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HATALMAS SIKER A MAPEI IDEÁLIS SZAKEMBER KÉPZÉS

TUDATOS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ
Melléklet kis- és középvállalkozóknak

Fantasztikus emberek jöttek el 
hozzánk idén az Ideális Mapei 
Szakember Képzés három új 
moduljára. Vajon mit kaptak? 
Hogyan beszélnek élményeik-
ről, amit a három új modul ok-
tatási alkalmain szereztek?

A 2017-ben megtartott műszaki 
modul alkalmai után, idén a kö-
vetkező három új oktatási rész in-
dult el az IDEÁLIS MAPEI SZAK-
EMBER KÉPZÉS keretein belül: 
- motivációs és személykezelési 
tréning
- értékesítési tréning
- kommunikációs tréning

Az előadókról, Laczkó Péter vál-
lalkozás trénerről, Oláh Tamás 
értékesítési és Molnár Mónika 
Gordon-féle kommunikáció szak-
értőkről partnereink már olvas-
hattak az 57. Mapei Krónika Vál-
lalkozói Mellékletében.

www.szakemberkozosseg.hu



Partnereink visszajelzései arról tanúskodnak, hogy 
egy nagyon hasznos, rendkívül hiánypótló képzést 
sikerült a számukra összeállítanunk.
Ülni egy előadáson és kívülről, az előadó szavai 
mentén ránézni azokra a helyzetekre, amelyekben 
magunk is részt veszünk a különböző munka- és 
életbeli folyamatainkban, nagyon izgalmas és érde-
kes, de olykor kicsit ijesztő tapasztalat. Az életből 
vett és a hallgatók elé tárt konkrét jelenetek a min-
dennapokból teljesen más megvilágításba kerültek 
az előadásokon, legyen szó a megrendelő kezelé-
séről, a munkatársak irányításáról, vagy éppen a 
saját magunk szokásairól és  kommunikációs meg-
oldásairól. 
Az Ideális Mapei Szakember Képzés résztvevői ren-
geteg olyan felismerést éltek át a vállalkozás veze-

tés, a motiválás, az emberkezelés, az értékesítés és 
a kommunikáció területén, amelyeket a hétközna-
pokban észre sem veszünk. Miért? Mert még soha 
nem gondoltunk így rájuk, és nem ismerjük azokat a 
technikákat és működési elveket, amelyek ma már 
abszolút elérhetőek, s amelyek mentén az embe-
ri közösségek, kapcsolatok valójában működnek. 
Azok a partnereink, akik a képzésünkön jártak,  óri-
ásit léptek előre. Néha ez a lépés csupán örömteli, 
olykor, mivel önmagunkkal is szembesít, nehéz, és 
az ember legszívesebben hátralépne három lépést, 
amikor egy-egy helyzet a komfortzónáját feszegeti. 
A résztvevő partnerek nem léptek hátra! Nagysze-
rűek és nyitottak maradtak, és öröm volt a szemük-
be nézni az átélt élmények után, amikor a vélemé-
nyükről kérdeztük őket. 

Tagja vagyok a Szakember Közösségnek 
a kezdetektől. A Mapei Ideális Szakem-
ber képzésen nagyon jól éreztem magam, 
motivációs és kommunikációs tréningen 
vettünk részt. Több mindenről szó esett, amit 
a mindennapok mukájában és az életünk 
során használunk és hasznosítani tudunk. 
Sok olyan dologról beszéltünk, amelyek 
megtörténnek az életben, de eddig nem 
tulajdonítottunk neki jelentőséget. Most, ha 
figyelünk ezekre a dolgokra, akkor sokkal 
könnyebb és nyugodtabb munkavégzést 
tudunk biztosítani mind saját magunknak, 
mind a megrendelőink felé, és nyugodtabb 
életvitelt tudunk folytatni. Lackó Péter vállalkozás tréner előadást tart a szak-

embereknek az Ideális Mapei Szakember Képzésen.

Török István kő-
műves, burkoló és 
cserépkályha építő 
egyéni vállalkozó

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER KÉPZÉS



Rengeteg új információt, tartalmat adott a 
képzés az emberi kapcsolatok felismeré-
séről, és az azokban lévő nehézségekről, 
buktatókról, előnyökről és lehetőségekről. 
A leglényegesebb az én oldalamról nézve, 
hogy rajtunk múlik leginkább, hogy mit 
hozunk ki az emberi kapcsolatokból, illetve, 
hogy ezeket hogyan tudjuk irányítani úgy, 
hogy a cégünknek és nekünk is a legjobb 
legyen. Nagyon sok gyakorlatban alkalmaz-
ható tudást adott át az előadó, amit biztos,  
hogy használni fogok.

Nagyjából öt  éve vagyok a szakmában. 
Nagyon örülök neki, hogy eljöttem erre a 
képzésre, s ha lesz még ilyen, biztosan itt 
leszek. Egészen új dolgokat tanulok itt meg, 
hogy hogyan bánjunk a megrendelőkkel, ho-
gyan adjam el a saját munkámat, s hogyan 
győzzem meg a megrendelőt arról, hogy 
minőségi anyagokkal dolgozzak, mert az 
számomra is biztonságos. 

Forró Géza, Várta 
Danubia Kft.

Vida Zoltán, hideg-
burkoló vállalkozó

Jelentkezni szeretne az Ideális 
Mapei Szakember Képzésre?
Írjon nekünk:
posch.gabriella@mapei.hu



Van-e változás a Mapei felelősség biztosítás konstrukciójá-
ban idén?
K.A.: Igen, több kedvező változás történt a csopor-
tos  felelősségbiztosításban a tavalyi évhez képest, 
köszönhetően annak, hogy a biztosítottak száma 
gyorsan növekszik. Amellett, hogy a díjak változatlan 
szinten maradtak, a kezdő árbevételi sáv felső határát 
az eddigi 10 M HUF összegről 12 M HUF összegre 
emeltük úgy, hogy a sávhoz tartozó 55 000 HUF éves 
díj megmaradt. Ez a változás a KATA-s építőipari 
szakemberek miatt fontos, mert így a teljes KATA ár-
bevételi sávban maradhatnak ezzel a rendkívül ala-
csony biztosítási díjjal. Ezek mellett tovább javítottuk 
a Mapei felelősségbiztosítás feltételeit is, folyamato-
san javítva ezzel a biztosítási fedezet minőségét.

A tavalyi szerződések között volt már olyan, ahol kárigényt 
jelentettek be?
K. A.: A biztosított tagok nagy száma és a feszített 
munkatempó miatt nagyobb esélye van a hibának, 

RENDKÍVÜL ELŐNYÖS 
FELELLŐSSÉG BIZTO-
SÍTÁS A SZAKEMBER 
KÖZÖSÉG TAGJAINAK

INTERJÚ KELEMEN ANDREA, 
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IGEN KEDVEZŐ DÍJSZABÁS
MINDEN ÉPÍTKEZÉSHEZ

ami kárigényekhez vezet. Így rendszeresen érkez-
nek bejelentések, a biztosító pedig gyorsan és ru-
galmasan jár el a károkkal kapcsolatban. Eddig 
minden igény kifizetéssel zárult, amennyiben a kár 
összege meghaladta az önrészesedés összegét.

Hány biztosított van már a programban?
A.GY.: Négyszáz felett vagyunk, és azt kell tud-
ni erről a lehetőségről, hogy minél többen kötnek 
szerződést, annál kedvezőbb feltételekkel lehet ösz-
szeállítani a programot, tehát a kivitelezők is annál 
előnyösebb szerződést tudnak kötni. A Mapei fele-
lősség biztosítás egyaránt kedvező a nagy és kis 
bevétellel rendelkező építőipari vállalkozásoknak. 
Óriási előnye a konstrukciónak a többivel szemben, 
hogy nem csak az egyszerű bejelentéshez kötött, 
300 nm alatti alapterületű lakóépületek kivitelezése 
esetén nyújt biztosítási védelmet, hanem bármilyen 
lakó és kereskedelmi ingatlan esetén is. 

Változott-e a jelentkezés formája tavaly óta?
A.GY.: Maga a jelentekzés ugyanaz. a www.
szakemberkozosseg.hu honlapon lehet jelentkez-
ni. A folyamat kezelésében annyi változott, hogy a 
Mapei Kft.-től teljesen átvettük a számlázást, köny-
nyítve a cég feladatait. A számlázás átvétele rend-
kívül jó a kivitelezőknek, mivel mi nettó számlát ál-
lítunk ki, így nekik is nettó biztosítási díjat kell csak 
fizetniük. 

A honlapot továbbra is a Mapei Kft. kezeli?
A.GY.: Természetesen, hiszen ők a Szakember Kö-
zösség megalapítói és szervezői. A Mapei Kft. hét-
főnként frissíti a jelentkezők listáját, s mi kedden 
és szerdán küldjük is  a díjbekérőket.  A befizetést 
követően az igazolást elektronikus úton küldjük el a 
szerződést kötő ügyfeleknek, akik így néhány napon 
belül fel tudják tölteni az elektronikus naplóba a fe-
dezetigazolást.

„A GrECo Kft. nemzetközi alkusz cég vezető tanácsadója vagyok, immár 14 éve. Biztosítási 
programok és szabályzatok készítése és működtetése a fő szakmai területünk. Első 

felelősségbiztosítási programunk 1998. január 01. óta folyamatosan működik. 2013. óta, 
kollégámmal, Kelemen Andreával közösen dolgozunk új programok készítésén és a meglévő 

programok működtetésén. Az Ügyfél szempontjait, érdekeit szem előtt tartva, a biztosítási 
programjainkat folyamatosan fejlesztve végezzük hosszú távú szakmai munkánkat. A Mapei 

csoportos felelősségbiztosításhoz hasonlóan működik a könyvelők számára létrehozott 
csoportos szakmai felelősségbiztosításunk is, rendkívül kedvező feltételekkel.”

FIGYELEM: Ha meglévő felelősség-
biztosítását szeretné lecserélni a 
rendkívül kedvező díjú Mapei cso-
portos felelősségbiztosításra, ezt a 
meglévő biztosítási szerződést fel-
mondva teheti meg. A felmondást 
mindenképp 30 nappal az aktuális 
biztosítási szerződés évfordulója 
előtt kell megtenni.



Milyennek látod a jelenlegi épí-
tőipari helyzetet?
A ÉVOSZ néhány hónapos ada-
tai alapján úgy 30 ezer fő szak-
ember hiányzik a magyar piac-
ról. Ez igen nagy gondot okoz a 
kivitelezőknek.  Beszéltem olyan 
építtetővel, aki szeretett volna 
házat építeni, de csak egy év 
múlva áll rendelkezésre a meg-
felelő színvonalú szakember. 
Ugyanakkor nagyon sok a mun-
ka, torlódnak a projektek, s ter-
mészetesen vannak olyanok is, 
amelyek el sem tudnak indulni. 
Partnerkereskedőink visszajel-
zései alapján azonban azt kell 
mondjam, hogy maga az építő-
ipar emelkedő tendenciát mutat.
Ebből az is következik, hogy a 
szakemberek hiánya azért is tű-
nik rendkívül nagynak, mert ren-
geteg a munka.

Mi lehet a megoldás a szakem-
berhiányra? 
Mivel nem csupán szakember-
ből van kevés, hanem szakipari 
tanulóból is, így a mi elsődleges 

HOSSZÚ TÁVON 
ÉS ÖSSZEFO-
GÁSSAL OLD-
HATÓAK MEG 
AZ ÉPÍTŐIPAR 
PROBLÉMÁI

INTERJÚ MARKOVICH BÉLÁVAL
A MAPEI KFT. ÜGYVEZETŐJÉVEL

ÉPÍTŐIPAR INTERJÚ



célunk a szakember hiány csök-
kentése hosszabb távon. Igaz, 
rövid távon is vannak lehetősé-
gek, például haza lehet csábítani 
a sok külföldön dolgozó szakem-
bert, vagy lehet hívni mestereket 
külföldről, főleg tőlünk keletre 
fekvő országokból, mint Ukrajna, 
vagy Románia. Ez ma több vál-
lalkozás esetében járható útnak 
bizonyul. Ezen kívül van még a 
gépesítés lehetősége, ami akár 
rövidebb, akár hosszabb távon is 
csökkentheti a munkaerő igényt 
azokban a feladatokban, ame-
lyekben a gépi munka alkalmaz-
ható. Biztos vagyok benne, hogy 
a gépesítés lehetőségei nagyot 
fejlődnek még a jövőben. Ez is 
csak azt bizonyítja, hogy az épí-
tőipar izgalmas  munkaterület, 
és a korszerűsítés, a modern ki-
hívások, kedvet teremthetnek a 
fiatalokban is e szakmák iránt. 
Egybevéve a szakemberhiányt 
enyhítő lehetőségeket, az álta-
lam felsoroltak mind együttesen 
jelenthetik a megoldást. Sőt, van 
még egy elhagyhatatlan szem-
pont, illetve lehetőség, mégpe-
dig a termelés hatékonyságának 
növelése. Ez nem csupán a kor-
szerű gépek alkalmazását jelenti, 
hanem nagyon-nagyon sok más 
dolgot is.

Most az Ideális Mapei Szakem-
ber Képzésre gondolsz?
Részben igen. Hiszen ez a kép-
zés nagymértékben hozzájárul 
ahhoz, hogy a szakemberek úgy 
szakmailag, mint emberként, 
cégvezetőként és üzletember-
ként is fejlődjenek. A képzést el-
végző mesterek a munkájukban 
is és a vállalkozásukban messze-

menően hatékonyabbak lesznek, 
sőt tudásukat megoszthatják a 
dolgozóikkal is, s így egész cé-
gek, csapatok válhatnak sokkal 
szervezetebbé, felkészültebbé és 
ezzel hatékonyabbá is.
Nyilvánvaló, hogy magas tudás-
sal, minőségi szerszámokkal és  
eszközökkel, fejlett kommuniká-
ciós készséggel, tudatossággal 
és megfelelő morállal rendelkez-
ve, akár kis burkolóként, akár na-
gyobb vállalkozás vezetőjeként 
gyorsabb, gördülékenyebb és 
jobb munkát fog végezni min-
denki.

Mi másra gondoltál még az Ide-
ális Mapei Szakember Képzé-
sen kívül?
Az építési anyag választásra. 
Arra, hogy ha a képzett szakem-
ber él a korszerű megoldások, s 
ezen belül a mai segédanyagok 
nyújtotta lehetőségekkel, például 
a gyorsan száradó és kötő termé-
kek alkalmazásával, még akkor is 
rendkívül haladósan tud dolgozni, 
ha betartja a technológiai időket, 
mivel jelentősen le tud rövidíteni 
egy-egy kivitelezési szakaszt. 
Például míg egy normál esztrich 
száradási ideje hat hét, addig a 
gyorskötő termékkel két nap alatt 
végezni lehet az esztrichezéssel. 
Nem egy példát tudok azonban 
arra is, hogy csupán a megfele-
lő termék célzott kiválasztásával 
egy-egy feladatra óriásit nő az 
építés hatékonysága.
Nálunk, a Mapei Kft.-nél ezért 
óriási hangsúlyt teszünk a part-
nerek szakmai képzésére. Az 
Országos Építőipari Szakember 
Találkozókon mindig zsúfolásig 
megtelik a Mapei alkalmazás-

technikai oktatóterme. Szinte üt 
az a figyelem és koncentráció, 
amit ott tapasztalunk a szakem-
berek részéről. Nagyszerű em-
berek dolgoznak a piacon, akik 
akarnak tanulni, és eljönnek hoz-
zánk újra és újra. 

Milyen képzéseket emelnél ki, 
amelyeken mindenképp érde-
mes részt venniük a szakembe-
reknek?
Több ízben tartottunk, és még fo-
gunk is tartani két napos képzést 
a nagy és extra nagy burkolóla-
pok fektetése témában. Ez egy 
gyakorlati képzés, ahol két napon 
át rengeteg alkalom nyílik arra, 
hogy az óriás lapok kezeléséről, 
vágásáról, fektetéséről, szállí-
tási megoldásairól elméletben 
és gyakorlatban is tapasztalatot 
gyűjtsenek a résztvevők. Aki eze-
ken az alkalmakon részt vesz, az 
sokkal bátrabban vághat bele a 
nagy lapokkal történő munkába, 
tisztában lesz azzal, hogy milyen 
szerszámokra és eszközökre 
lesz szüksége, és hogy miket kell 
egy-egy ilyen nagylapos munká-
hoz beszereznie. A cél az, hogy 
ne tartson egyetlen mester sem 
a nagy lapos munkáktól, hiszen 
igen nagy rá a kereslet. 

2018-ban mit tettetek eddig a 
szakmák népszerűsítéséért a 
gyerekek, a diákok körében?
A munkatársaim és én jártunk 
egy iskolában és egy óvodában. 
Én előadást tartottam és az óvo-
dában kiosztottuk az általunk 
megjelentetett könyvet, amely-
ben a gyerekek meséken ke-
resztül ismerhetnek meg néhány 
szakmát. További találkozásokat 



az iskolásokkal és az óvodá-
sokkal majd őszre tervezünk, 
mert a nyári szünet miatt az ok-
tatási intézmények akkor tud-
nak majd fogadni minket.

Hogyan kapcsolódhatnak be 
ebbe a népszerűsítő munkába 
a kivitelező partnerek?
A kommunikációs kampá-
nyunkba mindenképp szeret-
nénk bevonni őket is. Azokat a 
szakembereket, akik nyitottak 
rá, elhívom magammal az ok-
tatási intézményekbe, de úgy 
gondolom, hogy az események 
utó-kommunikációjában is aktí-
van részt tudnak majd venni. 
A kivitelező cégeknek érdekük-
ben áll felismerni azt is, hogy 
érdemes a szakiskolásokat 
gyakorlatra fogadni. Ha egy 
végzős szakipari fiatalt megbe-
csül egy cég, annak érdekében 
áll majd ott maradnia, és ha jól 
érzi magát, nem is akar elmenni 
sehová máshová. 
Természetesen a szakipari is-
kolások fogadásának vannak 
előírt feltételei, amiket minden-
képp érdemes a vállalkozások-
nak megteremteniük. 

Szerinted mi a legfontosabb 
feladata ma egy építőipari vál-
lalkozónak?
Az építés, mint mindig. De vic-
cet félretéve, szerintem, mivel 
nehéz jó alkalmazottakat talál-
ni, az elsődleges cél az, hogy jó 
legyen a vállalkozásokban dol-
gozni. A vállalkozó akkor tudja 
megtartani a jó szakembereket, 
ha ezt megteremti. Ugyan ez 
a feladat szezontól független, 
de a jelenlegi piacon rendkí-
vül időszerű. S nem győzöm 
hangsúlyozni, aki teheti, tegye 
alkalmassá a cégét arra, hogy 
fogadhasson diákokat.
 
A Mapei szolgáltatásai, kez-
deményezései kapcsán, mire 
hívnád fel a szakember-vállal-
kozók figyelmét?
A Szakember Közösség egy 
rendkívüli lehetőség. Minden 
kivitelezőnek érdemes csatla-
koznia. Ez a közösség tudja a 
szakembereket olyan helyzetbe 
hozni, hogy ők a diákok példa-
képeivé váljanak.
A másik, amiről már beszéltem, 
a nagylapos képzés. Ezzel olyan 
tudást és jártasságot adunk a 
szakembereknek, amellyel akár 
egy új építési profilt is kialakít

hatnak a cégükben. Egyedül-
álló lehetőség, sehol máshol 
nincs ilyen átfogó és ingyenes 
oktatás. A trendet meghatározó 
extraméretű lapokkal érdemes 
megtanulni dolgozni, mert ez 
úgy szakmai mint üzleti lehető-
séget is rejt magában.
Harmadikként egy olyan szol-
gáltatásunkat említeném, ami 
szintén egyedi a piacon. Ez a 
Mapei szakmai tanácsadása. 
Egész műszaki osztályunk van 
arra a feladatra, hogy a kivite-
lezőknek az építés, sőt a ter-
vezés bármely szakaszában 
műszaki segítséget nyújtsunk, 
teljes és az adott feladatra 
összeállított műszaki megol-
dásokkal. Szakértékesítőink, 
alkalmazástechnikusaink a ki-
vitelezés helyszínére is kimen-
nek, s ha szükséges elvégzik 
a megfelelő méréseket, pró-
bákat, a kivitelezők számára 
alkalmazástechnikai képzést 
nyújtanak. A Mapei szakembe-
rei számos kivitelezést kísérnek 
végig akár több munkafázison 
keresztül, figyelemmel követve 
a munkafázisok és alkalmazá-
sok pontosságát. Óriási szak-
mai biztonságot jelent ez min-
den építés esetében. 

www.szakemberkozosseg.hu


