
Mi vár Rád a II. Országos Építőipari  
Szakember Találkozón 2017-ben?
•	A	Magyar	Építőipari	Szakember	Közösség	
bemutatja	új	szolgáltatásait

•	Rengeteg	emberrel	találkozhatsz,	ismer-
kedhetsz	meg	az	építőipari	szakmákból

•	Első	kézből	ismerheted	meg	a	Mapei	
új	termékeit,	megoldásait,	s	juthatsz	a	
legaktuálisabb	szakmai	információkhoz

•	Az	építőipari	szakembereknek	szóló	
kiállításon	és	vásáron	megismerhe-
ted	a	leginnovatívabb	szolgáltatók	
és	forgalmazók	termékeit,	s	nagy	
kedvezményekkel	vásárolhatsz

Gyere el és ismerd meg, hogy mit  
tehetsz te a szakmád elismeréséért,  
a sikeresebb szakmai eredményekért, 
szakmai vállalkozásokért!
Regisztrálj a rendezvényre 
a www.szakemberkozosseg.hu oldalon!

TudaTos ÉpíTÉsi Vállalkozó
Melléklet kis- és középvállalkozóknak 

Szeretettel várunk minden 
építőipari szakembert!
II. Országos Építőipari 
Szakember Találkozó – 
2017. február 24. – Lurdy Ház
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Tavaly megalakult a Magyar Építőipari 
Szakember Közösség. Milyen újdonsá-
gok várják 2017-ben a közösség tagjait?
Jövőre a szolgáltatások számát és minőségét 
tervezzük bővíteni. Hónapok óta dolgozunk 
azon, hogy olyan szolgáltatókat vonjunk be a 
munkába, akiknél a közösség tagjai kedvez-
ményesen jutnak termékekhez. Így a vállalko-
zásukban, életükben, családjukban is költség-
csökkenést érhetnek el.

A rendezvényen új tagok belépésére is 
számítotok?
Igen. A taglétszám növekedése kihat a célok 
megvalósítására is, hiszen minél több em-
ber van az egyesülésben annál könnyebb a 
szolgáltatókat aktivizálni, annál jobban tudjuk 
érvényesíteni a tagság közös akaratát, céljait.

Melyek ezek a célok?
A kedvező szolgáltatásokon kívül, alapvető cé-
lunk a szakma hírnevét helyreállítani, ami szin-

tén annál könnyebben valósítható meg, minél 
több tagja van a közösségnek. A célok közé 
tartozik a szakmunkáshiány, a szakemberhi-
ány enyhítése közös erővel, s ebbe a munkába 
a tagság is többféleképpen tud bekapcsolódni. 
Kollégámmal, Fábián Zoltánnal ellátogattunk 
a Ceglédi Szakképzési Centrumba. Közelről 
szerettük volna megismerni, hogy milyen 
valódi problémák vannak a képzés, a szak-
oktatás területén. Az elsődleges válasz erre a 
kérdésre a beszélgetés alapján az, hogy a na-
gyon alacsony a gyerekek száma az építőipari 
szakmák oktatásában. Az általános iskolás 
gyerekek és szüleik nem szívesen választják 
az építőipari szakmákat a továbbtanulásban. 
Gyakran az iskolák is rosszul felszereltek, a 
tanári kar lassan kiöregszik, és a tanárkép-
zés gyengén működik, kevésnek bizonyul az 
aktuális építőipari képzésekhez képest is.  
A legnagyobb gond azonban a gyermekhiány. 
Természetesen az egyik ok, hogy a gyerekek 
és szüleik azt látják, hogy ezek a szakmák 
kemények és koszosak, de nem ez a fő ok. 
A legfontosabb, hogy nem tudják, hogy pon-
tosan milyen tartalma van egy-egy építőipari 
szakmának, milyen kihívások, szépségek 
vannak benne, illetve a megélhetési lehető-
ségeket sem ismerik. A valóság az, hogy már 
a hazai bérek is elindultak felfelé, valamint az 
sem utolsó szempont, hogy ezekkel a szak-
mákkal bárhol a világon tud az ember munkát 
vállalni, lehet vállalkozó, és alkalmazottként is 
elérheti a szakmai és anyagi megbecsültséget, 
van fejlődési perspektíva benne. Olyan mun-
kákon vesznek részt a jó szakemberek mint 
a 4-es Metró, a Zenekadémia, a Budapesti 

Corvinus Egyetem, de akármelyik közkedvelt 
plázát, bevásárlóközpontot is mondhatnám. 
Szerintem büszkeséget jelent az embernek, 
ha elmondhatja, hogy ő építette a Mammut 
Bevásárlóközpontot, a győri Audi Arénát, a 
pécsi Kodály Központot vagy a veszprémi 
Hangvillát, vagy éppen a harkányi fürdő új 
medencéinek burkolatát. Tudom, mert ta-
pasztalom, hogy mekkora boldogság egy-egy 
család, óvoda, iskola számára, ha elkészül az 
új fürdőszoba, folyosó, osztályterem, terasz. 
S az is mindennapi tapasztalatom, hogy mi-
csoda öröm a vállalkozónak, ha sikeresen 
végez el egy kivitelezést, ha új megbízásokat 
szerez, vagy egy szakképzett mesternek, ha 
tudja, hogy az ő munkája nélkül a vállalás nem 
sikerülne olyan jól. Sajnos nem ez a kép van 
a gyerekek és szüleik fejében. Sok fiatalt úgy 
küldenek gimnáziumba, majd főiskolára, hogy 
még ha jól is teljesítenek, az eredeti tehetsé-
gük nincs kihasználva. Később 25 évesen ott 
állnak használható képzettség nélkül, és csak 
ekkor dönthetnek végre egy nekik való szakma 
mellett. Miért vesszük el a gyerekektől ezt az 
5-6 évet? Adjuk nekik vissza, s felnőtt korára 
már ne azon törje a fejét, hogy mi lesz belőle, 
hanem sikeresen álljon munkába, kezdje meg 
az önálló, aktív, kreatív életét.

És mit tehet az ügy érdekében a Szak-
ember Közösség?
Mi, a Mapei, szeretnénk vállalni, és egyben 
a Magyar Építőipari Szakember Közösségre 
támaszkodni abban, hogy közösen népszerű-
sítsük az építőipari szakmákat a gyerekek és 
szüleik között. Jó hír, hogy nem azért van gyer-

Interjú, Markovich Bélával, 
a Mapei Kft. ügyvezetőjével

A legtöbbet a szakma 
tehet saját magáért
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mekhiány, mert nincs elég gyerek, hanem 
azért, mert mást választanak. Tehát a feladat 
nem más, mint megismertetni velük a való-
ságot, a lehetőségeket, a szakmák örömét. 
Mi ezt tűztük ki célul. A Szakember Közös-
ség tehát amellett, hogy közvetlen segítséget 
nyújt a tagoknak, áttételesen is segíti őket, 
illetve maguk a közösség tagjai tehetnek ön-
magukért. Hiszen kinek, ha nem az építőipari 
szakembereknek áll elsősorban érdekében 
az, hogy gondoskodjanak az utánpótlásról, az 
építőipar jövőjéről is.

Lehet pár szót már most is mondani 
arról, hogy a tagság milyen előnyöket 
szolgáltatásokat vehet igénybe jövőre?
Jelenleg is zajlik a belépett szakemberek 
munkáinak népszerűsítése. Egyrészt már 
jó ideje működik a Mapei Szakemberaján-
ló rendszere, most azonban, elindult egy 
együttműködés a fix24.hu szakemberkere-
ső portállal is, ami kifejezetten arra szolgál, 
hogy megjelenést biztosítson a kivitelezők 
számára. A Szakember Közösség tagja-
ként az adott szakember már Mapei aján-
lást is kap a weboldalon. Ezzel a Mapei 
Kft. a saját brandjét, presztízsét veti latba 
a szakemberek sikeresebb működéséért.  
A Szakember Közösség adta új szolgálta-
tások, és új az belépési lehetőség a 2017. 
február 24-én megrendezésre kerülő  
II. Országos Építőipari Szakember Találkozón 
lesznek részletesen megismerhetőek és el-
érhetőek. A szakemberajánló rendszereken 
kívül más segítséget is kap a tagság: ked-
vezményes felelősségbiztosítás, kedvezőbb 
árú telefonos szolgáltatás, olcsóbb tankolás.  
Igyekszünk bevezetni egy olyan kedvez-
ménykártyát, melynek segítségével az ipar-
ághoz kapcsolódó beszerzéseket, vásárláso-
kat, például munkaeszközöket, munkaruhát 
kedvezményesen vehetik igénybe. Valamint 
segítséget kapnak kiemelt szakmai, cégve-

zetési, személyzetkezelési és más vállalkozói 
ismeretek terén is. A vállalkozói témákban a 
képzések kínálata tartalmaz majd ingyenes 
webináriumokat, illetve személyes oktatá-
sokat. A közösség tagjai ezen kívül olyan 
kiemelt szakmai, elméleti és gyakorlati 
Mapei képzésekhez jutnak ingyen, melyek 
során a végzettek eljuthatnak akár a Mapei 
oktatói gárdájának professzionális szintjére. 
A közösség tagjai ingyen kipróbálhatják a 
megjelenő új termékeket is. Egy-egy ide-
jében megismert új megoldás óriási előnyt 
jelenthet a konkrét építőipari feladatokban, 
akár szakmailag, akár a költségvetésben.  
Aki a kiemelt szakmai képzésen sikeresen 
részt vett, annak számára lehetővé tesszük, 
hogy használja a Mapei márkanevet, a név-
jegykártyáján, ajánlataiban, mint Mapei-es 
burkoló mutatkozzon be. Természetesen en-
nek meglesznek a feltételei a tagságon kívül 
– teljesíteni kell a képzést, illetve megfelelő 
munkamorállal és jó referenciákkal kell ren-
delkezni. Mindehhez hozzátesszük az inten-
zív kommunikációt, népszerűsítést, és így a 
közösség tagjai, mint a szakma reprezentatív 
alakjai jelennek meg a piacon.

A Szakember Közösség 
legfontosabb céljai:
 ∙ a legfontosabb a tagok 

számára megkönnyíteni, 
illetve elősegíteni számukra a 
boldogulást a munkában, biz-
tosítani a folyamatos fejlődést 
és szakmai biztonságot

 ∙ népszerűsíteni a tagok mun-
káit, szakmai eredményeit

 ∙ növelni az építőipari szakmák 
társadalmi elfogadását és 
elismertségét

 ∙ enyhíteni a szakmunkás-, 
illetve szakemberhiányt

Ha nem változtatunk, akkor 
ami most van, csak romlani 
fog tovább. Se a kormány, 
se a gyártók önmagukban 
nem tudnak változtatni, 
elsősorban maga a szakma 
az, aki tehet saját magáért. 
Közösen meg kell mutatnunk, 
hogy micsoda szuper dolog 
szakmunkásnak lenni!
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Szerinted a piacon dolgozó szakembe-
reknek szintén szívügye az utánpótlás, 
a szakember hiány enyhítése?
Úgy gondolom, hogy az minden, a szak-
máját megbecsülő ember érdeke, hogy 
maga a szakma, a szakmai vállalkozások, 
a szakemberek családja hosszú távon jól 
működjön, illetve éljen. Ennek egyik alapja a 
megfelelő utánpótlás megléte. Ha nincsenek 
új szakemberek, akkor nincs jövő, nem lehet 
távlatokban gondolkodni, csökken az alkal-
mazható szakemberek száma, a fejlődés 
lehetősége. Az a vállalkozó, vezető például, 
aki nem talál megfelelő munkaerőt, kényte-
len maga sokkal több munkát végezni, ami 
úgy a vállalkozás, mint a család, az élet ká-
rára mehet. A szakembereknek látniuk kell, 
hogy kötelességünk a szakemberhiány, az 
utánpótlás hiánya ellen tenni. Egy jó mester 
elsősorban a munkájával, az eredményeivel 
járul hozzá a szakma presztízséhez. Mi, a 
Mapei Kft. pedig kitesszük 
ezeket a munkákat, 
ezeket a szakem-
bereket az ablakba, 
hogy minden-
ki lássa, 
megismer-
je őket. 

Egy dolgot mindenkinek tudnia kell: ha mi 
nem teszünk közösen azért, hogy a szakem-
berek elismertsége magas legyen, senki más 
nem fog tenni érte. Ha nem változtatunk, ak-
kor, ami most van, csak romlani fog tovább. 
Se a kormány, se a gyártók önmagukban 
nem tudnak változtatni, elsősorban maga a 
szakma az, aki tehet saját magáért. Közösen 
meg kell mutatnunk, hogy micsoda szuper 
dolog szakmunkásnak lenni. El kell monda-
nunk, hogy nem csupán az a dolga az építő 
embernek, hogy sárban, szélben dolgozzon, 
hanem az építőipari szakmák valóban alkotó 
szakmák, fontos dolgokat hoznak létre, ezért 
nagyon nagy elismerést érdemelnek, s rá-
adásul egyre jobban látszik, láttatnunk is kell, 
hogy meg is lehet belőlük élni. 
Kellenek a szakmákat választó gyerekek, 
jó iskolákra, intézményekre van szükség, 
és tanári utánpótlásra is. A Mapei Kft.,  
valamint a Szakember Közösség összefog a 

szakmai kamarákkal, a szakmai szövetsé-
gekkel is, keressük a közös megoldásokat. 
Szeretnénk az iskolákba bevinni a szakmák 
reprezentatív és sikeres képviselőit is, hogy 
lássák a gyerekek, hogy mi a valóság. Be-
csatlakozunk az iskolák nyílt napjaiba, s 
ebben a munkában részt vehetnek a Szak-
ember Közösség tagjai. Ők tudnak beszélni, 
mesélni a gyerekeknek, ők azok, akik hite-
lesen be tudják mutatni a maguk szakmai 
életét, a sikereiket, céljaikat.

Úgy a Szakember Közösség tagi szolgáltatá-
sait, mint ezeknek a céloknak a megvalósítá-
sát most dolgozzuk ki, s minderről részletes 
információt tudhatnak meg a szakemberek  
a II. Országos Építőipari Szakember Találko-
zón, 2017. február 24-én a Lurdy Házban.
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Milyen apropó kapcsán mentek, ti 
Mapei-es szakemberek képzéseket 
tartani a különböző szakiskolákba?
Több féle alkalom is kínálkozik bekapcso-
lódni a szakmai iskolák munkájába. Nem 
csupán külön megszervezett, kiegészítő 
oktatásokat tartunk rendszeresen egy-egy 
intézményben, de szervezünk oktatást az 
intézmények nyílt napjain, illetve gyakran 
összevont alkalmakon veszünk részt, ahol 
több iskola szakipari tanulói egyszerre 
vannak jelen. Többnyire kőműves és bur-
koló szakipari tanulókkal találkozunk, én 
elsősorban az ország keleti részén vagyok 
aktív, innen származnak a tapasztalataim is. 
Alapvető tapasztalat az, hogy a középszintű 
nappali oktatás során a gyakorlati képzés 
nincs, vagy csak részlegesen van megoldva. 
Kapcsolódik ez szerintem az oktatási rend-
szer és az építőipar állapotához egyaránt. S 
bár vannak iskolák, ahol a tanári aktivitás és 
kreativitás talál áthidaló megoldásokat, de 
alapvetően, mint a képzés gyenge pontja, 
mindenképp említhető a gyakorlati oktatás. 

Az elmúlt évtized alatt változtak a 
szakipari oktatásba kerülő gyerekek?
A gyerekek nem nagyon változtak, leg-
alábbis én nem tapasztalom. Természete-
sen a gyerekek aktuális hozzáállását rend-
kívül befolyásolja, hogy mit látnak abból, 

ami az iskola után várja őket, hogy lesz-e 
érvényesülésre, pénzkeresetre megfelelő 
lehetőségük. A mai gyerekek nem igen mo-
tiváltak, s ennek egyik oka, hogy fogalmuk 
sincs róla, hogy mi lesz, ha befejezik tanul-
mányaikat. Tapasztalatom szerint, amikor 
néhány éve megkérdeztem a gyerekeket, 
többen voltak, akiknek volt elképzelésük 
arról, hogy hol szeretnének dolgozni, töb-
ben rendelkeztek konkrétabb elképzeléssel, 
határozottabb célokkal. Szerintem ez a fiatal 
szakemberek piaci megbecsültsége miatt is 
van. Fontosnak tartom azt, hogy a vállal-
kozók, munkáltatók, vezetők megfelelően 
fogadják, kezeljék és neveljék ki a frissen 
végzett fiatalokat. Akár a bérekben, akár a 
bánásmódban rendkívül fontos a megfelelő 
színvonal. A cégvezetőknek el kell érniük, 
hogy azok a fiatalok, akik hozzájuk kerül-
nek, szeressenek náluk dolgozni.

Milyen színvonalú szakismerettel áll-
nak szerinted munkába a frissen vég-
zettek?
Sajnos szakmailag nagyon kevéssé vannak 
felkészülve a végzettek, legalábbis, ami 
a gyakorlatot illeti. Magam is látom, hogy 
egy-egy képzés során kihívok egy gyereket, 
hogy húzza fel a csempét, látszik a moz-
dulatain, hogy igen ritkán van módja gya-
korolni. Gyakran az arány úgy néz ki, hogy 

Mi a helyzet 
a gyerekekkel?

Juhász Nagy János, a Mapei Kft. alkalmazástechnikusa 
már 10 éve tart rendszeresen szakmai elméleti és 
gyakorlati képzést a hazai szakiskolákban. A hosszú  
idő során megszerzett tapasztalatairól kérdeztük.„Fontosnak tartom azt, 

hogy a vállalkozók, 
munkáltatók, vezetők 
megfelelően fogadják, 
kezeljék és neveljék ki a 
frissen végzett fiatalokat. 
Akár a bérekben, akár a 
bánásmódban rendkívül 
fontos a megfelelő 
színvonal.  
A cégvezetőknek el kell 
érniük, hogy azok a 
fiatalok, akik hozzájuk 
kerülnek, szeressenek 
náluk dolgozni.”
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harminc gyerekből négy-öt végzett már 
burkolási munkát, a többségnek láthatóan 
semmi tapasztalata nincs. Ez leginkább 
akkor van így, ha az iskola nem tudja bizto-
sítani a gyakorlatot.

A gyerekekben van fejlődési tanulási 
vágy?
Azt látom, hogy a gyerekek érdeklődése 
igenis felkelthető. Nyilván vannak különbsé-
gek, és igen kevesen vannak, akik elkötele-

ződtek már ennyi idős korukban a szakma 
felé. Azt hiszem, ennyi idős korunkban mi 
sem voltunk felelősségteljesebbek. A kép-
zés során én sokszor tapasztalom, hogy a 
gyerekek figyelnek rám, és mindig találok 
köztük legalább néhányat, akik kommunika-
tívak, és bevonhatók a folyamatba. S persze 
a gyerekeken nem csak az oktatás helyzete, 
hanem a családi háttér is meglátszik. Van 
értelme elmenni az iskolákba, jó érzés, hogy 
ezt a munkát is végzem. Visszatérve a gya-
korlati oktatásra van egy fontos jellemző, 
hátrány, amit a tanároktól is gyakran hallok. 
Ma már nincsenek összetett szakmákat 

vállaló nagyvállalatok. A gyerekek szakipari 
cégekhez kerülhetnek ki gyakorlatra, ahol 
mivel kezdők, sokszor a teljes gyakorlatuk 
alatt csak egy féle feladatot, vagy rosszabb 
esetben részfeladatot végeznek, mivel a 
cég maga is szakosodott, specializálódott, 
szűkebb munkaterületen aktív. Ily módon a 
tanulók nem jutnak összetett, átfogó gya-
korlási lehetőséghez és tapasztalathoz sem. 
Hogyan lesz így széleskörű a tudása, mire 
végez?

A tanárok kulcsszerepet játszhatnak, 
nem?
A fiatal tanárokban nagyon sok fantáziát 
látok. Elsősorban ők azok, akik még nem 
törődtek bele a problémákba, lelkesek, és 
kreatívan keresik a megoldásokat a megfe-
lelő képzés megvalósítására. Ha egy tanár 
még nem adta fel, ha van benne akarat, 
lelkesedés, akkor az a gyerekeken is abszo-
lút meglátszik. Ezt a saját oktatásaimon is 
tapasztalom. A tanár mindenképpen fontos 
kulcsa ennek a folyamatnak, ugyanúgy, 
mint a végzettek esetében a vezetők, a vál-
lalkozók.

2015-ben 610 fő, 2016-ban 414 fő vett részt  
a Mapei szakemberek által tarott képzéseken 

a szakmai oktatási intézményekben.
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Kívülről úgy tűnik, hogy ti már 
nem is burkoltok mást, csak 
nagy lapokat.
A nagy lapokkal történő burkolás 
többnyire lefedi a Csempe Doki 

Kft. kapacitását, és szeretjük is ezt 
csinálni. A profilváltás megkövetelte az 

új szerszámkészlet kialakítást és bővítést. 
Másféle vágó- és csiszológépet használunk, 
mint korábban. Ezen kívül a cégben mindenki-
nek szüksége volt arra, hogy tovább képezze, 
illetve átképezze magát. Ebben az évben már 
a fiam is erősíti a csapatot, ő egyből ezeket 
a feladatokat tanulta meg megoldani. Kicsit 
sajnálom, hogy nem marad meg az én mes-
terségemnél, de büszke is vagyok rá. Terve-
zőmérnök akar lenni, jövőre fog továbbtanulni.
Te tanítod be a munkatársaidat?
Természetesen, és a kényesebb feladatokat 
is mindig én végzem el. Drága lapokkal dol-
gozunk, nem engedhetjük meg, hogy egy-egy 
lépést elrontsunk. Jelen pillanatban a fiammal 
együtt öten dolgozunk a vállalkozásban. Gon-
dolkozunk a bővítésen, mert újabb és újabb 
belsőépítészek keresnek meg megbízással, 
viszont nagyon óvatosak is vagyunk, mert azt 
a képet, amit magunkról kialakítottunk, nem 
akarjuk lerombolni. Semmiképpen nem en-

gedjük, hogy felhíguljon az általunk képviselt 
minőség. Ezért a növekedést csak nagyon 
körültekintően, tervezetten és kontrolláltan 
akarjuk végrehajtani.
Könnyen találtok új munkatársakat?
Nem aggódunk, hogy nem találunk megfelelő 
szakembert. Rendkívül jó a kommunikációnk 
és a kapcsolatrendszerünk. Nem csupán saját 
honlappal, hanem saját facebook profillal és 
youtube csatornával is rendelkezünk. Sokan 
ismernek így meg minket, és volt, hogy szak-
mabeli írta nekünk, hogy megtiszteltetésnek 
venné, ha velünk dolgozhatna. A kommuniká-
ció persze önmagában nem elég, én úgy gon-
dolom, hogy nekünk abban is rejlik az erőnk, 
hogy rendkívül igényesek vagyunk, nem csak 
a szakma terén, hanem emberileg is. Ez je-
lenti a mi stílusunkat. Ha valakit felveszünk, 
ezt a stílust mindenképp át kell, hogy vegye. 
Hiba nélkül dolgozunk, precízek vagyunk, de 
egyúttal maximalisták az emberi dolgokban 
is. A munkaterületet rendben tartjuk, nagyon 
odafigyelünk a tisztaságra, takarítunk, porszí-
vózunk, nem szemetelünk. A legszigorúbb fe-
gyelemmel vagyunk jelen az építés helyszínén. 
A párhuzamosan dolgozó szakipari kivitelezők 
létrehozott értékeire vigyázunk, tudatosan a 
legnagyobb odafigyeléssel vagyunk irántuk. 

„Én nagyon szeretem 
a szakmámat”

Hegyi Nagy Arnold és kollégája Dorvos Máriusz Klaudiu 
egy balatoni nyaralóban végzett napi munka után éppen 
a Badacsony hegyen kirándultak, amikor elértük őket 
telefonon. „Sétálgatunk. Gyönyörű a táj, még süt a nap, 
látjuk a Balatont, és Máriusz fotókat készít”, mondta 
Arnold nagy vidáman, és szívesen válaszolt még néhány 
kérdésünkre.

TudaTos ÉpíTÉsi Vállalkozó

A cikkhez mellékelt fotókon a Csempe 
Doki Kft. csapata dolgozik. A képeket 

Dorvos Máriusz Klaudiu készítette.
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TudaTos ÉpíTÉsi Vállalkozó

Nálunk senki nem dohányzik, és ami nagyon 
fontos, mindig rugalmasan igazodunk a meg-
rendelő elvárásaihoz. Az építőiparban tudni 
kell a magas szintű szakmai és emberi elvá-
rásokhoz rugalmasan igazodni. Csak olyannak 
van helye nálunk, aki erre 
képes. Szóval mi mindent 
megteszünk azért, hogy 
megtörjük az építőipa-
rosokról kialakult nega-
tív megrendelői képet. 
Ugyanakkor ez a fajta igé-
nyesség mégsem azért 
van bennünk elsősorban, 
hogy kedvezzünk a meg-
rendelőknek, hanem mert 
mi ilyenek vagyunk, ez esik jól. Volt, hogy 
párhuzamosan dolgoztunk más csapattal, ők 
bent, mi pedig kint. Bent állandóan dohányoz-
tak, szemeteltek, mindent szétszórtak, és mi, 
bár esőben dolgozunk, inkább az ebédünket is 
odakint fogyasztottuk el, minthogy bementünk 
volna a füstös, szemetes, egyébként vadonatúj 
lakásba.

Aktív és igényes a facebook profilotok.
Igen, és a Csempe Doki Kft. youtube csator-
náján is rendszeresen 
jelennek meg videóink. A 
kollégám, Dorvos Máriusz 
Klaudiu felelős a kom-
munikációért, ő készíti a 
fotókat, filmeket egy pro-
fesszionális géppel, és ő 
tölti fel a tartalmakat. Az 
internetes jelenlét hatását 
egyértelműen érezzük a 
megrendeléseken és a 
kapcsolatainkon is. Az 
ügyfelek megtalálnak minket, vagy ha mástól 
hallottak rólunk, akkor is ezeken a felülete-
ken győződnek meg először arról, hogy mit 
képviselünk. Görögországból, Szlovákiából is 
megtaláltak minket, vannak szakmabeli kap-

csolataink Törökországból, Franciaországból, 
Japánból, Brazíliából. Nekünk ez büszkeséget 
jelent és nagyon erős visszaigazolást arról, 
hogy jó az, amit csinálunk, és mások számára 
is értéket jelent.

Mit gondolsz a szakember hiányról, a 
szakma állapotáról?
Az I. Országos Építőipari Szakember Talál-
kozón megismerkedtem egy szakoktatóval, 
aki meghívott minket, hogy menjünk el a 
szakipari iskolába, és mutassuk be a fiúk-
nak, amit tudunk. Jónak tartjuk az ötletet, 
mert fontos a gyerekeknek megmutatni, 
hogy ezek az építőipari szakmák tiszteletre 
méltóak, s magas szakértelemmel, igényes-
séggel is lehet dolgozni, s akkor nem marad 

el a megbecsülés. Egész korán, a fiatalok 
körében kell erről sokat beszélni. A Magyar 
Építőipari Szakember Közösség nagyon so-
kat tehet az építőipar imázsáért és elismert-
ségéért. Abban is biztos vagyok, hogy az 

egy hosszabb folyamat, mire ezek a szak-
mák újra népszerűek lesznek. Én azt mon-
dom, hogy a példa másolódik le elsősorban. 
Akár az oktatásban, akár az életben. Ahogy 
a jövőképet is példamutatással lehet kiala-

kítani. Jelenleg sok fiatal 
számára az építőipari 
szakmák lenézett szak-
máknak tűnnek, de meg 
lehet nekik mutatni, hogy 
tisztán és szépen is lehet 
ezt csinálni, kreatívan, 
értéket teremtve mások 
örömére. Ahogy sok he-
lyen jelen pillanatban zaj-
lik a munka, az valóban 

nem vonzó, tényleg elmehet tőle a fiatalok 
életkedve. Mi máshogy csináljuk. S ha va-
laki látja, hogy ez a munka szép, tiszta és 
igényes, akkor vonzó is lehet a számára. Azt 
gondolom, hogy a jelenlegi szakemberek 
példája a legfontosabb. Az igényességhez 
hozzá tartozik a tanulás, ami egy soha meg 
nem álló folyamat. Az ember élete végéig 
tanul. Sokan gondolják, hogy a szakiskola 
után, egy-két évet mester mellett dolgozva 
eljutottak a szakma tetejére, kész vannak. 

Ettől kezdve vízszintesen 
mennek tovább, nem 
növekednek, holott a 
stagnálás nem vezet se-
hová. Nincsen stagnálás 
semmiben, még a többi 
szakmabeli is megy elő-
re, fejlődnek a technoló-
giák. .Ha megállunk, az 
olyan, mintha visszafelé 
haladnánk. Én nagyon 
szeretem a szakmámat, 

a munkámat, s így a megkeresett hasznot is 
visszaforgatom a cégbe. Végül is a szerszá-
maink is így újultak meg, s nagyon-nagyon 
meg vagyok elégedve ezzel az életformával, 
tudom, hogy amit csinálunk, az jó.

csempedoki.hu


