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Directory’2014 
 
Idén huszonnegyedik alkalommal jelentetjük meg az ÉVOSZ tagszervezetek tárgymutatóval 
bővített, magyar-német-angol nyelvű név- és címjegyzékét, a DIRECTORY’2014 című 
kiadványt. A 2014. évre szóló Directory ez év decemberében az ÉVOSZ ünnepélyes évzáró 
találkozóján vehető majd kézbe.  
 
Az megjelenéshez szükséges kérdőív megkérhető az ÉVOSZ Titkárságától, de megtalálható 
az ÉVOSZ honlapján is (www.evosz.hu). Beküldési határidő: 2013.  október 17. 
(csütörtök). 
 

*** 
Információs nap 
 
1.) Az elektronikus építési napló vezetésének gyakorlati tudnivalói 
 
címmel az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Székházában gyakorlati 
bemutatót szervezünk az alábbi időpontokban: 
 

2013. október 14. (hétfő) 1300-1700 
2013. október 15. (kedd) 1300-1700 
2013. október 16. (szerda) 1300-1700 
2013. október 21. (hétfő) 1300-1700 
2013. október 28. (hétfő) 1300-1700 
2013. október 29. (kedd) 1300-1700 

 
Tematika: 

� Elektronikus építési napló jogszabályi háttere 
� Általánosságban az E-naplóról 
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� E-napló az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerében  
� E-napló felépítése 
� Funkciók, jogosultságok 
� Felhasználói szerepkörök 
� E-napló készenléte 
� Naplóvezetés (online, offline) 
� E-naplóhoz kapcsolódó dokumentumok, cselekmények 
� Kapcsolódási pontok az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósághoz 

 
Részvételi díj:  7.000,- Ft + ÁFA /fő/nap  
 
Jelentkezési határidő:  2013. október 2. (szerda) 
 
Az előadásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Fazekas Eszter 
        tel: (1) 201-0333/13 
        e-mail: eszter@evosz.hu 
 
2.) November 27-én szerdán az ÉVOSZ és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közös 
szervezésében információs napra kerül sor, melynek fő témája a németországi vállalkozási 
feltételek 2014. változása lesz. A részletes programot tartalmazó meghívó rövidesen felkerül 
az ÉVOSZ (www.evosz.hu) és a BKIK honlapjára (www.bkik.hu).  
 

*** 
 
Kárpátaljai Nemzetközi Kontaktnapok – Ungvár  
2013. november 13-14. 
 
A Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara Ungváron, 2013. november 13-14. 
Nemzetközi Kontaktnapokat szervez az alábbi témakörben: 
- Építészet, építő és díszítő anyagok, épület-felújítás,  
- Fűtési rendszerek, hőszigetelés, világítástechnika; 
- Bútor és bútorkellékek; 
- Faipari termékek. 
A rendezvényen bemutatkozni kívánó cégek standot bérelhetnek, illetve cégismertetőjüket a 
kiállítás katalógusában jelentethetik meg. 
 
További információ: 
Tel.: +380-312 / 66-94-62, 66-94-50  
Tel./fax: +380-312 / 66-94-74,  
E-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua 
(Pete Zoltán) 

 
*** 

Paritásos alapok az építőiparban 

SoDiCo Projekt 

A munkaadók és munkavállalók által alapított és közösen működtetett paritásos alapok 
Nyugat-Európa számos országában nyújtanak hasznos szolgáltatást az építőipari 
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vállalkozások és az építőiparban dolgozó munkavállalók számára. A Nyugat-Európában már 
hosszú idő óta eredményesen működő paritásos alapokat a szociális partnerek maguk hozták 
létre, és az alapok irányítását is maguk végzik, és ezek az alapok a meglévő kormányzati 
struktúrák mellett elsősorban a szakképzés, az egészség- és munkavédelem, valamint az 
ágazati nyugdíjakra és a fizetett szabadságra vonatkozó szabályozási rendszerek területén 
biztosítanak kiegészítő szolgáltatásokat.  

A gazdasági világválság elsősorban a közép-kelet-európai országokban eredményezte az 
építőipari termelés volumenének jelentős visszaesését. A Szlovén Építési Vállalkozók 
Szövetsége által kezdeményezett és az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának 
anyagi támogatásával megvalósított SoDiCo (Építőipari Szociális Párbeszéd) projekt éppen 
ezért a válság utáni időszakra való felkészüléshez a nyugat-európai országokban már jól 
működő építőipari paritásos alapok tapasztalatainak bemutatásával próbál a régió építőipari 
ágazata számára segítséget nyújtani. A projektben résztvevő szlovén, horvát, bolgár és 
magyar építőipari szociális partnerek ennek érdekében kerekasztal beszélgetéseket és 
konferenciákat szerveznek, továbbá egy kiadványt jelentettek meg, amely az építőipari 
paritásos alapok működését, és az általuk az ágazat számára biztosított előnyöket kívánja a 
közép-kelet-európai országok építőipari szakemberei számára bemutatni. A kiadvány az 
ÉVOSZ titkárságán átvehető, illetve az ÉVOSZ honlapjáról letölthető (www.evosz.hu). 
(Pete Zoltán) 
 

*** 

Szárazépítő szakképző tanfolyam 
 
Az ÉVOSZ a KNAUF és a RIGIPS cégekkel közösen 2013 őszén, Budapesten a szakmában 
dolgozó szakemberek számára a szárazépítő szakképesítés megszerzésére felkészítő 
képzést szervez. A tanfolyamra 8 általános iskolai végzettséggel, és minimum 2 éves 
szárazépítő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.  
 
A tanfolyam időtartama 8 nap (64 tanóra). Az oktatást kéthetente, csütörtöki és pénteki 
napokon, naponta 8 x 45 perc időtartamban szerveztük. Az órák reggel 810 órakor kezdődnek. 
A pontos időbeosztást a jelentkezések beérkezést követően állítjuk össze.  
Vizsga (írásbeli + gyakorlat): 2013. december 3-4. (2 nap) 
Vizsga (szóbeli): 2013. december közepe (1 nap) 
 
A tanfolyam költségei:   
 
A tanfolyam díja: 120.000 Ft/fő (áfa mentes)  
A vizsga díja:    30.000 Ft/fő (áfa mentes) 
Oktatási anyag díja:     3.900 Ft (áfával) 
 
A tanfolyam felhívó levele, valamint a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az ÉVOSZ 
honlapjáról letölthetők (www.evosz.hu)   
 
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30. 
 
A tanfolyammal kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad az ÉVOSZ Titkárságán Pete Zoltán 
és Fazekas Eszter  Tel.: (1)201-0333/20 illetve 13 mellék. 
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WorldSkills Szakmunkás Világverseny 
 
A 42. WorldSkills Szakmai Világverseny 2013. évben július 3. és 6. között Lipcsében került 
megrendezésre, amelyen 46 szakmában a világ 52 országából mintegy 1000 versenyző mérte 
össze tudását. A kétévente megrendezésre kerülő világversenyre az egyes országokban 
megrendezett nemzeti szakmunkásversenyek 22 évesnél nem idősebb győztes szakmunkás 
fiataljai nevezhetnek be.  
 
Világversenyre Magyarországról tizenöt szakmában neveztek be versenyzőket. Az MKIK 
által kiírt szponzori felhívás alapján az ÉVOSZ az ács, kőműves és burkoló versenyzők 
kiválasztását és szakmai felkészítését vállalta.  Lipcsében a legjobb eredményt a koreai csapat 
érte el, összesen 23 érmet nyertek. A második helyezést Svájc csapata nyerte, utánuk Tajvan 
csapata következett. Magyarország a pontversenyben a 30. helyet szerezte meg. A magyar 
versenyzők közül az asztalos, kozmetikus, festő és mechatronika szakmákban indulók 
teljesítették a Kiválósági Érdemérmem követelményeit. 
 
Az építőipari szakmákban induló versenyzők közül. Világosi Zoltán ács versenyző a világ tíz 
legjobbja között, Hefkó János kőműves versenyző pedig a középmezőnyben végzett, míg 
Tatai Endre burkoló a 23. helyezést érte el.  
(Pete Zoltán) 

*** 
 

 

Szakmai Továbbképzés – Leonardo Programok 
 
Az ÉVOSZ a Leonardo program keretében a 2013/14 pályázati évben az alábbi három projekt 
megvalósítására nyert támogatást.   
 
Fiatal dolgozók féléves külföldi szakmai gyakorlata 
 
A Leonardo program anyagi támogatásával 2013/14 évben tizenhét fiatal építőipari 
szakmunkás féléves külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt. Közülük egy tetőfedő és egy 
asztalos szakmunkás a francia Les Compagnons Du Devoir szervezésében napközben egy 
építési vállalkozónál dolgozik, és ezt követően az esti órákban szakrajz órákon, 
szombatonként pedig műhelygyakorlatokon tanul tovább. Tizenöt fiatal pedig németországi 
szakmai gyakorlaton vesz részt. Az ácsok számára a Baden-Württembergi Ács Szövetség, a 
burkolók és a kőművesek számára pedig a Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves 
Kamara biztosított munkahelyet.  
 
Kőműves szakmai továbbképzés  
 
A Leonardo program anyagi támogatásával huszonöt kőműves szakmát oktató szaktanár, 
valamint iskolai és munkahelyi gyakorlati oktató 2012. augusztus 25. és szeptember 7. között 
a Traunsteni Gyakorlati Képző Központban kéthetes gyakorlati továbbképzésen vett részt. A 
résztvevők a tanműhelygyakorlat keretében az általános elméleti bevezetés, azaz a német 
téglanormák, téglamodulok, kötésrendek, stb. bemutatását követően a látszófugás téglafalazat 
készítésére, a boltív, csúcsív és kosárgörbe-ív szerkesztésére és kivitelezésére, valamint a 
térbeli történelmi födémboltozatok készítésére vonatkozó gyakorlati feladatokat készítették el 
team-munkában. A projekt keretében látogatást tettek a Schlagmann téglagyárban is, ahol a 
korszerű Poroton falazóblokkok gyártásával, és beépítésnek módjával ismerkedhettek meg.   
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Szakképzési szakemberek szakmai tanulmányútja 
 
Az ÉVOSZ a Leonardo program keretében szakmai tanulmányutat szervezett a Lipcsében 
2013 júliusában megrendezett WorldSkills Szakmai Világverseny megtekintésére. A 
projektben résztvevő tizenöt szakképzési szakember - építőipari szakmai szervezetek 
munkatársai, szaktanárok, gyakorlati oktatásban résztvevő építési vállalkozók – a négynapos 
szakmai verseny megtekintése mellett a Drezdai és a Weimari Építőipari Gyakorlati 
Képzőközpontokban a német duális szakképzési rendszer felépítésével, és finanszírozási 
modelljével is megismerkedtek. 
(Pete Zoltán) 
 

*** 
 
Művezető tanfolyam  
 
Az ÉVOSZ a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakiskolával közösen 2014. első negyedévében 
építőipari művezetőképző tanfolyamot szervez. A tanfolyamon a művezetői munkakört 
betöltő, vagy betölteni kívánó szakemberek felfrissítik és rendszerbe foglalják meglévő 
ismereteiket, és azokat a mai elvárásoknak megfelelő ismeretekkel egészítik ki. 
  
A bajor Hanns Seidel Alapítvány pécsi Építőipari Képzőközpontja által a német „polier” 
(pallér) képzés tananyaga alapján, a magyarországi építőipari környezet sajátosságainak 
figyelembevételével korszerű, az EU elvárásainak is megfelelő tematikájú tananyagot állított 
össze. A tananyagot a mélyépítési ismeretek tantárgy oktatásával egészítettük ki, és néhány 
főbb tantárgy esetében biztosítjuk a mélyépítőket érintő gyakorlati példák bemutatást is. Így a 
tanfolyamunkat a magas és mélyépítés területén dolgozó művezetők számára egyaránt 
ajánljuk.  
 
A tanfolyamra szakirányú építőipari szakmai végzettséggel, és kellő szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, azaz szakmunkás végzettségűek esetében 
legalább négy év, technikusi, vagy ennél magasabb szakirányú iskolai végzettség esetében 
legalább két év építőipari szakmai gyakorlat megléte szükséges. 
 
További információ: Pete Zoltán, tel: (1)201-0333/20, illetve az ÉVOSZ honlapján található. 

 
*** 

 
Építőipari Szakvásárok  
 
BATIMAT – Párizs  
2013. november 4-8. 
Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 
www.batimat.com  
 
Kárpátaljai Nemzetközi Kontaktnapok – Ungvár 
2013. november 13-14. 
Építészet, építő és díszítő anyagok, épület-felújítás,  
Épületgépészet, Bútor és faipari termékek 
E-Mail: exib@tpp.uzhgorod.ua 
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BAUTEC - Berlin 
2014. február 18-21. 
Nemzetközi Építőipari és Épületgépészeti Szakkiállítás 
www.bautec.com  
 
COMFORT - Budapest 
BURKOLATTECHNIKA szakkiállítás,  
COLOR Festékipari Szakkiállítás 
2014. február 19-21.  
Épületenergetikai és Épületfelújítási Szakkiállítás és Konferencia,  
www.expositor.hu   
 

*** 
Szakmai tanulmányút 

 
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a JULIANUS TOURS (1053 
Budapest, Ferenciek tere 7-8.) közösen szakmai utat szervez 2013. november 4-8. között 
Párizsba, a BATIMAT Nemzetközi Építőipari Szakkiállításra.  
 
További információ kérhető:     Nagy Lajosné    201-0333/26 
 
 

*** 
 
 
 

ÉVOSZ Hírlevél 
A kiadásért felelős: Dr. Fodor Károly Györgyné menedzser asszisztens 

2013. szeptember 24. 
1013 Budapest, Döbrentei tér 1. Tel: 201-0333, Fax: 201-3840 
E-mail: evosz@mail.datanet.hu Honlap: http://www.evosz.hu 

 


