
TUDATOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és középvállalkozóknak

Plusz 100% saját 
magunkhoz

A II. Országos Építőipari Szakember Találkozó 
nagy hatással lehet a résztvevők életére, mun-
kájára. Ideális alkalom a találkozásra a szak-
mabeliekkel, és a tudás megosztására egymás 
között. A Szakember Találkozó programja és 
tartalma rendkívül színes: szakmai előadások, új 
eszközök és korszerű munkaruhák bemutatása, 
Mapei újdonságok és különleges megoldások 
ismertetése, kedvezményes vásárlás, valamint  
lehetőség a Magyar Építőipari Szakember 
Közösségbe történő belépésre, a közösség 
szolgáltatásainak, céljainak megismerésére. 
Tagja vagy már a Magyar Építőipari Szakember 
Közösségnek? Jelentős lépést tettél az eredmé-
nyesebb szakmai és üzleti működés érdekében, 
és általában azért, hogy az építőipari szakmák 
nagyobb megbecsültséggel rendelkezzenek.  
Még nem vagy tag? Ismerd meg a a tagság 
előnyeit, és lépj be a Szakember Közösségbe!
Albert Einsteintől származik az a gondolat, hogy 
egyetlen dolog állandó a világban, a változás. 
A következő oldalakon rengeteg információt 
találsz a Szakember Közösség szolgáltatásairól 
és céljairól. Tájékozódj és cselekedj, hogy együtt 
tehessük jobbá az életünket és a körülöttünk 
lévők életét.

II. országos éPítőIParI
szakember találkozó

www. szakemberkozosseg.hu
Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője



a közösség megsokszorozza az 
egyes ember erejét
Interjú markovIch bélával, a mapeI kft. 
ügyvezetőjével

Mennyire népszerű a Magyar Építőipari 
Szakember Közösség?
A Szakember Közösségnek 2016-ban, fél 
év alatt több mint háromszázötven tagja lett. 
Ez nagyon nagy siker. A tagokat több ok is 
motiválta a belépésre. Egyrészt a Közösség-
ben elérhető szolgáltatások segítik az építési 
vállalkozások üzleti, illetve szakmai oldalát. 
A másik ok maga a közösség ereje. Jó oda 
tartozni, ahol hasonló értékeket és szakmát 
követők vannak, megosztani a problémákat, 
megvitatni a kérdéseket. A közösség jó tere-
pe a tanulásnak és az információszerzésnek 
is.

Tavaly óta rendelkezik-e a Szakember 
Közösség új tagi szolgáltatásokkal?
A Közösség szolgáltatásai folyamatosan bő-
vülnek, így a belépők biztosak lehetnek ab-
ban, hogy hosszú távon egyre több előnyre 
és támogatásra tehetnek szert.
A jelenlegi szolgáltatások között a legnép-
szerűbb a nagyon előnyös konstrukcióval 
megköthető felelősség biztosítás, ami a 
fővállalkozóként működő cégek számára 
rendkívüli lehetőséget jelent.
Továbbá a szakemberkozosseg.hu honlapon 
valamennyi tag saját profillal fog rendelkez-
ni, ahol ő maga bemutatkozhat, feltöltheti 
referenciáit, ajánlásait. A Mapei Kft. maga 
is részt vállal abban, hogy a tagok mun-
káit, szakmai eredményeit népszerűsítse, 
valamennyi már működő kommunikációs 
csatornán, például a különböző Mapei hon-
lapokon, internetes megjelenési profilokon, a 
Mapei Krónikában, hírleveleinkben, rendez-
vényeinken.

Ezek a szolgáltatások csak a tagok szá-
mára érhetők el?
Igen. És ugyancsak kizárólag a tagok szá-
mára szervezzük meg az Ideális Szakember 
néven futó képzést. A Mapei Kft.-ben óriási 
szakmai és üzleti tudás halmozódott fel, ami-
nek a cég a sikerét köszönheti. Ezt a tudást 
e különleges képzés keretében kizárólag a 
Szakember Közösség tagjaival osztjuk meg.
Mi más adná vissza a legjobban az építési 
szakmák megbecsültségét, ha nem ezen a 
két pilléren nyugvó piaci jelenlét: szakmai

 …  A cél az, hogy olyan 

magas szintű szakembe-

reket képezzünk, akik 

a Mapei alkalmazás-

technikusok szakmai 

tudásával rendelkeznek, 

ugyanakkor otthonosan 

mozognak a modern 

értékesítésben és üzleti 

kommunikációban.

… A szakemberek is 

látják, hogy tehetnek 

saját magukért, a szak-

ma presztízséért, és nem 

utolsó sorban a szakmai 

képzésért, az után-

pótlásért. Minderre a 

Szakember Közösségben 

szervezett lehetőség nyí-

lik, és az együttműkö-

dés megnöveli az egyes 

tagok erejét.
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profizmus és magas szintű vevőkezelés. 
Természetesen lesznek feltételei a képzé-
sen való részvételnek. Az egyik, hogy saját 
referenciákkal igazolni kell a szakmai szín-
vonalat, amit az adott szakember képvisel. 
Ezen kívül etikai és minőségi kódexet írnak 
alá, illetve fogadnak el, amelynek betartása 
a képzésre, annak sikeres elvégzése után 
a juttatásokra jogosít, megszegése esetén 
azonban, mindez elveszik az adott szakem-
ber számára.

A szakemberek konkrét támogatásán 
kívül van-e más célja a  közösségnek?
2017-ben a Szakember Közösség egyik leg-
fontosabb célja az építőipari szakmák nép-
szerűsítése a gyerekek és szüleik körében. A 
Mapei Kft. felméréseket készített arról, hogy 
a lakosságnak, illetve a szakmának mi a vé-
leménye ezekről a mesterségekről, illetve, 
hogy adnák-e a szülők, akár laikusok, akár 
szakmabeliek ilyen pályára a gyereküket. Az 
eredmények megmutatták nekünk azokat 
a problémákat, amelyeket kezelni kell. Az 
idei Szakember Találkozón felkérjük a szak-
embereket arra, hogy segítsenek nekünk a 
megismert problémákat megoldani
Ki más lehetne a gyerekek előtt a legjobb 
példa arra, hogy milyen értékes szakmákról 
van szó, mint a sikeres és nagy tudású szak-

emberek, akik eredményeikkel, referenciáik-
kal, emberségükkel oda tudnak állni a gye-
rekek és a szülők elé, és bemutatják azokat 
az értékeket, amelyek nélkül nem lennének 
házaink, kórházaink, iskoláink. Ők elmond-
hatják, hogy micsoda jó szakmák vannak az 
építőiparban.
Be fogjuk mutatni a gyerekeknek és szüle-
iknek, hogy mit jelent ma a modern építő-
iparban igényes és sikeres szakmunkásnak 
lenni.

Tehát a szakmák népszerűsítése a cél?
Pontosabban a korszerű építőipar  és szak-
máinak megismertetése. A cél a tudás bő-
vítése, a gondolkodás reális alapra helye-
zése. A kommunikációs kampányban pedig 
támaszkodunk az  elhivatott szakemberekre.

Hogy tapasztalod, ez a kampány fontos 
lesz a vállalkozóknak, szakemberek-
nek?
Igen, és nagyon jó érzés, hogy a szakem-
berek támogatják a Szakember Közösség 
céljait. Amikor kivitelezőkkel beszélek, látni a 
szemükön, az arcukon, hogy egyet értenek a 
célokkal, és örülnek, hogy kapcsolódhatnak, 
részesei lehetnek a folyamatoknak. Sok épí-
tőipari szakembert megismertem már. Ezek 
az emberek fantasztikusak. Nem gondolunk 
bele, de tény, hogy a kétkezi munka, a két-
kezi munkás nélkül az egész társadalmunk 
összeomlana. És nem csak én látom ezt, 
hanem a Mapei Kft. partnerei is, a kivitelező 
és kereskedő partnereink.
Sokan támogatják a Magyar Építőipari Szak-
ember Közösséget és céljait. Számíthatunk 
a szakmai szervezetek segítségére, illetve a 
velük történő kölcsönös együttműködésre. 
Nem vagyunk egyedül.

A szakember utánpótlás és a szakma 
elismertsége szempontjából egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen lehetőségek 
vannak az építőipari piacon.
Amennyire én látom, ha a jelenlegi szabályok 
érvényben maradnak, rövid távon be fog in-
dulni a lakásépítés, és hosszú távon pedig 
elkerülhetetlen lesz az építőipari szakmák 
további technológiai fejlődése, ami rendkí-
vül izgalmas lehet a felnövekvő nemzedék 
számára. 

…  Jelenleg is zajlik az 

a folyamat, melynek 

során az építőipari 

szakmunkák egyre iz-

galmasabbá, korszerűb-

bé válnak, ugyanakkor 

egyre nagyobb szak-

értelmet is igényelnek. 

A jövő gyerekei digi-

tális kommunikációs 

eszközökön nőnek fel, 

máshogy gondolkodnak 

már, és készek lesznek a 

legmodernebb kivitele-

zési technikák elsajátí-

tására is.

Segédmunkás bárkiből 

lehet, aki becsülettel 

dolgozni akar, de szak-

ember, csak azokból, 

akiknek alapvető célja 

az állandó tanulás és 

fejlődés. 

 …  A cél az, hogy olyan 

magas szintű szakembe-

reket képezzünk, akik 

a Mapei alkalmazás-

technikusok szakmai 

tudásával rendelkeznek, 

ugyanakkor otthonosan 

mozognak a modern 

értékesítésben és üzleti 

kommunikációban.

www.szakemberkozosseg.hu
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IDeálIs szakember 
képzés
a magyar épÍtőIparI

szakember közösség

tagjaI számára
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„Az Ideális Szakember képzés teljesítése után a résztvevő kivitelezők képesek lesznek arra, 
hogy egy családi ház szintű építkezésen minden hidegburkolással kapcsolatban felmerü-

lő problémára tudjanak szakszerű, jól működő Mapei megoldást adni. Az értékesítési és a 
kommunikációs tréningnek köszönhetően a végzettek hatékonyan tudják majd képviselni 

szakmai tudásukat a piacon, illetve képesek lesznek valóban segítséget nyújtani az építtetők-
nek. Elsődleges céljuk lesz a vevő elégedettsége, boldogsága, szakmai jelenlétüknek ez lesz 

a legfontosabb eredménye. Ezért az oktatás során nem azon lesz a hangsúly, hogy hogyan 
értékesítsünk jó áron, hanem az eladás és a megrendelő kezelés „know how”-ját tanítjuk meg 

a résztvevőknek. A képzés, a rendszerben gondolkodó műszaki tematikák mellett, a visel-
kedésre, öltözködésre, megjelenésre, helyzet- és konfliktuskezelésre egyaránt kiterjed, tehát 

mindenre, ami a garanciális szakmai munkavégzéshez és a felek közötti bizalomépítéshez 
szükséges. Meg lehet majd tanulni, hogyan kell az emberekkel bánni, hogyan lehet a megren-

delőknél elérni, hogy merjenek dönteni, és ne a félelmeikre hallgassanak. Elsajátítható lesz 
az is, hogy hogyan tudja egy szakember elérni, hogy az építtetők a lehető legoptimálisabb 

döntést hozzák meg a saját maguk számára. Mindazok, akik elvégzik az Ideális Szakember 
képzést, használhatják a Mapei logót a névjegyükön, valamint Mapei munkaruhát kapnak.” –

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője
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Hol és mikor?
A kétnapos oktatás keretében a szakemberek 
kétszer fél napos szakmai és kétszer fél napos 
üzleti, etikai, kommunikációs képzésen vesz-
nek részt a Mapei Kft. oktatótermében.
A műszaki előadások anyagát a burkoló szak-
emberek később írásban, pdf formátumban is 
megkapják, hogy hasznos segédanyagként 
használhassák. A 2017. év során három kép-
zési turnusra kerül majd sor, a tavaszi, nyári és 
őszi időszakban.

Ízelítő az Ideális Szakem-
ber képzés témáiból
1. A Vállalkozási 1x1 szakmai képzés a 
következő témákban:
- árajánlat, szerződés, műszaki tartalom
- garanciális, jogi alapismeretek
- MÉVSZ irányelvek
- előzetes vizsgálatok

2. A műszaki gondolkodást és a rend-
szerben történő gondolkodást segíti majd 
a különböző rétegrendi megoldásokat is-
mertető képzés:
- mit tisztázzunk és gondoljunk át, mit tudjunk 
meg a munka vállalása előtt
- terasz rétegrendek
- erkély rétegrendek
- fürdőszobák rétegrendjei
- hatékony padlófűtés kialakítása

3. Az aljzatelőkészítés megoldásait is-
mertető képzés, valamint szó lesz a szük-
séges mérésekről, azok végrehajtásáról.
- aljzat követelmények
- betonvarrás
- felületszilárdítás

-  maradéknedvesség bezárás, tapadásmé-
rés gyakorlati bemutatása (többféle minta, 
többféle megoldás)

4. Az aljzatkiegyenlítés és vízszigetelés 
kérdései a követező tematika alapján:
- kiegyenlítésmódok a laptípusok, lapméretek 
függvényében
- kent vízszigetelések

5. Ragasztástechnika a rendszerszintű 
gondolkodás és az újdonságok tükrében:
- üregmentes burkolatragasztás
- homlokzatok hidegburkolása
- medencék burkolatai
- ragasztók különböző burkolatokhoz és alkal-
mazásokhoz
- burkolás természetes kövekkel
- fontos hidegburkolati ragasztók alkalmazá-
sának gyakorlati bemutatói

6. A fugázás és hézagtömítés kérdései 
és válaszai a különböző építési helyze-
tekben:
- fugázási módok
- fugázási problémák és ezek okai (színelté-
rés, foltosodás stb.)
- hézagtömítési anyagok és problémák (pené-
szes sziló stb.)
- gyakorlat az Ultracolor Plus fugázó szaksze-
rű lemosására

7. A képzést a tanultak áttekintése zárja 
konkrét építési helyzet kapcsán, az érde-
kes mozzanatok kiemelésével: 
- összefoglalás, a tanultak áttekintése konkrét 
eset kapcsán
- 15-20 kérdéses teszt
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Mi az alapvető cél?
Mitől más ez a képzés, 
mint az eddig szakmai 
képzések? Egy Mapei 
alkalmazástechnikus rend-
szerben látja azokat a megol-
dási lehetőségeket, amelyek 
egy-egy építési feladat során 
számításba jöhetnek. Ismeri 
a termékek fontos és kevésbé 
hangsúlyos paramétereit, s 
hogy milyen módon, milyen 
műszaki tulajdonságaik 
mentén kapcsolhatók egy 
rendszerbe. Pontosan meg 
tudja határozni, hogy egy 
kivitelezési helyzet, környe-
zet és cél mely jellegzetessé-
geit kell mérlegelni ahhoz, 
hogy komplex, szakmailag 
tökéletes, összetett termék-
megoldást válasszunk. Az 
Ideális Szakember képzés 
végzettjei önállóan képesek 
lesznek minderre, s tudásuk, 
szakértelmük magas szintű 
kommunikációjára akár 
megrendelőik, akár szakem-
ber kollégáik is támaszkod-
hatnak.



mapeI alkalmazástechnIkaI
bemutatók a lurDy házban

(nem csak) segéDanyag az előaDásokhoz

Szakmai előadó: Kovács Szilárd, Partner-
szolgáltatási osztály vezető
Gyakorlati bemutató: Hajdú Attila,  alkal-
mazástechnikus

Erkélyek, teraszok kent szigetelésének hiba-
mentes kivitelezése a garanciális burkolás 
egyik alapvető követelménye. Egyáltalán 
nem mindegy, hogy a kritikus csomópon-
tokon hogyan és milyen termékek alkalma-
zásával dolgozunk.
A legtöbb szakember számára nyilvánvaló, 
hogy a fal és padló csatlakozásokban a víz-
zárás folytonosságát a MAPEBAND hajlat-
erősítő szalagok beágyazásával biztosítjuk. 
Mi van azonban akkor, ha a MAPEBAND 
szalagot toldani kell? Ilyenkor úgy járunk el 
szakmailag helyesen, ha a két szalag össze-

ragasztását az ADESILEX T SUPER ragasz-
tóval végezzük el. Hogyan? Ezt az előadás 
és a bemutató során pontosan láthatjuk.
A jó szakember mindenre talál megoldást. 
Olykor jól sikerül, máskor nem. Az a szak-
ember azonban, aki az előírt megoldást 
precízen végrehajtja, biztosan hibamentes 
munkát végez. Hogyan és milyen megol-
dást alkalmazzunk erkélyek és teraszok 
mellvédfalán kialakított víz kivezetéshez? A 
DRAIN FRONT idom a megoldás, ami töké-
letesen és szakszerűen csatlakoztatható a 
MAPELASTIC kent szigeteléshez.
Melyik csomópont milyen hibalehetőséget 
rejt, és mi a legbiztonságosabb megoldás? 
Kovács Szilárd és Hajdú Attila előadása és 
bemutatója minden fontos szakmai kérdés-
re választ ad a témával a kapcsolatban.

Szakmai előadó: Kis László, műszaki szakértő
Gyakorlati bemutató: Tarnai László, műszaki szakértő

Kis László és Tarnai László előadása az építőiparban előforduló speciális vagy problémás 
aljzatok előkészítésére fókuszál. A közönség a sok képpel és mérési adattal gazdagított 

2017. márius 3., Lurdy Ház, Al-
kalmazástechnikai terem:
A  II. Országos Építőipari Szak-
ember Találkozó keretében dél-
előtt és délután összesen négy 
téma kerül bemutatásra. Az itt 
olvasható anyag röviden leírja 
a 4 bemutató állomáson meg-
ismerhető szakmai kérdéseket, 
termékeket.
Valamennyi előadás projekto-
ros kivetítésen is látható lesz 
a helyszínen, míg a gyarkolati 
bemutatók a rendezvény tévé- 
hálózatán is megtekinthetőek 
lesznek.

LEGZAVARÓBB REKLAMÁCIÓ A BEÁZÁS
Az előadás helyszíne: Alkalmazástechnikai terem - 1. állomás
Az előadás időpontjai: 12.00-12.30 és 14.10-14.40

ALAPOZÓKRÓL ALAPOSAN
Az előadás helyszíne: Alkalmazástechnikai terem - 2. állomás
Az előadás időpontjai: 12.30-13.00 és 14.40-15.10 



SZAKmAI eLőADÓK
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Szakmai előadó: Pozsgai Szilárd, építéské-
miai termékfelelős
Gyakorlati bemutató: Bogár Bertold, alkal-
mazástechnikus

A MAPE-MOSAIC lábazati gyöngyvako-
lat a Mapei új terméke. Mit tud a Mapei új 
gyöngyvakolata? A MAPE-MOSAIC megnö-
velt gyanta tartalma miatt, a hagyományos 
megoldásoknál jobb vízlepergető tulajdon-
sággal rendelkezik, ugyanakkor könnyeb-
ben bedolgozható. Rendkívül szép felületet 
ad. Mindenhová ajánljuk, ahol a felcsapódó 
nedvesség, illetve a mechanikai igénybevétel 
fokozottan éri az épületeket, lábazatokra, ke-

rítések lábazataira, illetve oszlopaira. Deko-
rációs tulajdonságai is kivételesek, így a fenti 
jelenségektől függetlenül bárhová előnyösen 
alkalmazható.
A SILANCOLOR termékek páraáteresztő 
képessége, vízlepergető tulajdonságai, el-
lenállásuk a penésszel és algákkal szemben, 
valamint a színtartósságuk olyan előnyöket 
jelentenek megrendelőnek és kivitelezőnek 
egyaránt, amit minden termékválasztás so-
rán érdemes mérlegelni. Épület homlokza-
tokra, lábazatokra ajánljuk. Amennyibe nincs 
kifejezetten szükség a jó páraáteresztésre, 
esztétikai megjelenése miatt, ez esetben is 
kiváló választás.

előadáson és a kapcsolódó gyakorlati bemutató során megismerheti azokat a konkrét 
eredményeket, amit az aljzatokon egy-egy alapozóval, tapadóhíddal el lehet érni. A rutin 
feladatokról is szó lesz röviden, de ez alkalommal a különleges megoldások szerepelnek 
a középpontban. Melyek ezek?
Az ECO PRIM GRIP alapozóval meglévő hidegburkolatot készíthetünk elő új burkolat 
kiépítésére. Az  ECO PRIM T alapozó az egyik legjobban teljesítő termék a problémás 
aljzatokon, és a legszélesebb körben alkalmazható. Így kiváló megoldást nyújt például 
ragasztómaradványos aljzatokon és gipszes felületeken. Bemutatásra kerül a sztenderd 
megoldást jelentő PRIMER G is. A termék nedvszívást csökkentő és kiegyenlítő hatással 
bír cementes vakolatok és aljzatok esetén. Ha a cementes aljzatok maradék nedves-
ségtartalma túl magas, különösen melegburkolatok fektetése előtt ajánlott a nedvesség 
bezárása. Az ilyen felületekre alkalmazzuk a PRIMER MF alapozót, mielőtt bármilyen 
burkolattal folytathatjuk az építést.

Szakmai előadó: Novák Péter, hideg- 
és melegburkolati termékfelelős
Gyakorlati bemutató: Ambrus Bálint, 
alkalmazástechnikus

Kiegyenlítő anyagként az új és kedvező 
árú NOVOPLAN MAXI mutatkozik be. 
A NOVOPLAN MAXI nagyon jól viseli az 
egyenetlen vastagságokat, és kiválóan 
ágyazhatók bele a vékony elektromos és 
vizes fűtéscsövek is. Könnyen bedolgoz-
ható, gyorskötő termék.
A KERAFLEX EASY fél-folyóágyas hi-
degburkolati ragasztóval akár egyolda-
las kenéssel is elérhető a lapok közel 
teljes beágyazódása. Kiváló paraméterei 
miatt, jól viseli a padlófűtésből eredő 
terhelést, a tömör ragasztóágy pedig 
lehetővé teszi a hatékonyan működő fű-
tést. A KERAFLEX EASY-vel egyszerűbb 
munkavégzéssel, könnyebben érhető el 
az üregmentes ragasztás.

A HATÉKONY PADLÓFŰTÉS
Az előadás helyszíne: Alkalmazástechnikai terem - 3. állomás
Az előadás időpontjai: 13.00-13.30 és 15.10-15.40

HAGYOMÁNYOS, JÓ ÉS INNOVATÍV CSÚCSMINŐSÉG A HOM-
LOKZATI VÉKONYVAKOLATOK TERÉN
Az előadás helyszíne: Alkalmazástechnikai terem - 4. állomás
Az előadás időpontjai: 13.30-14.00 és 15.40-16.10
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szolgáltatások
a költségek csökkentése,

a bevételek és a haté-
konyság növelése

Milyen szolgáltatások érhetők el a tagok 
számára a Közösségben?
A szolgáltatások közé tartozik a már sokak által 
ismert és igénybevett kedvezményre jogosító üzem-
anyagkártya, a szintén kedvezményes tarifát biz-
tosító telefonflotta, a szereplési lehetőség a Mapei 
szakemberajánló rendszerben és Mapei szakember-
ként a fix24.hu szakemberajánló rendszerében. 

Úgy tudom, van egy nagyon népszerű új lehetőség is.
Igen, egy még újdonságnak számító, mégis kiemelkedő népszerűségnek örven-
dő szolgáltatást vezettünk be, ami rendkívül előnyös konstrukciót kínál a felelős-
ségbiztosítás megkötésére mindazoknak, akik az építőiparban fővállalkozóként 
működnek. Az elmúlt időszakban már többen éltek e szolgálatások előnyeivel.

Ezeket a szolgáltatásokat már 2016-ban is igénybe lehetett venni?
Természetesen, ahogy idén, 2017-ben is a tagok közül bárki kezdeményezheti 
az igénybevételt a www.szakemberkozosseg.hu honlapon, ahol egyébként be is 
lehet lépni a Szakember Közösségbe.  Ugyanakkor 2016-ban egyéb programo-
kat és lehetőségeket is biztosítottunk a közösség tajgainak. Így például a múlt 
év decemberében  kizárólag a Szakember Közösség tagjai kaptak lehetőséget 

egy új hidegburkolati Mapei ragasztó ingyenes kipróbálására. A KERABOND T 
PLUS termékből egy-egy zsákot juttattunk el azoknak a tagoknak, akik részt 
akartak venni a termék tesztelésében a saját kivitelezéseik során. Ugyancsak 
decemberben egy hagyományt teremtő rendezvény is elindult: a Mapei Mikulás 
rendezvénye, ahová 56-an jöttek el a Szakember Közösségből. A tagok közös 
szakmai és technikai bemutatón vehettek részt, gyár- és laborlátogatással, új 
termék kipróbálással és vidám, oldott együttléttel egybekötve. A rendezvény 
során teljes ellátást biztosítottunk a résztvevőknek, valamint szórakozásra és 
játékra is bőven volt lehetőség. Esti meglepetésként pedig Csenki Attila, a 
Dumaszínház előadóművésze okozott vidám perceket mindenkinek. A Mikulás 
Buli állandó éves rendezvényünk lesz a Szakember Közösség tagjai számára, 
tehát ebben az évben is számítani lehet rá decemberben. 

Mi várható 2017-ben?
A szolgáltatások terén további újdonságokra lehet számítani. Indul az Ideális 
Szakember képzés, és iparági partnereinkkel együttműködve, kedvezménykár-
tyát vezetünk be eszköz- és munkaruhavásárlásra a Szakember Közösség tagjai 
számára. 
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Kedvezményes felelősség biz-
tosítás a Szakember Közösség 
tagjai számára

Kormányrendelet írja elő, hogy a fővállalkozó 
kivitelezők kötelező felelősségbiztosítással 
kell rendelkezzenek legkésőbb a munka-
terület átadásáig: „Az építési munkaterület 
nem adható át  a fővállalkozó részére, az 
építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés 
nem kezdhető meg” felelősség biztosítás 
hiányában. A Szakember Közösség rendkívül 
kedvező felelősségbiztosítási konstrukciót kínál 
tagjainak. A szolgáltatás igénylését a közösség 
honlapján lehet kezdeményezni.

www.szakemberkozosseg.hu

Interjú zsebők 
anItával, a szak-
ember kapcsola-
tok felelősével


