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szakmai napok története

2010.
Kertépítők együtt
A kertépítő szakma számos fontos kérdését érintette az a háromnapos
szakmai találkozó, melyet a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos
Szövetsége (MAKEOSZ) szervezett 2010. január 19-21. között
Egerszalókon. Az előadásokat követő workshop-beszélgetések
lehetőséget adtak a kertépítő kollégáknak a munkájuk során szerzett
tapasztalatok megvitatására is. A színvonalas szakmai találkozó újabb
lépés volt a minőségi magyar kertkultúráért tevékenykedők
összefogásában.

• Egerszalók, 2010.01.19-21.
• MAKEOSZ
• 70 fő
2022.02.22.
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2011.

Legyen érték
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) szakmai napot
rendezett Balatonszemesen. Központi téma a válságkezelés és a
kertépítő szakma továbbfejlődésének lehetőségei volt, hangsúlyozva a
Green City Mozgalom szerepét és jelentőségét. Olyan témákat taglaltak,
amik a jelenlegi gazdasági helyzetben a leginkább foglalkoztatják a
magyar kertépítőket és tájtervezőket.
A saját javunkra
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) januárban
megtartott szakmai napján kiemelt téma volt a Zöld Város (Green City)
Mozgalom.

• Balatonszemes, 01.11-12.
• MAKEOSZ
• 120 fő
2022.02.22.
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2011.

Balatonszemes, 01.11-12.
MAKEOSZ
120 fő
2022.02.22.
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2012.

A jó dísznövény
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) az idén immár
harmadszor rendezett szakmai napokat a „zöld szakma” képviselőinek.
Kertépítők, kertfenntartók, kerttervezők, tetőkertépítők, faiskolai árudások,
főkertészek, faápolók és faiskolai árudások közül több, mint kilencvenen
vettek részt a háromnapos pécsi rendezvényen.

Kertépítők Pécsett
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) pécsi rendezvényén a
„zöld szakma” figyelmét a környezettudatos gondolkodásra, a növényvédelmi
és tápanyag utánpótlási gondokra, valamint a kerttervezést érintő kérdésekre
hívta föl.

• Pécs, 01.17-19.
• MAKEOSZ
• 95 fő
2022.02.22.
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2012.

• Pécs, 01.17-19.
• MAKEOSZ
• 95 fő
2022.02.22.
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2013.

Együtt a szakma
A Magyar Kertépítők Országos Szövetségének Székesfehérvárott megrendezett
IV. Szakmai Napja a résztvevők véleménye szerint az eddigi legrangosabb
összejövetel volt. Az előadások a növényhasználat és fajtaismeret kérdéskörét
is érintették, igyekeztek új szempontokat adni a kerttervezőknek,
kertépítőknek
egyebek között az évelők, a díszcserjék és a kerti alakfák alkalmazásához.
Sokszínű zöldtetők
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége által Székesfehérvárott rendezett IV.
MAKEOSZ Szakmai Napokon a kertépítők, a kerttervezők és a faiskolások
megismerkedhettek a szakmabelieket itthon és külföldön leginkább
foglalkoztató gondokkal, jövőbeli elképzelésekkel és a legújabb irányzatokkal.

• Székesfehérvár, 01.15-17.
• MAKEOSZ
• 110 fő
2022.02.22.
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2013.

• Székesfehérvár, 01.15-17.
• MAKEOSZ
• 110 fő
2022.02.22.
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2014.

Kertépítők Siófokon
A zöld szakma képviselőinek siófoki találkozóján, a Magyar Kertépítők
Országos Szövetsége (Makeosz) szervezésében a résztvevők számos
olyan előadást is hallhattak, ami a kertépítők, a kertfenntartók és a
kerttervezők mellett más szakágak érdeklődését is fölkeltették. Többek
között a gyepápolás kérdéskörét, a fürdőtóépítést, és a
szobanövények használatának témáját is megvitatták.
Faiskolások, kertépítők Siófokon
A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete a MAKEOSZ-szal
közösen tartotta év eleji szakmai rendezvényét Siófokon. Mindkét
szakmát érintő kérdésekről szót ejtettek az előadók.

• Siófok, 02.11-13.
• MAKEOSZ, NYDDE
• 120 fő
2022.02.22.
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2014.

Babérmeggyek
Józsa Miklós a hetvenes évek óta foglalkozik babérmeggy-szelekcióval.
Az év eleji, Siófokon rendezett szakmai tanácskozáson a parképítők és
termelők számára röviden összefoglalta az egyes típusokat, azok
előnyeit, hátrányait.
Az ültetési céloknak megfelelő fajtaválasztásról is beszélt.
Vadvirágos rét
A Magyar Kertépítők Országos Szövetségének (Makeosz)
siófoki találkozóján sokak érdeklődését fölkeltették a virágkeverékekkel
kapcsolatos tudnivalók. Az utóbbi időben mind többször hallhattunk a
vadvirágos fűmagkeverékek előnyeiről, alkalmazási lehetőségeiről.

• Siófok, 02.11-13.
• MAKEOSZ, NYDDE
• 120 fő
2022.02.22.
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2015.

Mozgalmas év lesz az idei
A Magyar Kertészeti Árudák Egyesületével (MAKERT), valamint a Magyar
Kertépítők Országos Szövetségével (MAKEOSZ) közösen szervezett kétnapos
konferencia keretében Siófokon tartotta éves közgyűlését a Nyugat-dunántúli
Díszfaiskolások Egyesülete (NYDDE). A tavalyi év munkájának értékelése mellett
az idei év programjainak megbeszélésén volt a hangsúly.

Növényvédelem többféleképp
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) a Nyugat-Dunántúli
Díszfaiskolások Egyesülete (NYDDE) és a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete
(MAKERT) tagjaival közösen szervezte a hatodik szakmai konferenciáját. A
háromnapos rendezvényen közel 250 kertész vett részt, így az a hazai díszkertész
szakma legrangosabb találkozója lett.

Siófok, 02.18-20.
MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT
250 fő
2022.02.22.
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2015.

Mindenki hasznára
A hazai „zöldszakma” szakembereinek siófoki találkozóján a Magyar
Kertépítők
Országos Szövetsége előadásain kertépítő bemutatókert
létrehozásának igényéről,
illetve a németországi kertészeti kiállítások helyzetéről is szó esett.
Merészebben meríthetnénk
Kósa Géza botanikus, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert igazgatója
siófoki konferencián a faiskolai termesztésben és a közparki, kerti
kiültetésekben méltatlanul mellőzött fás növényekről beszélt.

Siófok, 02.18-20.
MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT
250 fő
2022.02.22.
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2016.
Zöld konferencia Tapolcán
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) VII. szakmai
napján, Tapolcán rezisztens rózsafajtákról, a rózsanemesítés új
irányairól, a koros fák telepítésének és gondozásának
legfontosabb kérdéseiről hallhattak a szakemberek.

• Tapolca, 02.10-12.
• MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE
• 180 fő
2022.02.22.
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2016.

• Tapolca, 02.10-12.
• MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE
• 180 fő
2022.02.22.
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2017.
MEGHÍVÓ
MAGYAR KERTÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
VIII. SZAKMAI NAPOK
A 2017-es konferencia témája:
„Hogyan leszek eredményesebb?”
4 SZERVEZET I 3 NAP I 120 CÉG I KAPCSOLATÉPÍTÉS
250 RÉSZTVEVŐ: KERTÉPÍTŐK, KERTTERVEZŐK, KERTFENNTARTÓK, DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐK,
TETŐKERTÉPÍTŐK, FAISKOLAI ÁRUDÁSOK, FAÁPOLÓK, FŐKERTÉSZEK SZÍNVONALAS HAZAI ÉS KÜLFÖLDI
ELŐADÁSOK, WORKSHOPOK. A Magyarországi „zöld szakma” szakembereinek legnagyobb találkozója közösen
a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások, a Magyar Kertészeti Árudák és a Magyar Faápolók Egyesületének szakmai
rendezvényével, egy időben, egy helyen.

• Balatonfüred, 02.15-17.
• MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE
• 220 fő
2022.02.22.
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2017.
Egy szakember, három szakma
A zöld szakma balatonfüredi rendezvényén a Magyar Faápolók Egyesülete is részt vett. Lukács Zoltán elnök
elmondta, hogy az egyesület idén nem szervezett konferenciát és szakmai előadásokat, helyette
munkamegbeszéléseket tartottak, mert a sok megoldandó feladat miatt azt látták hatékonynak.
A zöld szakmáért
A „zöld szakmának” szóló háromnapos rendezvény zárónapján a szervező egyesületek – a Nyugat-dunántúli
Díszfaiskolások Egyesülete (új nevén: Magyar Díszfaiskolások Egyesülete), a Magyar Kertépítők Országos
Szövetsége, a Magyar Faápolók Egyesülete, illetve a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete – résztvevő
tagjai közérdekű, mind a négy szakmát érintő kérdésekről szóló előadásokat hallgattak.

• Balatonfüred, 02.15-17.
• MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE
• 220 fő
2022.02.22.
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2018.

Bükfürdő, 02.13-16.
MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250 fő
2022.02.22.
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2018.
Hathatós érdekképviselet
A Magyar Díszkertészek Szövetsége kerekasztal-beszélgetésre hívta meg
Jakab Istvánt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) elnökét, az Országgyűlés alelnökét. A beszélgetésre a Magyar
Kertépítők Országos Szövetségének (Makeosz) bükfürdői szakmai
rendezvényén került sor.
Favizsgálók, faápolók
A magyar zöldszakma februári, bükfürdői konferenciáján a Magyar Faápolók
Egyesülete is szervezett taggyűlést és szakmai napot. Az esemény kapcsán
Lukács Zoltánnal, az egyesület elnökével a faápoló szakmát érintő legfontosabb
tavalyi eseményekről beszélgettünk.

Bükfürdő, 02.13-16.
MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250 fő
2022.02.22.
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2018.

A MAKEOSZ bükfürdői szakmai napján talaj- és vízanalízis alapján végzett
tápanyagellátásról, Viano gyeptápokról, és hatékony kertfenntartásról is
hallhattak előadást.
Mint a természetben
A zöldszakma – hat szakmai szervezet – közös bükfürdői konferenciáján a Magyar
Tájépítészek Szövetsége első alkalommal vett részt. Az ő szervezésükben
hangzott el az itt idézett két előadás, mindkettő a természetközeli
növényalkalmazás témáját járta körül.
Az éghajlatváltozás és a növényalkalmazás
A zöldszakma konferenciáján a klímaváltozás és a növényalkalmazás
összefüggéséről is hangzott el egy előadás, azt ismertetjük.

Bükfürdő, 02.13-16.
MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250 fő
2022.02.22.
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2019.

MEGHÍVÓ
MAGYAR KERTÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
X. SZAKMAI NAPOK 2019
A Magyarországi „zöld szakma” szakembereinek legnagyobb
találkozója közösen a Magyar Díszfaiskolások, a Magyar Kertészeti
Árudák, a Magyar Faápolók Egyesületének és a Magyar Tájépítészek
Szövetségének szakmai rendezvényével egy időben, egy helyen. Idén
is tartunk nulladik napot, ahol neves külföldi előadó tart
Növényalkalmazás Workshopot és a Zöldtető
Workshop sem marad el, mely ezúttal is Green City továbbképzés!

Tapolca, 02.12-15.
MKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250
2022.02.22.

20

szakmai napok története

2019.
Közös a cél
A Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) is megtartotta
közgyűlését Tapolcán. A szövetség elnökével, Vincze Attilával
terveikről, hosszú távú elképzeléseikről beszélgettünk.
Együtt erősebbek
A magyarországi zöldszakma találkozóján került sor a Magyar
Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz) közgyűlésére is. Ennek
kapcsán beszélgettünk Kosztka Ernő elnökkel.

Tapolca, 02.12-15.
MKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250
2022.02.22.
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2019.

Piacbefolyásolás legálisan
Ezelőtt öt évvel, éppen a zöldszakma éves nagyszabású találkozóján
döntötték el a dísznövényekkel dolgozó, a szakma jövőjéről felelősen
gondolkodó szakemberek, hogy a Magyar Díszkertészek Szövetségét
magasabb szintű, még hatékonyabb szervezetté alakítják át.
Minősített faápolók és favizsgálók
A magyarországi zöldszakma találkozóján a Magyar Faápolók
Egyesülete is megtartotta közgyűlését. Az egyesület elnökével,
Lukács Zoltánnal terveikről, hosszú távú elképzeléseikről
beszélgettünk.

Tapolca, 02.12-15.
MKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
250
2022.02.22.
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2020.

• Balatonalmádi, 02.11-14.
• MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
• 300 fő
2022.02.22.

Faültetés szabályosan, szakszerűen
A szakszerű, szabványos faültetés
mozzanatai, körülményei, feltételei.
Szaller Vilmos, a Főkert Nonprofit
Zrt. favédelmi munkacsoportjának
vezetője ismertette a szabványt a
közelmúltban megrendezett szakmai
tanácskozáson.
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2020.

Többszintű kiültetések
James Hitchmough, a Sheffieldi Egyetem Tájépítészeti Tanszékének
kertészeti ökológia professzora, tanszékvezető, kutató és tanár
tartott előadást magyar szakembereknek a balatonalmádi szakmai
napon.
A főtájépítészi intézmény
Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a zöldszakma nagy
tavaszi konferenciája keretében rövid áttekintést adott a város
korábbi főkertészeinek tevékenységéről, és beszélt az újonnan
létrejövő főtájépítészi intézmény feladatairól.

• Balatonalmádi, 02.11-14.
• MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
• 300 fő
2022.02.22.
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2020
.
A legszebb kert a táj maga
André Goemaere táj- és kertépítész Belgiumból érkezett a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz)
meghívására a Balatonalmádiban rendezett szakmai napokra. Számos hazai és nemzetközi szakmai díjat nyert
munkáival, Belgiumon kívül dolgozott egyebek között Németországban, Albániában és Észtországban is.
Előadásában a tervezés és a kertépítés területén szerzett tapasztalatait igyekezett átadni a hallgatóságnak.

Elérkezett az idő
A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (Makeosz) szakmai rendezvényének zárónapján a „zöldszakma”
minden résztvevőjét érintő aktuális témák kerültek terítékre. Budapest frissen kinevezett főtájépítésze és a
Főkert Zrt. új vezérigazgatója is bemutatkozott.

Ilyen még nem volt
Budapest vonzáskörzetének egyik legdinamikusabban fejlődő települése Dunakeszi. Főkertészi pozícióra
tavaly írt ki pályázatot az önkormányzat, arra jelentkezett Tóth Eszter tájépítész, minősített favizsgáló.

• Balatonalmádi, 02.11-14.
• MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
• 300 fő
2022.02.22.
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2020.

Magról újuló évelők
Magot hozó, megújuló évelők használatáról, az általa Blackbox
kertészkedésnek nevezett témáról tartott előadást magyarországi
szakembereknek Christian H. Kreß, a felső-ausztriai Ort im Innkreisben
működő Sarastro évelőkertészet tulajdonosa, növénygyűjtő.
A jövő sövényei
A klímaváltozással és az új károsítók megjelenésével újra kell értékelni
a ma divatos sövénynövényeket. Lehetőség szerint hazánkban is
kipróbált, új fajokat kell keresni és megkezdeni a tömegszaporításukat.
A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi
Karának Kertészeti Tanszékén 2007 tavaszán indult a kísérletsorozat.

• Balatonalmádi, 02.11-14.
• MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ
• 300 fő
2022.02.22.
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2022.

• Balatonfüred, 02.22-25.
• MAKEO, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ
• 475 fő
2022.02.22.
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2022.02.22.

helyszín

cég résztvevő

résztvevő szervezetek

2010. 01.19-21. Egerszalók

70

MAKEOSZ

.2011.01.11-12. Balatonszemes

120

MAKEOSZ

2012.01.17-19. Pécs

95

MAKEOSZ

2013. 01.15-17. Székesfehérvár

63

110

MAKEOSZ

2014. 02.11-13. Siófok

68

120

MAKEOSZ, NYDDE

2015. 02.18-20. Siófok

73

250

MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT,

2016. 02.10-12. Tapolca

166

180

MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE,

2017.02.15-17. Balatonfüred

120

220

MAKEOSZ, NYDDE, MAKERT, MFE,

2018.02.13-16. Bükfürdő

120

250

MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ

2019. 02.12-15. Tapolca

120

250

MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ

2020.02.11-14. Balatonalmádi

38

300

MAKEOSZ, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ, ZÉOSZ

2022.02.22-25. Balatonfüred

42

475

MAKEO, MDE, MAKERT, MFE, MTSZ
28
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

2022.02.22.

29

