egyéb
talajélet infók
7. Növényzet.
Fásszárú és évelő egynyári fajok alkalmazása.   
Zonalitás, aspektusok, víz vs szárazságtűrés, növény listák.
8. Esőkert példák 
 Seattle-i és anorganikus szubsztrátú esőkertekre.
 Hibák és jó gyakorlatok.

KEDD 
 február 14.

ESŐKERTEK

THE GREEN CITIES EUROPE

díjazott projektek

esőkertjei



Zakar András (FŐKERT): Városi erdők szerepe és típusai - Miyawaki erdő
projektbemutatása
Szőllősi Gábor (Agrofutura Kft): Az egészséges, önfenntartó talaj -
együttműködésben a talajélettel  
Ghyczy Zsuzsa (Árgus Kft) és Pápai Vera (OpenSpace Kft): Ökológikusan
fenntartható kertek  l  kertépítő cég fenntartható működtetése
Szabó Gábor (TeamTuning): Megoldások egy válság idején cégvezetési és
kertépítői szempontból

Bíró Borbála (FŐKERT): Klímaválságra válaszoló új növényalkalmazások városi
zöldfelületeken 
Dezsényi Péter (ZÉOSZ szakmai tagozat): Magyar termőhelyre optimalizált
biodiverz magkeverék és alkalmazása
Somogyi-Kovács Szilvia (Bruno Nebelung): Virágos rét kerekasztal beszélgetés
Nagy Csanád (Kisvakond Kft): Metrodon Panoráma és Budapest One projektek
bemutatása

Rafaj Máté (Gyermelyi kert Kft): Fürdőtavak alkalmazása magánkertekben,
konkrét projekteken keresztül 
Fenntartható üzemeltetés három város példáján keresztül
Bellavics László (Fito System Kft): Zöldtető építési irányzatok és ellentmondásai

Varga Zsuzsa (FŐKERT): Koros fák megóvása és élettérjavítás szempontjai
építési területen
Csizmadia Dóra: Kék-zöld infrastruktúra tervezés kooperatív és holisztikus
szemlélettel - gyakorlati példákon keresztül
dr Hajdú Sándor (MAKEOSZ ügyvédje): szerződéskötés, ajánlat kiadás és peres
helyzetek elkerülése
Hullár Norbert (Gyermelyi Kertépítő Kft): kintlévőségek halmozásának elkerülése
ügyfélkommunikáció workshop: résztvevői tapasztalatok megosztása
Dani Zoltán (Japánkert Magyarország) és Szucsik Attila (Bioto Kft): Japánkert
építés Magyarországon

szerda - február 15.

kávészünet

kávészünet

ebédszünet



közgyűlés - új tagok bemutatkozása
egyedi MAKEOSZ kedvezmények, új technológiák:

Somorjai-Tamássy Zsolt (Csemete Kertműhely Kft): Ybl villa, GreenCity
akkreditált projekt bemutatása
Bakai Zsóka: Cégfejlesztés önfejlesztéssel
Szalkai Adrienn: Pünkösdfürdő park projektbemutatása
Kincses Ildikó és Vojtek Tímea: terméktervezési, gyártási tapasztalatok a fém
kerti eszközökről 

Szomorú Miklós (Astoria Rrózsái Kft): Gyakorlati növénytársítások, mulcsozás,
nyitott kertek hazánkban

Jörg és Christiane Zecha a BEGRÜNDER cég alapítói
kertfilozófia, tervezés, kivitelezés, ügyfélkommunikáció

fenntartható kertek és nyugati trendek

   Brigitte Röde tájépítész mutatja be saját projektjeit
   fókuszban az ökológiai szemlélet

csütörtök - február 16.

kávészünet

kávészünet

ebédszünet

wellness    közösségi élmény



Beszámoló a WORDSKILLS világbajnokságról a dobogós csapattól
Az élet mérnökei - ökológiai fordulat a zöldfelületgazdálkodásban

Szabó József (GreenMérnök): A Zene Háza és a Néprajzi múzeum műszaki
ellenőrzésének tapasztalatai
Jelinek Balázs (Városliget Zrt) és Bubla Szabolcs (Deer Garden Kft): Városliget
új szemléletű fenntartásának kihívásai
Pongor-Juhász Attila (az Imádok Vállalkozni Társaság alapítója, Az
időmilliomos vállalkozó című bestseller írója, valamint a magyar kis- és
középvállalkozók üzleti mentora) : Mi kell a sikerhez?

Andaházy László (Magyar Építész Kamara): Műszaki ellenőr, szakfelügyelet
hatáskörei és feladatai
Lengyelországi faiskolák helyzete a gazdasági és klimatikus változások
tükrében - lengyel faiskolai termesztők beszámolója

Hudomiet Kinga (FŐKERT): Fafajválasztás kihívásai, ígéretes taxonok,
talajjavítási módszerek
Hegedűs Ágoston: Rózsák alkalmazása a zöldfelületgazdálkodásban -
gazdaságosság elve a virágágyásban

 

 

péntek - február 17.

kávészünet

kávészünet

ebédszünet

zárás

megnyitó

A programváltozás jogát fenntartjuk.
További információ: www.makeosz.hu


