II. BUSH Konferencia összefoglaló
A 2012. Októberében megrendezett sikeres első BUSH konferencia után a projektben
második alkalommal, 2013. március 8-án, megrendezésre került a II. BUSH
konferencia. Bemutatta a projekt szakmai előrehaladottságát, és mindezt megosztotta
a széles szakmai közönséggel. Bemutatásra került többek között a készülő új
felnőttképzési törvény. További előadók beszámoltak elképzeléseikről az építőipari
szakképzésről, annak érdekében, hogy megfelelő szakemberek (pl. nyílászáró szerelő,
hőszigetelő, épületgépész technikus, stb) álljanak rendelkezésre a piacon, és hogy a
meglévő épületek felújításánál, újak kivitelezésénél az energiahatékonysági és
megújuló
energiahasznosítással
kapcsolatos
elvek
minden
esetben
megvalósulhassanak.
Palotai Péter a Nemzeti Munkaügyi Hivatal vezető tanácsosa, a BUSH konzorcium
képviseletében bemutatta a készülő útitervet, annak részleteit és a dokumentumba
megfogalmazott, tervezett intézkedési javaslatokat. Összefoglalójában elmondta, hogy
az útiterv:
• útmutatást, javaslatcsomagot fogalmaz meg
• a szakmai szervezetek és szakminisztériumok bevonásával
• segítve a kormányzati stratégia és jogszabályalkotást
Továbbá rávilágított arra, hogy négy fő területen szükséges beavatkozni, ezek:
•
•
•
•

A megrendelések hiánya és szintje
Az építőiparban dolgozó szakemberek felkészültsége
A következő generáció
A finanszírozás, anyagi akadályok

Az előadást követő kerekasztal keretében megállapításra került, hogy az
építőiparban dolgozók képzése elengedhetetlen és szükséges, mivel ez teremt
lehetőséget a munkaerő, a gazdaság által megkövetelt igényekhez történő gyors és
hatékony alkalmazkodására. Nem utolsó sorban hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez és
a társadalmi esélyegyenlőség biztosításához is. Az alkalmazkodóképesség
fejlesztéséhez szükségszerű, hogy a piacgazdaságokban az oktatás-képzés ne
fejeződjön be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A
folyamatos technológiai fejlődés követése érdekében szükséges a képzési
rendszerek kifejlesztése, a továbbképzési lehetőségek kialakítása, és olyan
mechanizmusok bevezetése, amelyek a változó gazdasági szerkezet követelményeivel
járó szakmaváltást rövid idő alatt, költséghatékonyan és magas színvonalon segítik elő.

A BUSH konzorcium fontosnak tartja, hogy az útiterv olyan javaslatokat tartalmazzon,
amelyek a szakma és a szakminisztériumok konszenzusán alapulnak, ezért a
konferencián teret biztosítottunk a BUSH projekt platform tagjainak, valamint a többi
résztvevő szervezeteknek, hogy véleményüket megvitathassák, mely hozzájárul az
útiterv végleges tartalmának kialakításához. A szervezetek a beszélgetés során
egyetértettek az előadásban hallott javaslatok fontosságával és azok megvalósítását
elengedhetetlennek tartják.
Palotai Péter a jelen lévőket meghívta a 2013. március 28-án tartandó kerekasztal
megbeszélésre, ahol az útiterv további, részletesebb megvitatásra kerül.
A kerekasztal megbeszélésen a projekt útitervének vázlatáról mondtak véleményt a
jelen levők. Általánosságban elmondható, hogy a meghívott szakemberek a két szektor
aktuális kihívásait jól feltérképező, naprakész anyagnak tartják a bemutatott útiterv
vázlatot.
Több hozzászóló jelezte, hogy a bemutatott négy beavatkozási terület (építőipari
visszaesés, szakemberek felkészültsége, fiatal szakemberek hiánya, finanszírozási
problémák) közül az általános építőipari visszaesés következtében fellépő minimális
számú megrendelést és a pályázati rendszer hiányosságait tartja a legfőbb akadálynak.
A jelenleg stagnáló építőipart nem volna szabad további megszorításokkal sújtani, ezért
többen ellenezték a bevezetni tervezett kötelező elektronikus építési naplót,
nyilvántartást.
A kivitelezők továbbképzési kötelezettsége nehezen megoldható lenne, egyrészt a
képzési költségek, másrészt a kieső munkaidő miatt.
Többen jelezték, hogy egyetértenek a cégek ösztönzésével saját képzőhely
kialakítására, egyben felhívták a figyelmet, hogy jó pár szakiskolában nagyon modern, a
kor követelményeinek megfelelő tanműhely található, ezt a fejlesztési politikát is
érdemes megfontolni. A megújuló energetikai berendezések egy-egy képző számára
nagyon költségesek, ezért érdemes a képző helyek igényeit összehangolni.
Aktuálpolitikai kérdéseket illetően az új felnőttképzési törvény tervezetével kapcsolatban
érkezett a legtöbb kérdés, melyre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértője egyenként
válaszolt, hangsúlyozva a törvényt még nem fogadta el a parlament.
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