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JOBB SZAKEMBERRÉ
ÉS JOBB EMBERRÉ VÁLNI

Kiknek szerveztétek meg az Ideális Mapei 
Szakember Képzést?
Az Ideális Mapei Szakember Képzés kifejezet-
ten a Magyar Építőipari Szakember Közösség 
tagjainak szól. Olyan résztvevőket várunk erre 
a képzésre, akik jobbak akarnak lenni szak-
emberként és emberként egyaránt. Olyanokat, 
akik többet szeretnének tudni a szakmájukról, 
hogy hogyan lehet azt jobban művelni, s mint 
vállalkozók hogyan tudják sikeresebben mű-
ködtetni a cégüket, hogyan tudnak javítani az 
emberekkel való bánásmódon. A képzésen 
megtanulható az is, hogyan váljanak a vállalko-
zók jobb vezetőkké.

Milyen előny származik abból a résztvevők 
számára, ha elvégzik ezt a képzést?
A végzett szakemberek képesek lesznek arra, 
hogy a Mapei kinyújtott karjai legyenek a pia-
con. Képesek lesznek a Mapei szakemberek-
hez hasonlóan szaktanácsot adni a családi há-
zakat, lakásokat érintő kivitelezések kapcsán.  
A Mapei Kft. hozzásegíti ezeket a szakembere-
ket ahhoz, hogy szaktanácsadóként, s így akár 
az adott feladat kivitelezőiként ők menjenek ki 
a helyszínre, ezzel helyzetbe is hozva őket és 
erősítve a kapcsolatukat a megrendelőkkel. 
Ugyanakkor az is nagyon fontos eredmény, 
hogy ők lesznek azok a mesterek, akik pél-
daképei lehetnek a jövő generációjának, és a 
Mapei Kft.-vel közösen képesek lesznek arra, 
hogy reprezentálják, népszerűsítsék a szakmát 
az iskolákban, a gyerekeknek és szüleiknek is. 
Ez már az építőipari szakmai utánpótlás téma-
köréhez kapcsolódó folyamat.

Úgy tudom, hogy a szakmai modul már el is 
indult ebben az évben.
Igen, már két alkalommal volt képzés a mű-
szaki témákban. 2018-ban indul a többi modul 
is. Négy terület együttesen adja ki a képzés 
tartalmát. Az első modul a műszaki tartalmat 
foglalja magába, a második vállalati irányítással 

és személyzetkezeléssel, viselkedés kultúrával 
foglalkozó terület, a harmadik  az értékesítést, 
a negyedik pedig egy kommunikációs tanmű-
helyt jelenti. Mindegyik  modul gyakorlati köz-
pontú, és a tanultak használatára koncentrál. 

Hogyan tudnak az elfoglalt kivitelezők ennyi 
modult elvégezni?
Nem kell ezeket a modulokat sorban elvégezni, 
rugalmas, szabadon választható időpontok kö-
zül lehet választani, ezért könnyedén teljesíthe-
tő a képzés úgy, hogy beleférjen a szakembe-
rek, a vállalkozók munkaritmusába. A modulok 
sikeres elévégzése után teszt írás következik, 
ami a visszaigazolását is jelent, hogy a résztve-
vő tudja, az adott téma anyagát. A utolsó modul 
végén gyakorlati viszgát tesznek a szakembe-
rek, és aki ezt is sikeresen leteszi, az kapja meg 
az Ideális Mapei Szakember címet. 

Kik tartják az oktatást a különböző modu-
lokban? 
A műszaki területért Novák Péter hideg-  és 
melegburkolati termékfelelős, valamint Kovács 
Szilárd a Partnerszolgáltatási Osztály vezetője 
felelős, ők a műszaki témák elméleti előadói. 
A szakmai bemutatókat és gyakorlatot a Mapei 
alkalmazástechnikai munkatársai tartják. A 
kommunikációs tanműhely vezetője Molnár 
Mónika, a Mapei Kft. Szervezeti Osztály veze-
tője lesz. A vállalatirányítással, személyzetkeze-
léssel, viselkedéskultúrával és az az értékesí-
téssel kapcsolatos képzéséket meghívott, nagy 
tapasztalattal rendelkező, külsős szakemberek 
tartják majd. A leglényegesebb azonban az a 
tény, hogy a Mapei Kft. azoknak az ismere-
teknek köszönheti sikereit, amelyeket ezen a 
képzésen át szeretnénk adni a partnereknek. 
Mi ezt tudjuk, eredményeinket ezzel a tudással 
értük el, s az elért célok, azt mutatják, hogy ez 
a tudás igen hatékony.

„Akkor lennék boldog, ha 
legalább 100 szakember 
elvégezné az Ideális Mapei 
Szakember Képzést és 
sikeresen le is vizsgázna. 
Örömmel töltene el, hogy 
ők sokkal nagyobb szakmai 
tudással dolgoznak, s hogy 
a vállalkozásaikat magasabb 
színvonalon vezetik. Ráadá-
sul tele vannak munkával, 
amit mindig magas színvo-
nalon teljesítenek. A tudás, 
amit átadunk, egyben a 
Mapei Kft. működésének 
is alapja. Mindaz, amit te-
szünk, ennek a tudásnak az 
alapján történik.  Eredmé-
nyeink mutatják, hogy ez 
a tudás hatékony, s hogy a 
gyakorlatban is bizonyított.”

Interjú Markovich Bélával, a Mapei Kft. ügyvezetőjével



RÉSZLETESEN VITAT-
TUNK MEg SPECIÁLIS 
MŰSZAKI KÉRDÉSEKET

Kedves Partnereink, örömmel tölt el, hogy 
a 2017-es évben sikerült elindítanunk az 
Ideális Mapei Szakember Képzés és Árbe-
vétel Növelő Kommunikáiciós Tanműhely 
elnevezésű projektünket. Októberben és no-
vemberben szerveztünk meg két alkalmat a 
Szakember Közösség tagjai számára, amikor 
is a műszaki modul témáit jártuk körbe. 
Az Ideális Mapei Szakember Képzésünk az 
általános Mapei szakmai képzéseknél jó-
val átfogóbb és részletekbe menő oktatást 
biztosít. Ennek megfelelően több alkalmat 
jelent, hiszen összesen négy modult tartal-
maz, és egy-egy alkalom hosszabb időt vesz 
igénybe a megszokottnál. A műszaki terület, 
első modulkét indult el idén, a további három 
nagy témakör pedig 2018 januárjától indul. 

Novák Péter, hideg- és melegburkolati 
termékfelelős beszámolója



2018-ban folytatjuk a műszaki mo-
dult, amihez további három modul is 
társul majd. Mint oktatónak célom, 
hogy azok a burkolók, akik tagjai a  
Szakember  Közösségnek és nyi-
tottak a fejlődésre, a családi házak, 
lakások építésének, felújításának 
területén annyira tájékozottak és 
képzettek legyenek a Mapei megol-
dásokat tekintve, mint a Mapei saját 
alkalmazástechnikusai.
Igazán nagy értéket jelent, hogy a 
résztvevő partnerek fő motivációját 
a tudás, az új és korszerű ismeretek 
megszerzése jelenti, s a szándék a 
folyamatos fejlődésre, amire egész 
életünkben szükségünk van.

Mi történt az idei két alkalommal?
Tény, hogy a végzett burkoló szakemberek 
számára nincs olyan fórum, ahol folyamato-
san biztosíthatnák továbbképzésüket, ki-ki 
egyéni úton a gyártók képzésein és egyéb 
forrásokból oldja meg, hogy a topon marad-
jon, fejlődjön. Az Ideális Mapei Szakember 
Képzés műszaki modulja ezért a jelentke-
ző legkiválóbbaknak biztosítja, hogy olyan 
szakmai kérdésekben is elmélyedjenek, 
amelyeknek nincs más fóruma. Ez történt a 

két megszervezett képzési alkalmon is. Azo-
kat a témákat érintettük, amelyek általános 
burkolási témák, hanem különleges, már a 
meglévő szakmai ismeretekre alapozó kér-
dések. Ilyen volt például a különböző állapotú 
aljzatok megoldásainak részletes bemuta-
tása és átbeszélése, a rejtett dilatáció kivi-
telezésének módja, a megfelelő és kiválóan 
működő esztrich készítésének megoldásai és 
a megfelelő adalékszerek kiválasztása, vala-
mint a vegyes falazat vízszigetelése kenhető 

anyagokkal. A résztvevő partnerekkel nem 
csupán a pozitív és eredményt hozó megol-
dásokat beszéltük át, de mutattunk példát 
hibás, rossz megoldásokra is. A negatív ese-
tek is hozzá segítenek ahhoz, hogy elkerülve 
azokat, a biztonságos és szakmailag hiteles 
építésre törekedjünk. Nem árt, ha tudjuk, 
hogy mi az, amit nem szabad elkövetni.
Rendkívül élveztem mindkét képzésen, hogy 
a partnerek nyitottak, együttműködőek vol-
tak, közös munkát végezhettünk. Én magam 

4



sokszor és több helyen tartok oktatást, és ez 
nem mindig van így. Különösen a novemberi 
alkalom rám is inspirálólag hatott, több kérdést 
szakmai partnerekként vitattunk meg a részt-
vevőkkel, igazi fórummá alakítva a párbeszé-
det. A szakemberek elmondták az aggályaikat 
egy-egy ismertetettt építési feladat kapcsán, 
s így lehetőségünk volt, hogy ezekre közösen 
keressük meg a választ. Az egyik ilyen téma 
volt például, hogy kültéri, földbe süllyesztett 

úszómedence esetén a MAPELASTIC kent 
belső vízszigetelésnek milyen mértékben 
feladata a kívülről jövő pára- és víznyomás el-
lensúlyozása, és hogy miért van szükség külső 
lemezes vízszigetelésre.
Örülök, hogy a képzésen részt vett kivitele-
zőkkel valóban olyan ismereteket oszthattunk 
meg, amelyek gondolatokat ébresztenek, s 
még szakmai körökben is igénylik a megfele-
lően rugalmas és pontos átgondolást.

A partnerek a képzések végén egy 15 kér-
désből álló tesztet töltöttek ki, nagyon jó ered-
ménnyel. A résztvevők alig-alig ejtettek hibát, 
és több teszt teljesen hibátlan lett. 
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GYAKORLAT KÖZPONTÚ KÉPZÉS
A gyakorlati bemutatón és  képzésen az aljzatok vizsgálata 
és előkészítése, a nagy lapok megfelelő ragasztásának alkal-
mazás technikai kérdései és az epoxi fugák biztonságos és 
gördülékeny bedolgozásának módja került előtérbe.
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A honlapodon az áll, hogy a leg-
fontosabb dolgokat a családból 
hozod.
Igen. Hárman vagyunk testvérek, 
és gyerekkorunkban sok időt töl-
töttünk a nagymamánknál. Minden 
szombaton nála voltunk, tanultunk, 
de ő is tanított minket. Leginkább 
az élethez való hozzáállást tanultam 
meg tőle, azt, hogy csak úgy van 
értelme csinálni mindent, hogy ha 
maximálisan odatesszük magun-
kat, s a lehető legjobb eredményre 
törekszünk. A családom római ka-
tolikus vallású, édesapám hitoktató 
volt. Ez a szellemiség a mai napig 
meghatározza a hétköznapjaimat, a 
munkámat is. 

Hol jelenik meg a munkádban ez a szellemiség?
Például ott, ahogy az emberekkel, a megrendelőkkel bánok. 
Egyébként nagyon hasonlít ez a belső tartás ahhoz, amit a 
Mapei Kft. képvisel.  Alapvető, hogy mindig tisztességesen 
viszonyulok a megrendelőkhöz, az elvégzendő feladathoz. A 
munkavégzés során ahhoz tartom magam, amit az elején meg-
beszélünk. 

Nem szokott soha semmi módosulni a kivitelezés során?
De, néha felmerül egy-egy váratlan feladat. S természetesen 
ezt akkor újra meg kell beszéljük, de ez nem szokott gondot 
jelenteni.

Milyen jellegű váratlan feladattal szoktál találkozni?
Például a múlt héten futottam bele egy ilyen meglepetésbe. 
Egy fürdőszoba felújítás előtt kimentem felmérni a munkát, s 
a látottak és megbeszéltek szerint adtam ajánlatot is, eszerint 
egyeztünk meg. Csakhogy a meglévő burkolat felbontása után 
derült az ki, hogy az aljzat közepén néhány négyzetméter te-
rületen nem esztrich az alapfelület, hanem egy még régebbi 
mozaiklap burkolat, amit még hagyományos módon fektettek. 
Ezen a területen ezt is bontani kellett, s mivel nem volt alatta 
megfelelő aljzat, szükség volt esztrich készítésre is. Eredetileg 
én csak kiegyenlítésre, kent szigetelésre és burkolatkialakítás-
ra adtam árajánlatot. Itt például újra meg kellett egyeznünk, s 
eszerint tovább menni. A megrendelő számára ez a váratlan 
munka nagyjából 10 %-kal növelte a költségeket. Elkerülni nem 
lehetett volna, mivel nem tudta senki, hogy ez a kisebb terület 
ezt takarja, a próbabontások pedig a fürdőszoba szélein történ-
tek.  Sajnos az ilyesmi elkerülhetetlen, de még soha nem fordult 

elő, hogy ebből konfliktus lett volna. 

Volt már arra példa, hogy a meg-
rendelőnek a váratlanul felmerült 
probléma megoldására nem volt 
pénze?
Egyetlen egyszer. Egy burkolás előtt 
szükség volt újra vakolásra, de a 
plusz anyagköltségre és munkadíjra 
nem volt elegendő kerete a megren-
delőnek. A minőségen semmikép-
pen nem akartam rontani, ezért va-
lamennyit a munkadíjon engedtem. 
Így is nyereséges volt számomra a 
munka, még ha nem is a szokásos 
módon. Az én célom elsősorban az, 
hogy segítsek, ha valóban tudok se-
gíteni. Iyen eset azonban rendkívül 
ritka, a megrendelők általában fize-

tőképesek. Jelenleg  inkább az építtetők problémája, hogy ne-
hezen találnak burkoló szakembert, mert vagy nem elégedettek 
a munkával, vagy rendkívül drágán vállalják el a feladatot, vagy 
nagyon sokat kell várni arra, hogy a szakember ráérjen.

Te is túl vagy terhelve, mint a legtöbb szakember?
Sok munkám van. Azokat, amelyeken most dolgozom, még a 
nyáron egyeztettük le. Jelenleg egy komplett családi házat és 
egy társasházi lakás fürdőszobáját burkolom. Ezt követi idén 
még két fürdőszoba és egy konyhaburkolás, és a Karácsony 
előtti héten is lesz még három burkolatjavítás. Mivel egyedül 
dolgozom, ez nem kevés. Jövőre viszont már bővülést tervezek, 
illetve egy volt osztálytársammal állunk össze egy csapatba, 

A CSALÁDBAN 
TANULT TISZTES-
SÉg OLYAN ÉR-
TÉK, MINT AMIT A 
MAPEI KÉPVISEL
INTERJÚ SZEHOFNER ANDRÁS 

FERENC BURKOLÓ SZAKEM-

BERREL
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hogy fokozzuk a termelés hatékonyságát. Mindketten egyéni vál-
lalkozók vagyunk, és elosztjuk egymás között a konkrét kivitelezé-
sen kívüli feladatokat is.  

Miért lettél te épületburkoló?
Ennek az a története, hogy éppen amikor nyolcadikos voltam és 
pályaválasztás előtt álltam, a szüleim a házunk felújítását végez-
tették. Jött hozzánk burkoló is, és láttam, hogy mit és hogyan 
dolgozik. Anyuék megkérdezték, hogy lenne-e kedvem ehhez a 
szakmához, és nekem megtetszett, igent mondtam. Felvettek a 
székesfehérvári Vörösmarty Szakközépiskolába, ahol le is érettsé-
giztem. A 2008-as válságig a szakmámban dolgoztam, de amikor 
igazán nehéz lett, akkor elmentem a székesfehérvári Arconikba 
dolgozni. Majd visszatértem a szakmámba, amikor az építőipar 
kicsit helyrerázódott. 2012-ben kezdtem újra burkolni, előbb 
alkalmazottként dolgoztam három évet, majd egyéni vállalkozó 
lettem.  A főnökömtől, Fürész Imrétől több dolgot is tanultam, el-
sősorban a kőműves szakma területén, és még több gyakorlatra 
tettem szert. Örülök, mert ha segítségre van szüksége a mai na-
pig szívesen hív engem. 
Még fiatal vagy, nincs olyan messze, hogy végeztél. Milyennek 
látod a szakmai oktatást?
Az én iskolámban nagyon jó volt az elméleti képzés. Bent az is-
kolában sajnos nem voltak adottak a feltételek arra, hogy a gya-
korlatot elsajátítsuk, de a külső gyakorlatokon sokat tanultunk. 
A kivitelezéseken a mesterektől valóban lehetett tanulni.  Attól a 
szakembertől, akinél én voltam gyakorlaton, tanultam meg magát 
a burkolást. Ezt követően már önálló munkát tudtam végezni.

Mire van szüksége egy fiatalnak, aki befejezi az iskolát?
Azt hiszem, ajánlásokra. Hogy őt ajánlják. Engem például az első 
munkámhoz a szüleim ajánlottak, majd egy ismerős keresett 
meg. Úgy gondolom, hogy én nagyon jól kezdtem. Az ajánlások 
ma is nagyon fontosak. Rengeteg munka érkezik így el hozzám, 
illetve sok a visszatérő megrendelőm. Most, hogy már honlapom 
is van, ez is vonzza a megrendelőket, illetve a közösségi oldala-
kon is lehet találni olyan csoportokat, ahol szakembereket keres-
nek. Ide, ha valaki burkolót keres, és olyan a feladat én is írok. A 
szakemberkereső rendszerekben is jelen vagyok, s onnan is jön 
megkeresés. Azt hiszem, egy fiatalnak, ha megfelelő képzésen és 
gyakorlaton esett át, és jól akar dolgozni, elsősorban a meglévő 
kapcsolatok támogatására, ajánlására van szüksége. 

A honlapodat virtuális rendelőnek hívod, az is a címe, hogy 
drburkolat. 
Igen, az oldalamat az alapjaitól kezdve én találtam ki. Minden, ami 
rajta van, az én ötletem, és a meglévő élményekre, tapasztala-
tokra támaszkodtam.  Amikor Fürész Imrével dolgoztam, nagyon 
sok burkolatjavítást készítettünk. Ebben szereztem tapasztalatot.  

Úgy látom ugyanakkor, hogy az apróbb javításokat nem szívesen 
vállalják el a szakemberek, mert alacsony termelékenységet je-
lentenek, sok a ráfordított idő az eredményhez képest.  Én azt 
tapasztaltam azonban, hogy a burkolati hibákat muszáj kijavítani, 
mert végletes esetben akár balesetveszélyt is jelentenek. Ezekhez 
a feladatokhoz szerettem volna a honlapomon is segítséget nyúj-
tani, elsősorban az építtetőknek.



Beléptél a Magyar Építőipari Szakember Közösségbe.
Igen. Olyan közösséget találtam meg benne, ami azt képvise-
li, amiben én is hiszek. A tisztességgel és magas minőségben 
elvégzett munkát, a fejlődés lehetőségét és szükségességét 
úgy a szakmában, mint emberileg, és számomra fontosak a 
kedvezmények is, amit a tagok igénybe vehetnek.  Én a telefon 
és üzemanyag kedvezménnyel élek, de a jövőben felelősségbiz-
tosításra is szükségem lesz, és a Mapei-es konstrukció  nagyon 
előnyös.

Részt vettél a Szakember Találkozókon?
Igen. Hasznos információkhoz jutottam, elsősorban az új anyagok-
ról, vagy olyan megoldásokról, amelyek nekem voltak újak. Éppen 
most készülök elővenni az első Szakember Találkozón készített 
jegyzeteimet, mert egy munkánál ajánlani szeretném az egyik 
ott megismert megoldást. Ha megrendelés lesz belőle, akkor a 
Mapei szaktanácsadót is megkeresem. 
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Milyen burkolati hibákat 
kell Dr. Burkolat szerint 
rendbe hoznia a jó szak-
embernek?

- kongó, kopogó hang   
hallható a burkolat alatt
- padlófűtésnél ropognak 
a járólapok
- repedés a burkolaton
kihullott fuga
- fagyási sérülések
foltos fugák

A www.drburkolat.eu hol-
napon a Patika menüpont 
alatt sok minden megtud-
ható arról, hogyan lehet 
az ilyen hibákat elkerülni, 
javítani. 

„Jelentkeztem, és részt is vettem már egy al-
kalommal az Ideális Mapei Szakember Kép-
zésen. Az első egy szakmai, műszaki modul 
volt, azt sikeresen zártam. A többi modult is 
szeretném elvégezni. Úgy gondolom, hogy 
a képzés elvégzésével különbözni fogok, 
méghozzá pozitívan a többi szakembertől. 
Szakmai tudásban és a vállalkozással kapcso-
latos ismeretekben is többet ad ez a képzés, 
mint amilyen tudással általában a szakember 
vállalkozók rendelkeznek. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy azok mögött, akik elvégzik ezt a 
képzést, ott áll majd a Mapei.  Ez a megren-
delők számára is óriási biztonságot jelent, 
hiszen mögöttünk áll majd egy felkészült cég 
a rá jellemző magas minőséggel és tudással.”


