
 

 

 

 
A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) az 
alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 
 
Négy szervezet összefogásával ez év tavaszán alakult meg az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA), amely 
2012. november 22-én mutatkozott be önkormányzati döntéshozók előtt a Parlament Gazdasági Bizottsága 
Energetikai Albizottsága által rendezett szakmai konferencián. 
Az Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) alapvető célkitűzése, hogy a meglévő középületek - legyenek 
állami vagy önkormányzati tulajdonban - fenntartásához, korszerűsítéséhez illetve az új középületek építéséhez 
kapcsolódó intézményi és igazgatási döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható 
fejlődés és energiatakarékos építőipari filozófia (technológiák, eljárások) területén. 
Az ÉCA programkoncepció életre hívói: A Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ), az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft.), a Homo Oecologicus Alapítvány és a 
MASTERPLAST Jövő Generációja Alapítvány.  A mai parlamenti konferencia tapasztalatait alapul véve az 
ÉCA alapítói 2013 elején akkreditált  képzési programot indítanak el a projekteket felügyelő és megvalósító 
műszaki és gazdasági  szakemberek részére, amely tematikájában eszközeiben és képzési struktúrájában 
harmonikusan illeszkedik a kapcsolódó Európai Uniós, a magyarországi kormányzati szakpolitikai 
törekvésekhez, dokumentumokhoz (pl. kormányzati energiastratégia), valamint az épületenergetika és 
egészében véve az építőipar modern igényeihez, elvárásaihoz. 
A képzés szakmai modulrendszerének (oktatási program, segédanyagok) összeállítását és folyamatos szakmai 
gondozását a MÉASZ és a Homo Oecologicus Alapítvány koordinálja. Az ÉMI Kft. révén biztosított lesz, hogy 
az ÉCA képzési programjában érvényre jussanak a minőségpolitikai érdekek, törekvések.  
„A MASTERPLAST Jövő Generációja Alapítvány mérnöki szakmai támogatást nyújt a kezdeményezéshez” - 
mondta el Ács Balázs, a szervezet képviselője. „Emellett számos hasznos információval fogjuk ellátni a 
programban részt vevő döntéshozókat arról, hogy a homlokzattal és nyílászáróval kapcsolatos energetikai 
koncepció esetén milyen tényezőkre kell odafigyelni egy tender kiírásakor” - tette hozzá Ács Balázs. 
„Szervezetünk munkája során eddig is kiemelt figyelmet fordított a jövő generációk érdekében az élhető, 
fenntartható környezet megvalósítására, így örömmel csatlakoztunk ehhez az új kezdeményezéshez” - 
hangsúlyozta a MASTERPLAST Jövő Generációja Alapítvány képviselője. 
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