
II. országos szakember találkozó
építő alkalom mInden építésI szakembernek

TUDATOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és középvállalkozóknak

Te miT viTTél haza a 
Találkozóról?

Több mint 500 részvevő jött el, 20 kiállítóval lehetett 
találkozni és 12 előadást tartottunk 2017. március 
3-án, a II. Országos Építőipari Szakember Talál-
kozón. A Mapei Alkalmazástechnikai bemutatók 
rendkívül magas számú érdeklődőt vonzottak!
Egyre többen leszünk. Ez biztos. Egyre többen 
leszünk, akik kifejezetten átélik, hogy egy szakma 
a saját erejét egy közösségben tudja a legjobban 
érvényesíteni. Igen, a Mapei volt a szervezője a ren-
dezvénynek, de hála a résztvevők aktivitásának, a 
nap eseményei messze túlmutattak egyetlen cé-
gen, és valódi közösségi eseménnyé nőtte ki magát 
a találkozó.
A gyakorlat iránt érdeklődő építőipari szakembere-
ket természetesen a szakmai, alkalmazástechnikai 
bemutatók, valamint a kiállítók standjain megtekint-
hető és óriási kedvezménnyel megvásárolható esz-
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A Mapei alkalmazástechnikai előadá-
sok rendkívül népszerűek voltak

A nagy teremben megtartott 12 komoly vagy játékos 
előadáson rengeteg információhoz lehetett jutni.



www.szakemberkozosseg.hu
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2017-ben kifejlesztésre kerülő
szolgáltatások a Szakember Közösségben:
1. A tagok kiemelt szakmai képzéseken és rendezvényeken 
vehetnek részt.
2. Részt vehetnek az Ideális szakember képzésben, mely-
nek végzettjei magas szintű, professzionális ismeretekkel 
rendelkeznek a szakma, az értékesítés és a kommunikáció 
területén. 
3. Speciális támogatásban, jogi, érdekvédelmi- segítség-
nyújtásban részesülhetnek, egyedi előnyökhöz juthatnak.
4. Támogató partnereink által biztosított kedvezményeket 
vehetnek igénybe, amelyeket a Közösség által biztosított, 
névre szóló dombornyomott kártyával érvényesíthetnek.

Jelenleg igényelhető, közkedvelt szolgáltatások:
1. Telefon tarifa kedvezmény.
2. Kiemelten kedvező felelősségbiztosítás kivitelezőknek.
3. Üzemanyag kedvezmény.
4. Kiemelt megjelenés a Mapei Szakemberajánló rendszer-
ben.
5. fix24.hu szakemberkereső portálon való megjelenés 
Mapei ajánlással.
6. Új termékek kipróbálása elsőként.

Óriási volt az érdek-
lődés a standoknál.

Nem maradt el a játék és a szórakozás sem. A rendezvényről senki nem távo-
zott üres kézzel.

közök, szerszámok, burkolóelemek és 
munkaruhák érdekelték a legjobban, 
tehát minden, ami a korszerű, profesz-
szionális munkavégzéshez szükséges. 
A Szakember Találkozón arra is volt 
lehetőség, hogy a résztvevők megis-
merjék a Szakember Közösségben 
elérhető előnyöket és lehetőségeket. 
Aki már tagja volt a közösségnek, ott 
a helyszínen igényelhette az általa vá-
lasztott költségcsökkentő és bevétel-
növelő szolgáltatásokat, aki pedig úgy 
döntött, hogy belép a közösségbe, 
arra is módja volt a rendezvényen. Az 
előadások hallgatói további informáci-
ókat kaptak a Szakember Közösség 
tervezett szolgáltatásairól is, köztük az 
Ideális szakember képzésről, amelyen 
kizárólag a közösség tagjai vehetnek 
majd részt.

Találkozzunk, a III. Országos Építőipari Szakember Találozón!



mIt kell tudnI a 
garancIa-
vállalásról?

Látjuk, hogy a vevők egyre tudatosabbá 
válnak, a pénzükért egyre inkább meg-
követelik az őket illető jogokat is. Termé-
szetesen, amíg minden probléma nélkül, 
olajozottam működik, addig kevesen gon-
dolnak az esetleges későbbi reklamációk-
ra, fogyasztókat érintő jogokra. Pedig jó 
tisztában lenni a háttérrel. Sajnos gyakran 
a kivitelező partnereinknél is látjuk, hogy 
az építési folyamatokat és a  garanciavál-
lalási kötelezettséget érintő jogszabályi 
háttérrel, valamint annak alapelveivel nin-
csenek tisztában. 
Természetesen, amíg fekete- vagy szürke-
gazdaságban végezzük a tevékenységet, 
addig jobbára csak az etikánkra, illetve az 
érdekérvényesítő képességünkre van bíz-
va, hogy hogyan álunk a problémás kérdé-
sekhez. Ezt az utat azonban nem ajánljuk 
senkinek. Nem csak helyes, hanem hosz-
szabb távon kifizetődöbb is a legális út, és 
bizonyos cégméret és projekt méret mel-
lett nem is lehet más utat választani. 

Nézzük hát, mi az a néhány jogszabály, amit 
minden kivitelezést végző partnerünknek is-
merni illik:
Az első, és minden építési tevékenység 
alapja az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről.
Ez a jogszabály határozza meg többek között 
az Építőipari kivitelezői tevékenység fogalmát, 

a dokumentációk, építési napló vezetésének 
szabályait is. Ebben a rendeletben találhatóak 
az Építőipari kivitelezési tevékenység folyama-
tának résztvevői, a résztvevők meghatározá-
sa, azok legfőbb kötelezettségei, feladatai. 
Természetesen elsősorban a saját magun-
kat érintő meghatározásokkal kell tisztában 
lennünk, de jó, ha tudjuk, hogy a többi részt-
vevőnek milyen kötelezettségei vannak, kitől 
mit várhatunk, illetve ki mit várhat el tőlünk, 
milyen együttműködés várható el a folyamat-
ban résztvevő szereplőktől. Fontos, hogy tisz-
tában legyünk vele, hogy az itt szabályozott 
szerepek és kötelezettségek nem lemondha-
tóak, nem cserélhetőek. Azaz, ha a gyártó, a 
kereskedő nyilatkozik valamiről, attól, még a 
kivitelező kivitelező marad, s kötelezettségeit, 
feladatait, felelősségét nem veheti át más. 
Ahogy a műszaki ellenőr sem veheti át a ter-
vező vagy a felelős műszaki vezető felelőssé-
gét a folyamatban.
A garanciavállalással, a fogyasztói jogokkal 
általánosságban a PTK (Polgári Törvény-
könyv) foglalkozik. Ismertetésének léptéke 
messze túlmutat e cikk keretein, így innen 
csak a két leggyakrabban összekevert foga-
lommagyarázatot emelném ki.

Mit jelent a garancia és mit a szavatosság?
A jótállás hétköznapi elnevezése a garancia. 
A jótállás önként vállalt vagy jogszabály által 
előírt többletkötelezettség arra vonatkozóan, 
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Kit terhel a bizonyí-
tás?
Jótállás (garancia) ese-
tén, például egy építési 
munka alkalmával, a 
kivitelezőnek kell bizo-
nyítani, hogy nem az ő 
hibás teljesítése okozta a 
tönkremenetelt, a hibát. 
Ezzel szemben szavatos-
ság esetén, a bizonyítás 
a vevő, a megrendelő 
feladata.



hogy a kötelezett meghatározott időtartamon 
belül garantálja azt, hogy a teljesítése hibát-
lan lesz. A Ptk. szerint, aki a szerződés teljesí-
téséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján 
jótállásra köteles, annak a jótállás időtartama 
alatt a vállalás vagy a jogszabály szerint hely-
re kell állítania a hibás teljesítést. Mindemel-
lett a bizonyítási teher is a kötelezettet terheli. 

Mit jelent a szavatosság?
A kellékszavatosság hétköznapi elnevezése 
szavatosság.
A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a kö-
telezett a szavatossági időn belül köteles az 
esetlegesen felmerült hibákat kijavítani, vagy 
egyéb módon a hibát elhárítani, a jogosul-
tat a hibáért kompenzálni. Olyan szerződés 
alapján, amelyben a felek kölcsönös szol-
gáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás 
teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

Ebben az esetben a bizonyítási teher a meg-
rendelőt terheli. 

A partnereinket közvetlenebbül érintő 
szabályozást a 181/2003. (XI. 5.) Kormány 
rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötele-
ző jótállásról tartalmazza. Itt megtalálhatjuk, 
hogy milyen épületszerkezetre, milyen mun-
kára milyen jótállási kötelezettséget vagyunk 
kötelesek vállalni. Ebből a rendeletből nagyon 
fontosnak kiemelni a 2. §. 2. és 3. pontját, 
mivel ezzel kapcsolatosan nagyon sok, a va-
lóságtól eltérő berögzülés él a fejekben.
(2) A vállalkozó a rendeletben foglaltaknál a 
megrendelőre nézve kedvezőbb jótállási fel-
tételeket vállalhat.

(3) Semmis az a megállapodás, amely a 
rendeletben foglaltaktól a megrendelő hát-
rányára tér el. Az érvénytelen megállapodás 
helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
Azaz a kivitelező nem mondhatja fel a jót-
állást. Ha a munkát elvégzi, akkor azt úgy 
tegye, hogy azzal kapcsolatosan a kötelezett-
ségei akkor is élnek, ha ezt írásban előzőleg 
már felmondta.

Tegyünk említést még az 253/1997. (XII. 
20.) KORMÁNY RENDELET AZ ORSZÁGOS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVE-
TELMÉNYEKRŐL rendeletről is. Ez ugyan 
közvetlen garanciális kérdésekről nem szól, 
de a benne lévő meghatározások akár a 
beépítésre szánt területekről, az épületek 
elhelyezéséről ezen területeken, épületszer-
kezetek, helységek meghatározásairól olyan 
információkat, meghatározásokat tartal-
mazhatnak, amelyek egyértelművé tehetnek 
sokszor kérdéses fogalmakat, tisztázhatnak 
félreértéseket is, illetve gyakran hivatkozik rá 
a többi jogszabály is. 
Természetesen számtalan, a szakterületeket 
közvetlenül érintő szabályozás létezik még.   

E cikk keretében csak a legfőbb irányvona-
lakat tudtam megemlíteni, de ha legalább a 
fent említett jogszabályokat, illetve a ránk vo-
natkozó részeiket ismerjük, már jóval kisebb 
eséllyel futunk bele vitás kérdésekbe, hibás 
döntésekbe.
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Fábián Zoltán, okleveles 
építőmérnök írása



FelelősségbIztosítás a
szakember kÖzÖsség tagJaInak
InterJÚ andó gYÖrgY bIztosításI szaktanácsadóval

Miért előnyös az a felelősségbiztosítási 
konstrukció, amit a Szakember Közös-
ség tagjai vehetnek igénybe a Mapei 
Kft.-n keresztül?
Azért, mert amikor mi a Mapei-jel elkezd-
tünk dolgozni ezen a programon, akkor 
még nem létezett kormányrendelet. A 
célunk nem az volt, hogy gyorsan össze-
hozzunk egy biztosítási terméket a kor-
mányrendeletnek megfelelően, hanem 
hogy egy nagyon jó terméket kínáljunk 
elérhető áron mindazoknak, akik az épí-
tőipari piacon kivitelezőként működnek. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hogy fogadta a biztosítási piac azt a 
kormányrendeletet, ami kötelezővé 
tette a kivitelezők számára a felelős-
ségbiztosítást?
A kormányrendelet természetesen 
terjeszkedési lehetőséget jelent a biz-
tosítóknak. A többi biztosító azonban 
olyan terméket készített a felelősség 
biztosítására, amely csak és kizárólag a 
kormányrendelet előírásainak felel meg. 
Tehát kizárólag az egyszerűsített bejelen-
téssel építhető lakóépületek kivitelezése 
esetén használható, kereskedelmi vagy 
irodaépületek építésénél  nem. Ráadásul 
csak néhány biztosító rendelkezik a kor-
mányrendeletnek megfelelő termékkel.

Miért?
A biztosítók ezt a fajta kockázatvállalást 
nem nagyon kedvelik. Maga a biztosított 
építőipari tevékenység felelősségbiztosí-
tása nagy kockázatot hordoz magában. 
A biztosítók számára különösen nem 
kívánt kockázat a kisebb kvitelezők fe-
lelősségbiztosítása, így számukra csak 
aránytalanul magas díj fejében kínálnak 
megoldást. 

Ha ekkora a kockázat, hogyan sikerült 
ezt a kedvező konstrukciót létrehozno-
tok?
A biztosító társaság rendkívül kedvező 
feltételeket teremthetett, mivel mi a cso-
portosan szervezett felelősségbiztosítás-
ra gondoltunk, ami minden résztvevőnek, 
a biztosítottaknak és a biztosítónak is 
messzemenően előnyös. Egy ilyen prog-
ramban nagyon jól lehet érvényesíteni azt 
az ősi törvényszerűséget, ami alapján a 
biztosítási szakma kialakult: ha sokan 
vagyunk ugyanazzal a kockázattal és 
kockázati közösséget szervezünk, akkor 
kisebb díj fejében kivételesen előnyös 
biztosítási konstrukciót érhetünk el.

Ezért lett a Mapei felelősségbiztosítás 
összességében a legkedvezőbb felté-
telű a piacon?
Igen, és a jó ára mellett két óriási előnye 
van még, ami nagyon-nagyon fontos. 
Egyrészt olyan fedezetet nyújt, ami nem 
csupán megfelel a kormányrendelet-
nek, hanem ennél sokkal többet kínál. 
A kormányrendelet kimondja, hogy a 
felelősségbiztosítás akkor kötelező, ha 
egyszerűsített bejelentéshez kötött lakó-
épület kivitelezését végzi a fővállalkozó. 
A mi konstrukciónk viszont kereskedel-
mi és lakóépületek kivitelezése esetén 
is érvényes, akár engedélyköteles, akár 
egyszerűsített bejelentésű építésről van 
szó. Így, ha már kötelező megkötni, plusz 
értéket is képvisel ez a termék a kivitele-
zők számára.
Másrészt a termék kínálati sávok úgy 
lettek kitalálva, hogy nem csupán a ko-
moly forgalmú, nagyobb vállalkozások-
nak előnyös, hanem a kisebbeknek is. 
Ráadásul a kisforgalmú vállalkozások 
eleve nehezen találnak a piacon szá-

mukra megfizethető terméket, holott a 
felelősségbiztosítás rájuk ugyanúgy kö-
telező. Mi meg tudtuk oldani, hogy közös 
erővel 10 millió Ft éves forgalom alatt is 
tudunk terméket kínálni. Nagyon ajánlom 
valamennyi építőipari kivitelezőnek ezt a 
kombinált felelősségbiztosítást, mert az 
esetleges hibás munka miatt keletkezett 
károk is megtérülésre kerülnek. Gondo-
lok itt a felelősségbiztosítás szolgálatás 
felelősség részére, amely a hibás mun-
kavégzés miatt bekövetekző károkat téríti 
meg a biztosított kivitelező helyett a ká-
rosult számára. A Szakember Közösség 
tagjai számára kínált szolgáltatást bárki 
igénybe veheti, de természetesen előbb 
érvényesíteni kell a közösségi tagságot. 
A belépés és a biztosítás megkötése is 
egyszerű felületen, online végezhető, 
maga a szerződéskötés elektronikus le-
vélben történik.

Jól értettem, hogy ez az előnyös konst-
rukció nem a kormányrendelet miatt 
jött létre?
Igen, így van. Ennek a lehetőségnek a 
kormányrendelet ajándékba érkezett, 
pluszba. Úgy gondoljuk, hogy helytelen 
az az út, ha egy biztosító csupán arra 
számít, hogy a törvény előírja, hogy kö-
telező megkötni, így a terméket úgyis 
megveszik. A jót út az, ha jó terméket, 
elérhető áron kínálunk, akár van kor-
mányrendelet, akár nincs.

Hol érhető el a szolgálatás?
A Magyar Építőipari Szakember Közös-
ség oldalán, a szakemberkozosseg.hu-n. 
Aki ebben a programban részt vesz, ga-
rantáltan jól jár, ez biztos.

www.szakemberkozosseg.hu 6
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általános Iskolások Ismerked-
tek a burkolással moHácson

a mapeI kFt.  a szakmák éJJel-nappal rendezvénYen

www.szakemberkozosseg.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara a szervezője az április 21-i 
Szakmák éjjel-nappal mohácsi rendez-
vénynek, amit pályaválasztás előtt álló 
általános iskolások számára hirdetett 
meg. A rendezvényre a szakmát bemu-
tató cégek között meghívottként ott volt 
a Mapei Kft. is, illetve a Mapei szakem-
berek. 

Összesen 22 szakmát ismerhettek meg az 
iskolások, közöttük sok hiányszakmát. A 
rendezvény interaktív lehetőséget nyújtott a 
gyerekeknek arra, hogy egy-egy szakmához 
közelebb kerüljenek.
Miközben az asztalos standnál csiszoltak, 
pácoltak a gyerekek és kultcstartót csináltak, 
a bádogos szakma pultjánál sípot készítettek, 
nálunk a Mapei standnál valódi burkolást vé-
geztek, ragasztót húztak, csempét fektettek 
az előkészített gipszkarton lemezekre.

A kamara standja  ugyanakkor alkalmat adott 
a pályaválasztási tanácsadásra, tájékoztatás-
ra, s egyúttal lehetőség nyílt a tájékozódásra 
a tanulószerződéskötés feltételeiről, az ösz-
töndíjjal támogatott szakmákról, valamint a 
munkaerő-piaci trendekről. Népszerű volt 
a pályaválasztási TOTO, amelyet több  mint 
190 látogató állított ki, és értékes ajándékot 
nyertek vele.

A Mapei Kft.-től Stamler Szabocs területi ve-
zető, Fábián Zoltán alkalmazástechnikai mér-
nök és Bogár Bertold alkalmazástechnikus 
ismertették az érdeklődő gyerekekkel a bur-
kolói szakma szépségeit, rafinériáit. 

„A gyerekek nagyon aktívak 
és érdeklődőek voltak. Ők já-
téknak, érdekes tapasztalatnak 
fogták fel a lehetőséget, hogy 

kenhetik a ragasztót és fek-
tethetik bele a burkolólapot. 
Természetes, hogy elsősorban 
a kivitelezés módja, gyakorla-
ta érdekelte őket, nem annyira 
az életpálya modell. Csapa-
tokban, kisebb-nagyobb cso-
portokban érkeztek hozzánk, 
és mindig volt jelentkező, aki 
örömmel végezte a burkolást. 
Általában nagyon ügyesek vol-
tak, aktívak és valódi érdeklő-
dés volt bennünk. Kíváncsian 
fogták a glettvasat, ismerked-
tek a ragasztóanyaggal.”

- Fábián Zoltán,
okleveles építőmérnök
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A Mapei Kft. nagy örömmel, saját elhiva-
tásának megfelelően vett részt az alkal-
mon. Hiszen hiába növekszik az építőipar, 
ha a szakemberhiány egyre súlyosabb 
problémákat okoz.
Fontos, hogy a fiatalok,  a gyerekek a gya-
korlatban megtapasztalják, hogy milyen 
érdekes, alkotó munka lehet a burkolati 
kivitelezés. Tény, hogy az általános isko-
lások közül sokan legfeljebb a padlókon, 
falakon láttak csak burkolatot, s bele sem 
gondolnak abba, milyen munka és szak-
értelem van amögött, hogy az, ami lát-
ványra szép, használatra tartós  felület, a 

valóságban milyen tevékenység és alkotói 
munka eredménye. 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar ka-
mara rendezvénye teljességgel illeszkedik 

a Mapei Kft. és a Szakember Közösség 
meghirdetett céljához, miszerint minden 
az építőipar felé elkötelezett vállalkozás 
és szervezet kötelessége összefogással 
tenni a szakemberhiány ellen, a szakmai 
utánpótlás fejlesztéséért, és az építőipari 
szakmák sikerességéért, elismeréséért. 

„Örömmel tanítottuk a gyerekeket! 
Csoportosan jöttek, kézről-kézre ad-
ták a glettvasat. Nagyon jól érez-
tem magam velük.” - Bogár Bertold, 
alkalmazástechnikus. 

„Ezúton szeretném megköszönni, hogy biztosították kollé-
gáik részvételét rendezvényünkön, illetve a TOTO kitöl-
téséért felajánlott ajándékokat, a gyerekek nagyon örültek 
neki. A rendezvényen kiállító 19 vállalkozás interaktív 
formában mutatta be a tevékenységet a látogató gyerekek-
nek, akik éltek a lehetőséggel és ki is próbálták azokat. A 
mohácsi tankerülethez tartozó iskolák közül 11 iskola 318 
tanulója látogatta meg a rendezvényt 
Az eddig beérkezett visszajelzések alapján mind a vállalko-
zók, mind az iskolákból a kiállításra ellátogatók elégedettek 
voltak a látottakkal s tapasztaltakkal.” - Mintál Erika, Moh-
ácsi ipar kamara és kstb.  


