MEGHÍVÓ
2012. október 26.
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16.

Build Up Skills Hungary I. Konferencia
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
szervezésében megrendezésre kerülő Build Up Skills Hungary projekt első konferenciájára.
A konferencia időpontja: 2012. október 26. péntek.
Helyszíne: Ramada Resort - Aquaworld Budapest, 1044 Budapest, Íves út 16.
Amennyiben elfogadja meghívásunkat úgy kérjük, legkésőbb 2012. október 24. napjáig a mellékelt
jelentkezési lap kitöltésével jelezze részvételi szándékát. A részvétel ingyenes, azonban az
esemény zártkörű, belépést csak a meghívott és regisztrált vendégek számára tudunk biztosítani!
Dress code: Business standard.
Kapcsolattartó: Szilágyi Tamás – ÉMI Nonprofit Kft.
E-mail: tszilagyi@emi.hu; telefon: +36-1-372-6194

Az eseménnyel párhuzamosan kerül megrendezésre a Valóságos Kincsesbánya
V. Fóruma, melynek első előadásai egyben a BUSH konferencia nyitó előadásai is.
A Valóságos Kincsesbánya V. Fórumának első és utolsó szekcióira is szeretettel
várjuk Önt.

Budapest, 2012. október 14.

Matuz Géza
vezérigazgató-helyettes
ÉMI Nonprofit Kft.

Hujber Dorottya
BUSH projekt koordinátor
ÉMI Nonprofit Kft.

Build Up Skills Hungary I. konferencia
A Build Up Skills kezdeményezés keretében - 30 európai országban párhuzamosan - futó projektek
közös célja az energia hatékonyság és megújuló energia témakör beemelése készség szinten az
építőiparban dolgozó szakképzett munkaerő folyamatos (szak)képzési rendszerébe. A
kezdeményezés lehetővé teszi nemzeti útitervek kidolgozását, melyek átfogó képzési és tanúsítási
rendszerek létrehozását, illetve a már meglévők fejlesztését kívánják elérni.
Az útiterv kidolgozását megelőzően sor került egy helyzetfeltáró tanulmány elkészítésére, amely a
magyar épületenergia-hatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési
adottságokat és igényeket vizsgálja.
A projektben első alkalommal megrendezésre kerülő konferencia célja, hogy bemutassa a
helyzetfeltáró tanulmány eredményeit a szélesebb szakmai közönségnek és megvitassa azokat a
szakképzési lehetőségeket, melyek jelenleg rendelkezésre állnak az építőiparban dolgozó
szakemberek számára.
A BUSH projektről bővebb információt a www.bush.hu honlapon talál.
Az esemény házigazdája: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Valóságos K incsesbánya V. Fóruma
„Nap, Föld, Víz, Szél: végtelen a magyar energia”
A Fórum fővédnöke:
Glattfelder Béla
európai parlamenti képviselő

Az exkluzívan megrendezendő eseményen a döntéshozók, a piaci szereplők és a „fogyasztók”
egyaránt hozzájutnak a számukra fontos információkhoz, amelyek a napi gyakorlatba átültetve
gazdasági hatással és haszonnal bírnak úgy a magyar energiaiparban, mint az energia
felhasználásban a termelés, szolgáltatás, közlekedés területein.
Az eseményt többkamerás felvételekkel rögzítjük, amely nyersanyag lehetővé teszi, hogy a fórum
folytatásaként, 2x26 percben a Valóságos Kincsesbánya című ismeretterjesztő műsor sugárzásával
a magyar közmédiumok által, az elhangzott értékes előadások, a résztvevőkön kívül jóval több
érdeklődőhöz eljussanak.
Projektgazda: Both Ildikó - Valóságos Kincsesbánya, +36 30/ 913 6508
gold.both@gmail.com; www.valosagoskincsesbanya.com

Az események helyszíne:
RAMADA RESORT - AQUAWORLD BUDAPEST
H-1044 Budapest, Íves út 16.

Build Up Skills Hungary projekt I. Konferencia - program
2012. október 26.
Helyszín: Ramada Resort - Aquaworld Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.
Időpont
10:00-10:30

Előadás cím/programpont
Regisztráció

10:30

Előadó

V. Valóságos Kincsesbánya Fórummal közös szekció
Klímavédelem, EU helyzete

Glattfelder Béla,
európai parlamenti képviselő

Rendszerváltás az építésügyben

Dr. Szaló Péter
Belügyminisztérium, területrendezési és építésügyi
helyettes államtitkár

ÉMI innovációi (tudásközpont)

Dr. Sárközi Károly
ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgató

11:30-11:50

Kávészünet
Build Up Skills Hungary projekt szekciói

11:50

EU képzési, szakképzési helyzete, irányvonalai

Glattfelder Béla
európai parlamenti képviselő

12:05

12:20

Az épületenergetikai korszerűsítések helyzete és
kilátásai Magyarországon

Alföldy-Boruss Márk

BUSH projekt bemutatása

Matuz Géza

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fenntartható Fejlődési
Osztály, osztályvezető

ÉMI Nonprofit Kft., vezérigazgató-helyettes

12:35
12:50-14:30
14:30

Helyzetértékelő tanulmány bemutatása- BUSH projekt
Ebédszünet
Országos Képzési Jegyzék ágazat specifikus változásai

Palotai Péter
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, projektvezető

Vörös Gubicza Zsanett,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, fejlesztési
koordinátor

14:45

OKJ a gyakorlatban

Vlcskó Pál, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és
Kollégium, szakmai főigazgató-helyettes

15:00

Akkreditált építőipari képzés gyakorlati tapasztalatai

(felkérés alatt)

15:15

Vállalati képzés gyakorlati tapasztalatai

Varga Pál,
Naplopó Kft, ügyvezető

15:30
16:00-16:20

Kerekasztal az építőipari szakképzésről az előadókkal
Kávészünet

16:20

V. Valóságos Kincsesbánya Fórummal közös szekció
Vidékfejlesztés jelene és jövője (élelmiszerbiztonság)
Nemzeti adottságokra épülő gazdaságfejlesztés

18:00

V. Németh Zsolt
Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkár
Dr. Csikai Miklós, Árpád-Agrár Zrt. Szentes, elnökvezérigazgató

Megújuló energiafejlesztés – ÚJ alternatív
üzemanyagok

Szentpéteri István, ENIN Környezetipari Klaszter

Megvalósítható jelen az élhető jövőért

Fecske Károly, EIRIK szakmai igazgató

elnöke

Borkóstoló
Moderátor: Tóth Balázs, ÉMI Nonprofit Kft.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kerekasztal megbeszélés a
Build Up Skills Hungary I. konferencia
keretében
2012. október 26, 15:30-16:00
A stagnáló építőipari teljesítmény időszakában megfelelő időszak kínálkozik az építőiparban
dolgozó középfokú végezettséggel rendelkező szakemberek továbbképzésére, hogy szakmájukba
beépülhessenek az energiahatékonyság, megújuló energia és fenntarthatóság alapelvei és
gyakorlati kompetenciája. A szakemberek ilyen irányú továbbképzése elengedhetetlen feltétele az
Európai Unió 2020-ra kitűzött energetikai céljait (20% üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés,
20% energiahatékonyság javulás, 20% megújuló energia használat) támogató nemzeti feladatok
megvalósításához. A Build Up Skills kezdeményezés támogatja átfogó képzési rendszerek és
tanúsítási rendszerek létrehozását, valamint a meglévő struktúrák korszerűsítését célzó
képesítések koncepciójának kialakítását.
A BUSH projektkonzorcium által elkészített helyzetértékelő tanulmány „A magyar épületenergiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és
igényekről” felmérése szerint főként az épületgépész technikus, a központifűtés- és csőhálózat
szerelő, a légtechnikai rendszerszerelő, kőművesek és épületszigetelő szakemberek
felkészültségén szükséges javítani illetve több ilyen szakembert kellene képezni.
A kerekasztal résztvevők véleményét (röviden ismertetve) szeretnénk kérni az elhangzó
prezentációk után a következő témában:
- A megvalósult és bemutatott képzések tapasztalatai alapján milyen képzési rendszer
biztosíthatná leginkább a megfelelő szaktudású, folyamatosan képzett szakemberállomány
meglétét az EU 2020-as energiapolitikai céljainak teljesülését figyelembe véve?
A rövid válaszok után a közönség lehetőséget kap a kerekasztal résztvevői számára kérdéseket
feltenni.
Kerekasztal résztvevői (visszaigazolt):
 Kakusziné Körtvélyesi Anikó, fejlesztési referens, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 Vlcskó Pál, szakmai főigazgató-helyettes, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és
Kollégium
 Varga Pál, ügyvezető, Naplopó Kft.
 Haszmann Iván, osztályvezető, ÉMI Nonprofit Kft. Épületgépészeti és Energetikai
Tudományos Osztály,
 Elek Csaba, osztályvezető, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási és
Továbbképzési Osztály,
Kerekasztal levezető elnöke: Tóth Balázs, üzletfejlesztési menedzser, ÉMI Nonprofit Kft.

JELENTKEZÉSI LAP
Build Up Skills Hungary I. Konferencia
2012. október 26.
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16.
Jelentkezési határidő: 2012. október 24.

Név
Szervezet/titulus
Cím
Elérhetőség (telefon, e-mail)
Speciális étrend igény

Dátum:............................................
....................................................
aláírás
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot Szilágyi Tamás részére (tel:+36-1-372-6194) a
tszilagyi@emi.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjék legkésőbb 2012. október 24. napjáig. Egy
jelentkezési lapon kérjük, csak egy személyt regisztráljanak.
A jelentkezéssel hozzájárul, hogy Önről fénykép és televíziós felvétel készüljön.
Kérdések esetén keressék a fent megadott kapcsolattartónkat. A jelentkezések befogadásáról
értesítést csak külön esetben küldünk.
A helyszínen a Konferenciára érkezők részére a parkolás ingyenes.

