
Kedves Partnerünk, kedves Olvasó, cikkemben bemutatom Neked, hogyan képezzük, 
segítjük a Mapei Kft.-ben az újonnan felvett embereket, hogy cégünk önálló, krea-
tív, képzett és megbízható munkatársai legyenek. Ha megismered a mi belső képzési 
rendszerünket, Te is találhatsz benne olyat, amit vállalkozásodban hasznosíthatsz, 
hogy még sikeresebb, stabilabb működést érjetek el.

A Mapei Kft.-nél a belső képzéseknek négy 
nagyon fontos területe van, amelyeken 

a belépő új munkatársakat 
képezzük.

 

Az első terület az alaptudás arról, hogy kell a 
cégben viselkedni. A képzés során a munkatár-
sak megismerik a kft kultúráját, a Mapei múltját, 
a vállalkozás küldetését, céljait, s azokat a cég 
működésével kapcsolatos fogalmakat, amelyek 

fontosak ahhoz, hogy ők munkatársként 
a cégben működni tudjanak. 

Vállalkozóként, 
vezetőként 
hogyan képezzük 
munkatársainkat?
Markovich Béla, ügyvezető igazgató írása

TUDATOS 
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ

Melléklet kis- és 
középvállalkozóknak
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Például ezen a képzésen tanulják meg a Mapei 
Kft. Etikai Kódexét is, majd ha megtanulták, nyi-
latkoznak is róla, hogy megismerték és egyet-
értenek vele. Ez az első terület nagyon fontos, 
hiszen egy új ember csak úgy fog értékes mun-
katárssá válni, ha ismeri és elfogadja cégünk 

kultúráját, és az előírt viselkedési 
normákat.

A második terület az adott poszt, 
beosztás speciális folyamatainak 

megtanítása az új munkatársnak. Ebbe 
beletartozik az összes feladat, működési 

és kommunikációs folyamat, készség és 
kapcsolatrendszer, amivel az új feladatkör-

ben neki dolga lesz.
A harmadik nagyon fontos terület, a Mapei 

termékek és műszaki megoldások területe, s 
az ezt ismertető képzés. Természetesen ebből 
mindenki annyit kap, amennyire szüksége van 
a posztja viseléséhez. Azok a munkatársaink, 
akiknek a posztjuk ellátásához valójában nincs 
szükségük a termékeink és megoldásaink 
megismerésére, ugyancsak kapnak egy gyors 
és rövid képzést a legfontosabb Mapei ter-
mékekről és rendszerekről. Fontos, hogy ők 

is tudják, hogy mivel foglalkozik a cég, hogy 
a legfontosabb termékekkel és szolgáltatá-
sokkal ők is tisztában legyenek. Így bármilyen 
helyzetben el tudják mondani, hogy a Mapei 
Kft., ahol dolgoznak, mivel foglalkozik.
A negyedik, talán legfontosabb területet úgy 
hívhatnánk, hogy személyiségfejlesztés. Ezen 
a régi és az új munkatársak is részt vesznek. 
Olyan képzéseket jelent ez a terület, ahol a 
munkatársak szervezési képességei javulnak, 
hatékonyabbá, s nem utolsó sorban jobb em-
berré válhatnak.

Amennyiben kedves Olvasó, Te egy építőipari 
kisvállalkozást vezetsz, úgy Nálad még egy 
képzési területre lehet szükség. Ezek azok a 
képzések, ahol a munkatársak magát a szak-
mát, a szakma fortélyait, az új technológiákat 
ismerhetik meg, ahol állandóan frissülő ismere-
tekre tehetnek szert. Vállalkozó szakemberekkel 
beszélgetve, bizony nekem is úgy tűnik néha, 
hogy gyakran az alapvető szakmai ismeretekre 
is meg kell tanítani egy-egy új munkatársat.
Felvetődhet a kérdés, hogy ki képezze ki az 
új embereket? Nálunk a Mapei Kft.-nél az új 
munkatársak képzését a közvetlen vezető vég-
zi. Egy építőipari kisvállalkozásban ugyancsak 
a vezető tudja legjobban ellátni ezt a feladatot, 
vagy, ha szakmai képzésről van szó, egy ta-
pasztalt, régebben a cégben dolgozó szakem-
ber is nagyon jó oktató lehet.
A munkatársak bármely képzéséről legyen is 
szó, egy nagyon fontos dolgot figyelembe kell 
venni: A MUNKATÁRSAK KÉPZÉSÉRE IDŐT 
KELL FORDÍTANI! Ez alapvető. Időráfordítás 
nélkül semmilyen képzés nem jön létre! Az a 
vállalkozás, amelyik nem szán időt munkatársai 
képzésére, arra kényszerül, hogy a munkatár-
sak által elkövetett hibákat korrigálja, s erre 
szánja majd az időt. Ez pedig fájóbb folyamatot 
jelent majd minden érintett számára.
Természetesen egy kisvállalkozásban a mun-
katárs képzése valamivel nehézkesebb, hiszen 
maga a képzést végző vezető vagy szakember 
egyben termelő munkát is végez. Mégis fontos, 
hogy a munkatárs megfelelő betanítását, folya-
matos fejlődését biztosítsuk, erre figyelmet, időt 
és erőt fordítsunk, hiszen ha nem tesszük, az 
ebből fakadó károk is minket fognak terhelni.

Kedves Olvasó, elmondhatom, hogy én nagyon 
sok szakembert ismerek személyesen, és 
meggyőződésem, hogy a szakemberek nagy 
százaléka tisztességes ember, akik valami jót 
akarnak alkotni, létrehozni, olyan maradandó 
értékeket, amire büszkék lehetnek.

MUnKATÁrSAK KÉPZÉSe

vezetőként, az is feladatunk, hogy biz-
tosítsuk munkatársaink képzését, tá-
mogassuk őket és segítsük problémáik 
megoldásában és céljaik elérésében.
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Egy kisebb vállalkozás vezetője, aki-
nek öt-tizenöt főt, egy-két kivitelezői 
csapatot kell koordinálnia, miből tud-
hatja, hogy az irányítás rendben van?
Szerintem ez mindenekelőtt azon látszik, 
hogy milyenek a cég eredményei. Ameny-
nyiben a vezető által kiadott munkát a dol-
gozók elvégzik, valószínűleg az emberek 
irányítottsága is megfelelő. Ha az elvégzett 
munka nem elegendő, vagy nem megfelelő 
minőségű, mindenekelőtt meg kell vizsgál-
ni, hogy a vezetésen, az irányításon kell-e 
valamit javítani, s ha igen, akkor mit.

Hogy látod, milyen alapvető tudás, ve-
zetői ismeretek kellenek ahhoz, hogy 
egy kisebb kivitelező cég tulajdonosa 

jól koordinálja, vezesse az al-
kalmazottakat?

Ha az adott munkát jól 
méri fel a vezető, 

a munkafáziso-
kat egymáshoz 

képest jól 
szervezi ösz-
sze, ha előre 
tisztában van 
azzal, hogy 
egy-egy adott 

munkaterüle-
tet mikor ad át 

munkára a meg-
rendelő, nem kell 

mást tennie, mint ezeket 
összehangolnia. A legtöbb 

kivitelező vállalkozó rendelkezik már akkora 
tapasztalattal, hogy az adott munkafelada-
tot felmérje, s megsaccolja, hogy egy-egy 
munkafázishoz hány emberére lesz szük-
ség, s mennyi ideig tart a munka.

Ezek szerint elsősorban tapasztalatra 
van szükség?
Igen, sok éves tapasztalatra, amit, szerin-
tem nem lehet megkerülni. Persze a ta-
pasztalat szerzés ideje változhat. Tudatos 
odafigyeléssel, tanulási vággyal, az ember 
sokkal hamarabb jut hasznosítható tapasz-
talatokhoz. A kulcs itt is a tudatosság, 
szerintem. Úgy a tapasztalat gyűjtés során, 
mint a későbbi vezetői feladatok végzése 
során nagyon nagy szükség van az át-
gondoltságra. Igaz, sokszor jelent gondot, 
hogy egy-egy ember, cég túlvállalja magát. 
Ha a vállalkozás többet vállal, mint, ameny-
nyit elbír, akkor természetesen azt a legtu-
datosabb vezető sem képes összehangolni, 
jól koordinálni.

Mikor kell egy cégtulajdonosnak 
maga mellé felvennie, vagy kineveznie 
egy vagy több középvezetőt?
Van egy ökölszabály. Hogyha egy vezető jól 
látja el vezetői feladatait, például elkészíti 
a megfelelő posztleírásokat, kiképzi rá az 
embereit, figyeli a munkájukat, megfele-
lően motiválja őket, követi a problémáikat 
és segíti őket, akkor legfeljebb 5-6 em-
bert tud úgy irányítani, hogy megfelelően 
koordinálja őket, a dolgozók is jól vannak 

kiVitelezésen dolgozók 
Vezetése –  

mikor Van szükség 
középvezetőre?

Interjú Markovich Bélával, 
a Mapei Kft. ügyvezető igazgatójával
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és az eredmények is jönnek. Gondoljunk csak 
bele, hogy egy tízfős cégnél mi minden mást 
is el kell végeznie a tulajdonosnak. Többek kö-
zött meg kell szereznie a munkát, tárgyalásokat 
kell lebonyolítania, ajánlatokat összeállítania, 
a logisztikával foglalkoznia, nem is beszélve a 
kapcsolattartásról, a marketingről és a pénz-
ügyekről. Szükségszerű, hogy kell egy társ vagy 
egy alkalmazott építésvezető, aki folyamatosan 
kint van a munkaterületen és ott ellátja a vezetői 
feladatokat. Természetesen, különösen, ha pár-
huzamos kivitelezéseken van jelen a cég, a tu-
lajdonos maga továbbra is láthat el építésvezetői 
feladatokat. Ez döntés és szerveződés kérdése. 
Mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy ha 
egy vezető nem a két kezével termel, hanem erre 
a munkára megfelelő, jó munkást vesz fel, akit 
motivál, képez, fejleszt, akiről gondoskodik, több 
ideje marad a vezetői feladatok ellátására.

A középvezetői beosztás, bizalmi állás. Ho-
gyan találjon rá egy vállalkozó a megfelelő 
emberre?
Az első dolog, a döntés, hogy fejben tudjuk, hogy 
szükségünk van egy középvezetőre. Ha ezt eldön-
töttük, akkor természetesen olyan embert előnyös 
kinevezni, akinek bizalmat szavazunk. Óriási hiba, 

ha felvettük vagy kineveztük, betanítottuk, és aztán 
folyamatosan átnyúlunk a feje felett. Nagyon fontos, 
hogy ha megbíztuk, akkor bízzunk is meg benne. 
Ugyanakkor a hatalom átadás szabálya, hogy az 
átadott területen sem szakítunk meg minden ko-
rábbi kapcsolatot. Amennyiben a munkatársak nem 
az új vezetőt, hanem továbbra is minket keresnek, 
egyrészt ne járjunk el az új vezető helyett, de a 
munkatársat se utasítsuk el. Egyszerűen hívjuk fel a 
figyelmét arra, hogy legközelebb már az új vezetőt 
keresse, illetve, hogy sokkal előnyösebb is őt keres-
ni, hiszen az adott területen már ő a tájékozottabb. 
Vagy összekapcsolhatjuk őket, hogy az adott kér-
dést nélkülünk oldják meg. S persze nagyon fontos, 
hogy a kinevezett középvezetőnek képesnek kell 
lennie elérni, hogy vezetőként tekintsenek rá.

Sokan szeretnék azt, ha a megbízott kö-
zépvezető pontosan úgy csinálna mindent, 
ahogy korábban a tulajdonos.
Ez természetes, ha a terület korábban a vezeté-
sünk alatt jól működött. Ilyenkor mindent ponto-
san le kell neki írni a tevékenységről, amelyeket 
átadunk. Így elvárhatjuk, hogy a középvezető 
átvegye az adott vezetői feladatokat, s mindent 
pontosan úgy csináljon, ahogy elvárjuk tőle.

Elég csak leírni neki?
Nem, de nagyon nagy előnye van annak, ha leír-
juk, mert egyszerűen meg tudja tanulni. Ezen kívül 
természetesen be kell tartani a betanítás szaka-
szait, amit végig kell kommunikálnunk. Így tudjuk 
átadni fokozatosan a feladatokat, a folyamatokat, a 
kapcsolatokat, az adott területen végzett kommu-
nikáció módját, s természetesen a felelősséget is. 
A képzés abból áll, hogy mindezt leírjuk, ő megta-
nulja, utána velünk közösen végzi a munkát, majd 
a megfigyelésünk, ellenőrzésünk alatt, s végül ön-
állóan, rendszeres egyeztetéssel. Ha a betanítást a 
leírt ismeretek megtanulásával kezdi a középvezető, 
a későbbiekben nem kell folyton alapvető dolgokra 
visszatérni.

Ha egy vezető jól látja el vezetői 
feladatait, például elkészíti a meg-

felelő posztleírásokat, kiképzi rá 
az embereit, figyeli a munkájukat, 

megfelelően motiválja őket, követi a 
problémáikat és segíti őket, akkor 

legfeljebb 5-6 embert tud úgy irányí-
tani, hogy megfelelően koordinálja 

őket, a dolgozók is jól vannak és az 
eredmények is jönnek.
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Tehát te úgy gondolod, hogy egy 10 fős 
vállalkozás esetén a tulajdonosnak min-
denképp érdemes egy társvezetővel, vagy 
egy alkalmazott középvezetővel együttmű-
ködnie?
Hogy erre szükség van-e, azt jól felismerhető 
jelek mutatják. Ha egy tulajdonos stresszes, 
fáradt, kaotikusan jelentkező feladatok veszik 
körül, időzavarban szenved, s mindez a terme-
lés rovására megy, az biztos jele annak, hogy 
valamin változtatni kell, valami nincs rendben. 
Nagyon sokszor az új munkatárs jelenti a meg-
oldást, általában éppen azon a területen, ahol 
a gondok jelentkeznek. Az adott területen hibák 
lépnek fel, a termelés döcög, s ez a megfelelő 
irányítás hiányát tükrözi.

Te a saját pályafutásod alatt is átéltél ilyet?
Hogyne, még akkor, amikor kevesen voltunk a 
Mapei Kft.-ben. Észrevettem, hogy nem tudom 
egyedül vinni a céget. Egyszerűen nem láttam 
minden folyamatot, nem tudtam felmérni a kö-
vetkezményeket, megfelelően kezelni az embe-
reket. Ezért középvezetőt vettem fel. Amíg ezt 
nem tettem, s nem tanítottam be, azt éreztem, 
hogy döcög a cég, a napi gördülékenység hiány-
zott, s nyilvánvaló volt, hogy bizonyos területek 
nincsenek vezetés alatt. Az irányítás lényege, 
hogy az adott területet jobb irányba, a javulás 
felé irányítja.

Az építőiparban, különösen a kétkezi dol-
gozók sokszor lemorzsolódnak, külföldre 
távoznak, vagy saját vállalkozást nyitnak. 
Van-e olyan javaslatod, ami a dolgozók 
megtartását segíti?
A feladat valóban nem egyszerű. Egy biztos: egy 
ember akkor követi a céget, ha úgy érzi, hogy a 
saját céljai is megvalósulhatnak általa. Hatalmas 
hátrány, ha magának a vállalkozásnak nincs cél-
ja, nincs küldetése, amihez a munkatársak kap-
csolódhatnak. Tehát mindenekelőtt ismerni kell a 

vállalkozás célját. Meggyőződésem, hogy abban 
az esetben, ha a vezető emberségesen bánik a 
munkatársakkal, segíti őket céljaik megvalósulá-
sában, akkor a többség nem megy el. Az építő-

iparban az emberek éppúgy igénylik a jó szót, az 
elismerést, azt, hogy a vezető törődjön a problé-
máikkal, a vágyaikkal, mint bárhol másutt. Van, 
hogy a vezetőnek segítenie kell a privát célok 
megfogalmazásában, kitűzésében, de ez hozzá 
tartozik a munkakapcsolathoz. Nagyon sok kom-
munikációra van szükség a vezető és a munka-
társak között. Természetesen teljesen elkerülni 
nem lehet azt, hogy néhányan elmenjenek, hi-
szen egy hazai vállalkozás nem tudja felülmúlni a 
háromszoros külföldi béreket, de ezen a módon 
megelőzhetőek a váratlan meglepetések. Úgy 
gondolom, a munkatársakkal való törödés bele- 
tartozik a vezetői feladatokba. Nem az a feladat, 
hogy utasításokat osztogassunk, hanem az, hogy 
beszéljünk az emberekkel, és vezessük őket.

Amennyiben egy adott működési 
területen hibák lépnek fel és a 
termelés döcög, ez a megfelelő 
irányítás hiányát tükrözi.
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A legszembetűnőbb újdonság, hogy a sza-
bályozás a védendő épületeket, egységeket, 
kockázati osztályokba sorolja. A kockázati 
osztályt sok összetevő együttesen határozza 
meg, például az épület magassága, a benne 
tartózkodók száma, a tárolt anyagok stb.

A szabályozás a következő osztályokat külön-
bözteti meg:
• NAK, nagyon alacsony kockázati osztály,
• AK, alacsony kockázati osztály,
• KK, közepes kockázati osztály,
• MK, magas kockázati osztály besorolású 

épületek, illetve egységek.

A fenti besorolás meghatározza a továb-
bi részletekkel szembeni követelményeket, 
amelyek a veszélyek és kialakítási optimumok 
pontosabb összehangolását hivatottak előse-
gíteni.

Természetesen a MAPETHERM rendszerek 
ÉME engedélyei továbbra is érvényben ma-
radnak, az érintett épületeknél a homlokzati 
tűzterjedés szempontjából fontos, az ÉME 
engedélyekben leírt részleteket, csomóponti 
kialakításokat továbbra is be kell tartani. Eze-
ken nem változtat az új OTSZ.

mapetherm homlokzati 
Hőszigetelő rendszerek 
az új otsz tükrében

Fábián Zoltán, okleveles építőmérnök írása

Cikkemben az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján osztok meg 
néhány fontos információt, amelyek kivitelező és tervező partnereink-
nek fontosak lehetnek a MAPETHERM rendszerek betervezése és be-
építése során. Aki követte a szabályok változását e területen, az tudja, 
hogy a szabályozás az utóbbi években nagyon sokszor megváltozott. 
A jelenleg hatályos, 2015. március 5-én hatályba lépett OTSZ (54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet, a szakmabeliek reményei szerint, végre pontot tesz 
egy közel tíz éves folyamat végére.
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mapetherm homlokzati 
Hőszigetelő rendszerek 
az új otsz tükrében

Mi akkor a változás?
Változás, hogy az új OTSZ a 10 cm-nél vas-
tagabb hőszigetelő maggal épülő homlokzati 
szigetelések esetére kialakítási részleteket ad 
meg, amelyeket, mivel az OTSZ jogilag maga-
sabb szintű szabályozás, mint az ÉME enge-
dély, mindenféleképpen követni kell. Erről az 
új OTSZ VI. fejezete „Tűzterjedés elleni véde-
lem” 8. pontja „Homlokzati tűzterjedés elleni 
védelem további követelményei” rendelkezik.

Melyek ezek kialakítási szabályozások?  
A legfontosabbak kiemelve:
„A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vasta-
gabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati 
bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rend-
szereket az a) vagy b) pont szerinti megoldás 
közül az egyikkel kell megvalósítani:
a) A homlokzati nyílászárók felett minden-
ütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 
kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi 
osztályú anyagból, tűzvédelmi célú sávot kell 
elhelyezni, az általános homlokzati felületen 
alkalmazott hőszigetelő anyag helyett, és az-
zal legalább azonos vastagságban, amelynek 

a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán 
legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy 
A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűz-
védelmi célú sáv és a nyílászáró között. B-E 
tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkal-
mazható,

b) Az a) pontban meghatározott anyagú és 
magasságú, tűzvédelmi célú sáv a homlokzati 
nyílások felett megszakítás nélkül végighúzó-
dóan is kialakítható, ha a homlokzati nyílás 
alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűz-
védelmi célú sáv alsó éle közötti távolság leg-
feljebb 50 cm távolság, és a sáv kialakítására 
szintenként kerül sor.” 
Tehát 10 cm hőszigetelés vastagság felett a 
homlokzati nyílások felett tűzterjedési gátat 
kell kialakítani a fentiek szerint.

középmagas épületek esetében 
kiemelten fontos, hogy részletesen 
ismerjük az aktuális tűzvédelmi sza-
bályozást.

Max.
50 cm

30 cm

Homlokzati tűzterjedési gát 
kialakításának lehetőségei:

Legalább 20 cm széles és a nyílászárón leg-
alább 30 cm-re túllógó nem éghető betét.

Kialakíthatunk folyamatos homlokzati tűzterjedési gátat is, 
legfeljebb 50 cm-rel a nyílászárók felett.



„A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél 
vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező 
burkolati, bevonati és egyéb vakolt hőszi-
getelő rendszerek alkalmazása esetén, ha a 
homlokzati nyílászáró a hőszigetelés síkjába 
esik, a homlokzati nyílászárók körül minden-
ütt legalább 20 cm szélességű, legalább 90 
kg/m3 testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi 
osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell 
elhelyezni az általános homlokzati felületen 
alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és az-
zal legalább azonos vastagságban.”

Azaz amennyiben a homlokzati nyílászáró a 
10 cm-nél vastagabb hőszigetelés síkjába 
kerül, úgy azt tűzterjedési gátként, nem ég-
hető anyagú hőszigeteléssel kell körbe venni 
a fentiek szerint.

SZAbÁLyOZÁS

A támogatott 
projektek nagy 
száma miatt 
fontos a bejelentési 
kötelezettség a követ-
kező pont szerint:

„Ahol állami támogatással ener-
getikai célú felújítás valósul meg és 
az épületre vonatkozóan homlokzati 
tűzterjedési határérték-követelmény van, 
ott a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő 
maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati 
burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő 
rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitele-
zőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 
15 nappal – a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott 
nyilatkozatban – a támogatás megvalósulását ellenőrző 
szervezetnek írásban be kell jelentenie.  A támogatás 
megvalósulását ellenőrző szervezet a kivitelezési munkák 
megfelelőségét az állami támogatású pályázatok eseté-
ben ellenőrzi és az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a 
tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi.”


