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Build Up Skills Hungary II. Konferencia
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
szervezésében megrendezésre kerülő Build Up Skills Hungary projekt második konferenciájára.
A konferencia időpontja: 2013. március 8. péntek.
Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, I. emelet 93-95
számú konferenciaterem; 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Amennyiben elfogadja meghívásunkat úgy kérjük, legkésőbb 2013. március 6. napjáig az alábbi
linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével jelezze részvételi szándékát. Az e-mailben is
megküldött linkre kattintva megjelenik a regisztrációs felület.
Jelentkezési lap: https://docs.google.com/forms/d/1yhKua1WbjZ5weNDbEJj5IWCwe8nz-fwcmGrCvXWHkc/viewform
A részvétel ingyenes, azonban az esemény zártkörű, belépést csak a meghívott és regisztrált
vendégek számára tudunk biztosítani!
Kapcsolattartó: Hujber Dorottya – ÉMI Nonprofit Kft.
E-mail: dhujber@emi.hu; telefon: +36-1-372-6143

Budapest, 2013. február 25.

Matuz Géza
vezérigazgató-helyettes
ÉMI Nonprofit Kft.

Hujber Dorottya
BUSH projekt koordinátor
ÉMI Nonprofit Kft.

Build Up Skills Hungary II. konferencia

A Build Up Skills kezdeményezés keretében - 30 európai országban párhuzamosan - futó projektek
közös célja az energiahatékonyság és megújuló energia témakör beemelése készség szinten az
építőiparban dolgozó szakképzett munkaerő folyamatos (szak)képzési rendszerébe annak
érdekében, hogy a 2020-ra kitűzött épületenergetikai célok megvalósulhassanak. 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 2012. október 26-án megrendezett I. BUSH konferencián
került bemutatásra a helyzetfeltáró tanulmány a szélesebb építőipari és szakoktatói közönségnek.
A rendezvényen előadások hangzottak el a jelenleg rendelkezésre álló építőipari szakképzési
lehetőségek (Országos Képzési Jegyzékben szereplő; akkreditált; valamint vállalati képzés) és az
előadók valamint a résztvevők bevonásával megvitatásra kerültek azok a lehetőségek, melyek
leginkább szolgálják az építőiparban tevékenykedő szakemberek továbbképzését. A tanulmány és
az elhangzott előadások megtalálható a BUSH projekt honlapján.
A projektben második alkalommal, 2013. március 8-án, megrendezésre kerülő konferencia célja,
hogy bemutassa a projekt szakmai előrehaladását, megossza a szélesebb szakmai közönséggel a
készülő útiterv részleteit és megvitassa a dokumentumba megfogalmazni tervezett intézkedési
javaslatokat. A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartalmazzon,
melyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak ezért a konferencián teret
kívánunk biztosítani a BUSH projekt platform tagjainak valamint a többi résztvevő szervezeteknek,
hogy véleményüket megvitathassák ezzel formálva az útiterv végleges tartalmát.
A kerekasztal résztvevőik szakmai segítségét kérjük a BUSH útiterv vázlatának kidolgozásához
különösen az alábbi kérdések kapcsán:
 Melyek azok a fő pontok, melyek alapjaiban befolyásolják az építőipari szakképzés
minőségét az útiterv vázlat alapján?
 Van-e olyan stratégiai szempont, melyet javasol felvenni az útitervbe?
 Az építőipari stagnálás ellenére hogyan fejleszthető a kivitelezők tudásszintje? Szükséges-e
saját céges képzőhelyek kialakítása?
 Vita a tervezett felnőttképzési törvényről.

A BUSH projektről bővebb információt a www.bush.hu honlapon talál.
Az esemény házigazdája: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
A projekt és a rendezvény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával valósul meg.
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Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
Időpont
9:00-9:30

Előadás cím/programpont
Regisztráció

Előadó

BUSH projekt bemutatása

Hujber Dorottya
ÉMI Nonprofit Kft, konzorcium vezető

Az energia-hatékony épületek tervezésének
és kivitelezésének alapelvei, előírásai – új
kihívások a szakképzésben

Tőkés Balázs
okl. építészmérnök, BME Építéskivitelezés
Tanszék; Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége képviseletében

9:30-10:20

10:20-10:40

Kérdések és válaszok
Kávészünet

10:40-11:50
Felnőttképzés aktuaitásai

Rácz Rita
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A szakképzés és a felnőttképzés
minőségének és tartalmának fejlesztése –
a TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt bemutatása

Juhász Miklós
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 2.2.1.
kiemelt projekt szakmai vezetője

Hatósági képesítések, üzemeltetői
kötelezettségek

Zoltán Attila
Magyar Épületgépészeti Koordinációs
Szövetség, elnök

Kérdések és válaszok
12:00-13:00
13:00-15:00

Ebédszünet

A BUSH projekt útiterv tervezetének
bemutatása az építőipari szakképzés
fejlesztése érdekében

Palotai Péter
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, alprojekt vezető

A BUSH projekt építőipari szakképzés útitervnek megvitatása a platform tagokkal és a
konferencia résztvevőivel
(közben kávé)
Moderátor: Csirszka Gábor, ÉMI Nonprofit Kft.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk

