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Úgy tudom, hogy megújult a Mesterek Mestere pályázat.
Igen, s ezt kommunikáljuk is minden olyan lehet-
séges kommunikációs csatornán, amit haszná-
lunk. Rengeteg embert érünk el a Facebook-on 
keresztül, de szeretnénk a szakmát is bevonni a 
pályázati lehetőség terjesztésébe, elsősorban a 
kereskedőkön keresztül. A széleskörű kommuni-
kációra azért van szükség, mert pályázni 2018-
tól megrendelői ajánlással lehet.

Ez azt jelenti, hogy az elvégzett munkát örömmel fogadó 
megrendelő ajánlja a pályázatra a saját kivitelezőjét?
Pontosan! Hiszen ki tudná nála jobban, hogy az 
adott munka hogy sikerült. Szerintem nagyon 
nagy megtiszteltetés egy szakember számára, 
ha a megrendelője őt érzi a Mesterek Mesteré-
nek.

Interjú, Mészáros Szilviával, a Mapei 
Kft. PR vezetőjével

„Nem tudsz egy jó szakembert? – teszi fel szinte mindenki a kérdést az 
ismerőseinek, mielőtt felújításba vagy építkezésbe kezd. És szinte mindenki 
ismer olyan jó szakembert, akit szívesen ajánlana az ismerőseinek, mert kiváló 
munkát végez és nagyon rendes. Őket szeretnénk megtalálni, ehhez kérjük 
az építkezők és felújítók segítségét. Így szeretnénk minél több szakemberhez 
eljuttatni a pályázatot” – Markovich Béla,  a Mapei Kft. ügyvezetője.



Mi az oka ennek a változásnak?
Szerettük volna elérni, hogy valódi társadalmi teret 
kapjon a pályázat, és ezen keresztül szélesebb kör-
ben legyen lehetőség a szakma elismertségének 
növelésére. Ezzel lehetőség nyílik bármilyen kicsi 
vagy nagy munkával pályázni, hiszen akár egy csa-
ládi házas kivitelezésen is lehet kiemelkedően jót 
alkotni, s az építtető számára olyan örömet okozni, 
ami őt arra sarkallja, hogy ajánlja a szakembert egy 
ilyen pályázatra.

Hogyan történik az ajánlás?
Végtelenül egyszerű. Ha egy építtettő ajánlani 
szeretné kivitelezőjét, semmi mást nem kell ten-
nie, mint kitöltenie egy online űrlapot a Mesterek 
Mestere honlapon. A Mapei Kft. megkapja az aján-
lást, és ezzel egyidőben a rendszer automatikusan 
küld egy értesítést a szakembernek arról, hogy őt a 
megrendelője ajánlotta a pályázatra. 

Mi motiválhat egy megrendelőt az ajánlásra?
Én magam is voltam építtető, és tudom, hogy mi-
lyen fantasztikus érzés az, amikor a kivitelező mun-
kája örömet okoz. Ilyenkor az ember önkéntelenül is 
elmeséli az ismerőseinek, hogy mennyire elégedett, 
mert az örömét meg akarja osztani. Azt gondolom, 
hogy hasonló helyzetben, ha megtudom, hogy van 
egy ilyen lehetőség, mindenképp élek is vele. Ezen 
kívül, az ajánlással nyerni is lehet, mivel azok között 
az építtetők között, akik ajánlottak szakembert, egy 
wellness hétvégét sorsolunk ki. 

Maga  a szakember is motiválhatja arra megrendelőjét, 
hogy ajánlja őt, nem?
Dehogynem. Természetesen a jól végzett munka az 
első, de mivel a megrendelő és a kivitelező sokat 
kommunikálnak egymással, egy közös folyamatban 
vannak benne, a kiváló munkát végző kivitelező-
nek érdemes meg is kérnie  az építtetőt arra, hogy 
ajánlja őt.

Ha az Ön megrendelője elégedett a kivitele-
zéssel, kérje meg, hogy ajánlja Önt a Mesterek 
Mestere díjra.
Hívja fel a figyelmét a www.mapei.hu/
mesterekmestere honlapra, ami a pályázat saját 
honlapja. Az ajánlás a honlapon végtelenül egy-
szerű és csupán néhány percet vesz igénybe.
Az ajánlást követően Ön értesítést kap arról, 
hogy ajánlották a Mesterek Mestere díjra. Ez 
mindenképp megtiszteltetés egy szakember 
számára, s mivel a megrendelő elégedettségét 
tükrözi, rendkívül hiteles elismerés.
Az ajánlásról szóló értesítés után, Önnek már 
csak el kell fogadni az ajánlást. Ennyire egysze-
rű!

A megrendelők 2018. novmeber 4-ig ajánlhatnak szak-
embereket a Mesterek Mestere díjra. 

A díj országos és közönségdíj kategóriákban 
kerül kiosztásra. A fődíj odaítéléséről független 
szakmai zsűri, míg a közönségdíjról online kö-
zönségszavazás dönt.
A szakmai zsűri legfontosabb szempontja, hogy 
a pályázó szakember felkészültsége szakmailag 
magas szinten legyen, és ez a benyújtott mun-
kái alapján elbírálható legyen.
A zsűrizés során a szakmaiságon és a bemuta-
tott munkákon túl, szem előtt tartják, hogy az 
adott mester alkotásaival és munkásságával 
mennyire lehet a szakma számára példakép, 
követendő életút, míg a megrendelőknek egy 
biztonságot adó mesterember.
A közönségszavazásra 2019. januárjában kerül 
sor, a díjátadó pedig februárban kerül megren-
dezésre.
A díjazottak a szakmai elismertségen túl jelen-
tős erkölcsi és anyagi elismerésben részesül-
nek, hiszen pénzjutalmat és nagy értékű aján-
déktárgyat vehetnek majd át.

HOGYAN LEHET ÖNBŐL
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SZAKMAI KÉPZÉS RENDEZVÉNY

Milyen konkrét támákat érintett a csoport?
Például olyan témákat tárgyaltunk át, hogy egyál-
talán milyen szakmák léteznek a mai építésben, 
hiszen az utóbbi évtizedekben nagyot változott az 
építőipar. A szükséges szakmai tudás mellett azt 
is vizsgáltuk, hogy milyen mentális képességekre 
van szüksége egy mai sikeresen működő építőipari 
szakembernek. Mivel mindezt egy képzésfejlesztés 
kapcsán tárgyaltuk, fontos gondolatok hangzottak 
el arról is, hogy hogyan lehet a felmerült tartalmakat 

csoportosítani, hogyan válnak oktatási témává, s 
hogy milyen sorrendben, mikor kell azt egy fiatalnak 
tanulnia a szakmai képzés során. Érdekesek voltak 
az összefüggések a témák között. Nagy táblázatok 
születtek a munka során arról, hogy milyen építési 
szakmák vannak, milyen területeken dolgozhat egy 
szakember, s hogyan nézne ki mindez egy későbbi 
képzés megszervezésében. Nagyon komoly mű-
helymunka zajlott közöttünk. 

FÁBIÁN ZOLTÁN, OKLEVELES ÉPÍTŐIPARI MÉRNÖKÖT KÉRDEZTÜK TA-

PASZTALATAIRÓL

MIBEN JÁRTAS EGY SIKERES ÉPÍTŐIPARI
SZAKEMBER A MAI PIACON?

2018 során a Gödi Piarista Oktató és Szolgál-
tató Kft. megkereste a Mapei Kft. ügyvezetőjét 
Markovich Bélát. Egy szakmai találkozóra hív-
ták a Mapei Kft. szakembereit, amelynek során 
a meghívott szakemberek rendszerezik azokat 
az elképzeléseiket, melyek arra vonatkoznak, 
hogy egy adott szakmában mire kell képesnek 
lennie egy szakembernek. 

A Mapei Kft.-t Fábián Zoltán, okleveles építő-
mérnök és szaktanácsadó képviselte a találko-
zón, ahol több szakma képviselője és a meghí-
vók szakemberei vettek részt. 

A rövid bemutatkozásokat követően a résztve-
vők több témát is megvitattak. A cél a reális és 
valóságos piac megvizsgálása volt, s az, ho-
gyan lehet beépíteni a felismeréseket a szak-
mai képzés rendszerébe úgy, hogy egy végzett 
fiatal szakember, a lehető legjobban tudjon ér-
vényesülni a valós terepen.  Az eseményt kö-
vetően Fábián Zoltán válaszolt kérdéseinkre.



Te, mint a Mapei Kft. szakembere, milyen tudással tudtál 
hozzájárulni a konzultációhoz?
Azt gondolom, hogy én is és a többi cég képviselő-
je is elsősorban a reális építőipari ismeretet tudtuk 
hozzáadni a konzultációhoz, ki-ki a saját területéről. 
Egy, a szakmai képzés rendszerén kívüli nézőpontot 
képviseltünk, azt, ami a mindennapi építés, kivite-
lezés és feladatok felől nézi a szükséges szakmai 
kompetenciákat. Például az a szakember, aki nagy 
projekteken dolgozik, és azt a valóságot ismeri, 
természetesen képviselte azt, hogy egy burkoló-
nak nem azokat a dolgokat kell tudnia, ami vezetői 
kompetencia. Én, aki a Mapei Kft. partnerei között 
számos kisvállalkozót és közepes vállalkozót isme-
rek, éppen ellenkezőleg, úgy látom, hogy a sikeres 
építőipari vállalkozáshoz éppen hogy szükség van 
a vezetői ismeretekre, valamint számos mentális 
és kommunikációs képességre is. A mai piacon a 
szaktudás sokszor sokkal többet jelent már a szű-
ken vett szakmai ismereteknél, sőt tovább megyek 
egy teljesen más igényességet is feltételez az em-
berben annál, minthogy a vezető irányításával egy 
konkrét idő alatt képes legyen elvégezni a mások 
által megszervezett és meghatározott feladatot. 
Erre is szükség van, de renteg esetben ennél sokkal 
többre van igény.

Tehát egy középiskolai képzésben szerinted bizonyos szak-
mán túli ismereteket is el kell sajátítaniuk a fiataloknak?
Úgy gondolom, hogy igen, helye van a mentális, a 
vállalkozói és a kommunikációs ismereteknek is a 
középfokú képzésben. Nagyon fontos, hogy minél 
több gyerek ezeken a területeken is alkalmassá vál-
jon arra, hogy ha úgy dönt, önállóan is tudjon dol-
gozni, képes legyen kapcsolatokat találni, irányítani 
akár egy vállalkozást és menedzselnie önmagát. 
Rendkívüli jelentőségű a mai piacon a megfelelő 
információ. A képzés során egy szakmai tanuló szá-
mára előnyös, ha megismeri a forrásokat, ahonnan 
az információt gyűjtheti, s ha úgy lép ki a munka 
területére, hogy szabadon és tudatosan képes tá-
jékozódni, akár jogi, akár szakmai, akár egyéb te-
rületeken. Fontos, hogy tudja például, hogy honnan 
informálódhat az aktuális adózási formákról, hiszen 
tanúi vagyunk annak, hogy úgy a szabályok, mint 

a lehetőségek folyton változnak. Jó, ha a gyerekek 
tisztában vannak a vállalkozási formákkal, a bizto-
sítások lehetőségeivel, a szakmai és érdekvédelmi 
fórumok jelentőségével. Az is igaz, hogy fontosab-
bá válik az elektronikus információ, sőt a hivatalos 
elektronikus ügyintézés, így ezek a tartalmak sem 
maradhatnak el egy teljes tananyagból.

Mindezt onnan szűröd le, hogy milyenek a Mapei Kft. sike-
res építőipari kivitelező partnerei?
Elsősorban onnan. A sikeres Mapei-es kivitele-
ző partnerek el tudják magukat adni, jó empatikus 
készséggel rendelkeznek, ami a megrendelőikkel 
történő kapcsolattartásban rendkívül fontos. A pro-
jekten dolgozók képesek tisztelni a velük párhuza-
mosan dolgozó szakmákat, a legkiválóbbak pedig 
nagyon jó példát mutatnak az együttműködésre a 
csapatok és szakmák között. 

Milyennek látsz tehát te egy sikeres mai építőipari vállal-
kozót?
Mindenek előtt olyannak, aki szeret dolgozni és 
szereti a szakmáját. Ehhez természetesen hozzátar-
tozik az, hogy jól is végzi a feladatait, magas mi-
nőséget képvisel a munkája. Köszönhető ez annak 
is, hogy nem probléma, hanem eredménycentrikus 
emberekről van szó, úgy is mondhatjuk, hogy nem 
kifogáscentrikusak, hanem megoldáscentrikusak. 
Az is fontos, hogy egy igényes építő ma már semmi-
képpen nem azt tűzi ki célul, hogy túl legyen végre a 
munkán, hanem azzal foglalkozik elsősorban, hogy 
valami jót készítsen, s a munkájának színvonalas 
eredménye legyen. Ezek az emberek nagyon nagy 
nyitottságról tesznek tanúbizonyságot. Szinte folya-
matosan tanulnak, új dolgokat fogadnak be. 

A szakmai ismereteken túl milyen kompetenciával rendel-
kezik egy jó szakember?
Ha nem a mentális és kommunikációs ismerete-
ket érted a kérdésen, akkor azt mondom, hogy 
az egyszerű szövegértés és számolási készség is 
rendkívül fontos az építőiparban sikeres kivitele-
zőknél. A szövegértés akár egy szerződés esetén, 
de például a műszaki adatlapok és egyéb szakmai 
leírások esetén is elengedhetetlen. A számolási 
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készség pedig akár az árajánlat adásnál, bármely 
kalkulációnál, vagy az üzleti terv esetében is alap. 
A legfontosabbnak mégis azt a mentális készsé-
get tartom, ami tanulásra és újra meg újra nyitásra 
sarkallja az embert. A piac folyamatosan változik, 
új, precízebb, összetettebb, finomabb szerszámok 
jelennek meg, a burkolati segédanyagok célzottak, 
speciálisan egy-egy építési feladatra, vagy feladat 
típusra alkalmasak, és az építőanyagok is rendkí-
vül gazdag spektrummal rendelkeznek. Egybevéve 
tehát, a nyitott, érdeklődő, megújulni képes jelenlét 
nagyon fontos bámely szakmai területen, így az épí-
tőiparban is. Ez az iparág már olyan széles, kifino-
mult és sokszínű, hogy például csak a hidegburkolói 
szakmán belül is érdemes új területeket elsajátítani, 
specializálódni, mivel így akár új piacot is nyithat 
magának egy-egy vállalkozó. 

Tudnál erre példát is mondani?
Specializációra? Korábban nagyon sokan speciali-
zálódtak például üvegmozaik burkolásra. 
A mostani piacon az óriás lapok burkolása jelent 
olyan kihívást a mestereknek, ahol több új dolgot 
kell megtanulni, sőt új szerszámokat beszerezni. 
Mivel kevesen csinálják jól, azok, akik időben kita-
nulták, és specializálódtak erre a területre, rendkívül 
sok megerendelőt érhettek el. De ott van például a 
térburkolás. Ezt sem csinálja minden hidegburkoló, 
de vannak, akik kifejezetten szakosodtak erre a te-
rületre, sőt a vállalkozások gyakran összekapcsol-
ják ezt a munkát a parképítéssel. Egyszóval a kre-
atív jelenlét nagyon fontos a specializálódásban is.
Vagy most eszembe jut az, hogy nem csak a burko-
latok mentén vagy az alkalmazási terület mentén, de 
akár a nagyságrendek mentén is lehet szakosodni. 
Vannak vállalkozók, akik kifejezetten nagy felületek 
burkolására szakosodtak. De ott vannak a termé-
szetes kövek terén magas szaktudást elért burko-
lómesterek.
A melegburkolás területén a partnereink között a 
sportburkolatokra, sportbevonatokra szakosodás is 
jellemző. Mindenképpen érdemes önálló arculattal 
rendelkezni atekintetben is, hogy mi egy szakember, 
egy vállalkozás erőssége.
Nagyon  fontos, hogy az ember észre tudja venni, 

hogy merre megy a piac, milyen új jelenségek van-
nak. 

Ez a folyamat akár új szakmák megjelenéséhez is veztehet.
Igen, ahogy vezetett is. Például kialakult a szá-
razépítő szakma, vagy a homlokzati hőszigete-
lés területe, egyáltalán a homlokzatképzés, mint 
szakterület, illetve a már említett sportbevonatok 
kivitelezése is teljesen új és önállósult területté lett. 
A melegburkolók jól ismerik az LVT burkolatokat, 
ugyanakkor ezek alkalmazási területei annyira kibő-
vültek, hogy már a hidegburkolók számára is érde-
kessé vált ez a megoldás. Ha elterjed, szintén akár 
egy önálló specializációvá válhat mindkét szakma 
számára. Ahogy az ipari padló készítés is azzá vált, 
vagy a műgyanta bevonatok kivitelezése. Nagyon 
széles a skála, nagy a fejlődés, a mozgás. Nyitott 
szemmel és szívvel, tanulásra és tettre készen érde-
mes kijönni a középfokú képzésből. S persze meg-
felelő önismerettel, hiszen pontosan tudnia kell egy 
szakembernek, hogy mire képes, s hogy a lehetősé-
gek széles köréből mit szabad választania. A Mapei 
Kft. kivitelező partnerei körében számtalan olyan 
vállalkozó és szakember van, aki akár példaképévé 
is válhat a fiataloknak a szakképzésben, sőt akár a 
szakmai képzés előtt álló gyerekeknek.

Feljegyzések a gödi szakmai műhelymunka során.



Milyen tapasztalataid vannak a mun-
kahelyi biztonságról a hidegburkolói 
kivitelezési helyszíneken?
A tapasztalatom szerint a hi-
degburkolók körében az egyéni 
védőfelszerelések használatát 
kerülik leggyakrabban a szak-
emberek. Sokan nem hordják a 
védőszemüveget vagy a fülvé-
dőt, ha gépekkel, például flex-
szel dolgoznak. S mintha nem is 
lennének tisztában azzal, hogy 
a zajártalom és a szembe kerü-

lő apró részecskék, milyen dur-
va károsodást is tudnak okozni. 
Ugyancsak, s különösen hideg-
burkolók esetében, nagy bajt is 
tud csinálni a porártalom, de a 
pormaszk használata gyakran el-
marad. Egy hidegburkoló komoly 
veszélynek azért nincs kitéve, 
viszont tisztában kell lenni azzal, 
hogy a kisebb veszélyek is jelen-
tős sérülést tudnak okozni, nem 
beszélve a tartós terhelésről, 
mint a por és a zaj. 

Igaz-e az, hogy a burkolás egy kemény 
fizikai megterhelést jelent, s az idő tel-
tével a szakemberek egyre nehezeb-
ben bírkóznak meg a testi tünetekkel, 
mint például a derék fájdalom, térd 
fájdalom?
A piac változásainak hála ma már 
a segédanyag csomagolások sú-
lya nem haladja meg a 25 kg-ot, 
holott ez a korábbi időszakokban 
elérte a 40-50 kg-ot is. Úgy gon-
dolom, hogy a mai zsákok moz-
gatása már nem kiemelkedően 
megterhelő. Természetesen igaz, 
hogy ebben a szakmában nem 
lehet elkerülni azt, hogy ne tér-
deljen a szakember munka köz-
ben. Azt látom, hogy mindenki 
megkeresi a saját maga megol-
dását, eldönti, hogy használ-e 
térdeplőt, s hogy milyet, vagy 
hogy milyen pihenési szakaszo-
kat iktat be, s egyáltalán az em-
berek kitapasztalják, hogy milyen 
munkatempóban és stílusban 
kedvező nekik burkolni. 

S mit szólsz ahhoz, hogy elég magas a 
nyugdíjkorhatár?
Elgondolkodtató a helyzet. Már 
csak azért is, mert a lapok egy-
re nagyobb méretűek lesznek. 
Mégis azt látom a piacon, hogy 
az idősebb korosztály fogha-

ÉPÍTŐIPAR MUNKAHELYI BIZTONSÁG

A MAPEI KFT. SZAKEMBEREIT KÉRDEZTÜK MEG, HOGY MIT LÁTNAK A KIVI-

TELEZÉSEKEN

MIT TAPASZTALTUNK A MUNKAHELYI BIZTONSÁG 
KAPCSÁN AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Interjú, Kis László helyszíni szaktanácsadóval



tó könnyebben munkára. A régi 
vágású emberek jobban szere-
tik vagy viselik a fizikai megter-
helést, az ő számukra sokkal 
inkább kihívás a munka, míg a 
fiatalabbak szabadulni próbál-
nak az ilyen feladatoktól. Álta-
lánosságban elmondható, hogy 
ha meg kell fogni a munka végét, 
akkor a mérleg a régi vágású em-
berek javára billen. Ez azért is ér-
dekes, mert a mai hidegburkolás 
fizikailag töredékében jelent ak-
kora terhelést, mint például húsz 
évvel ezelőtt. Akkoriban akár egy 
tonna mennyiséget is be kellett 
hordani, teríteni, lehúzni, s akkor 
még a szakember nem is nyúlt a 
lapokhoz. A modern segédanya-
gok és technológiák nagy köny-
nyebbséget jelentenek.

Mit tehet egy hidegburkoló az egész-
ségéért a munkás évek során?
Először is el kell felejteni, hogy 
minden, ami változás, az csak 
rossz lehet. Ezen a területen is 
szükség van változásra, első-
sorban a fejekben. Tudomásul 
kell venni, hogy az egészséggel 
nem csak akkor kell foglalkozni, 
amikor már nincsen. Ez egy rossz 
beidegződés, ártalmas gyakorlat. 
Ki kell az embernek mozdulnia a 
megszokásaiból, a komfortzóná-
jából, és igenis használni a védő-
felszereléseket, s általában tenni 
a saját egészségéért. Másodszor 
azt is látni kell, hogy a hidegbur-
kolás, nem csupán egy nehéz 
kétkezi munka, hanem egy gyö-
nyörű kihívás, és feladat. Egy hi-
degburkolatot 10-20 évre tervez-
nek, s a magas minőségű munka 
ennyi időre okoz majd biztonsá-

got és örömet a felhasználóknak. 
Harmadszor komolyan kell venni 
a védőfelszerelések használatát, 
amelyek gyakran csak pár száz 
forintba kerülnek. Különösen fon-
tos itt a vezetők felelőssége és 
szerepe. Gondoljunk bele, hogy 
a mai munkaerőhiányos piacon 
mi mindenki vállal fizikai építő-
munkát, akár minden előkép-
zettség nélkül is. Ráadásul sok 
a munka, a brigádok túlterheltek, 
a munkatempó gyors. Mindezért 
különösen fontos annak a néhány 
szabálynak a betartása, ami a 
hidegburkolói munkavégzésre 
vonatkozik. Negyedszer hosz-
szú távra kell gondolkodni. Nem 
árt készülni arra az időre, amikor 
az ember már idősebb, mást és 
máshogy bír. S ez nem csak az 
építő szakemberekre vonatkozik, 
hanem mindenkire.

Azt mondod, hogy a hidegburkoló 
szakembereknek semmivel nem kell 
jobban figyelniük magukra, mint pél-
dául egy ügyvédnek vagy egy könyve-
lőnek?
Igen, ezt mondom. Lehet, hogy 
máshogy és másra kell figyelni-
ük, de nem jobban. Nagyon sok 
oktatást tartok, sok szakembert 
ismerek. Látom, hogy ha valaki 
alkot, márpedig egy hidegburko-
ló alkot, akkor az a munka az ő 
nevéhez fog kötődni. Az ő nevét 
fogják a megrendelők továbbad-
ni, hosszú távon lehet büszke az 
évtizedekig is használatban lévő 
munkáira. Átéltem én magam is, 
hogy milyen fantasztikus érzés, 
ha a megrendelők éppen minket 
hívnak, bennünk bíznak, ránk 
számítanak, s ha jók vagyunk, 

kézről-kézre adnak. Szükség van 
a jó szakemberekre. Ez óriási 
öröm az embernek. S ha az em-
ber örül annak, amit csinál, jól is 
keres vele, és oda is figyel a saját 
biztonságára munka közben, ak-
kor már nem kell mást tennie az 
egészségéért, mint bárki más-
nak. 
S hogy a hidegburkoló fizikai 
munkát végez? A világon ren-
geteg ember végez fizikai mun-
kát, s ki tudja hányan dolgoznak 
ebből szalag mellett, vagy egy-
egy részmunkát teljesítenek egy 
munkafolyamatban. A burkoló 
ezzel szemben megkapja a le-
hetőséget az alkotásra, és gyö-
nyörű dolgokat hozhat létre. Rá-
adásul a fizikai munkát ki tudjuk 
pihenni, csak normális, teljes éle-
tet kell élni hozzá. Vannak olyan 
mentális terhelések, amelyek 
sokkal tartósabban terhelik az 
embert. Mitől rosszabb a fizikai 
fáradtság, mint a lelki? Hát nem 
rosszabb. Ha szereti az ember a 
burkolást és szeretettel csinálja, 
akkor az nem teher. Ha pedig 
teherré válik, változtatni kell, nyi-
tottnak kell lenni, megoldást kell 
találni. Nincs ez máshogy bár-
mely más területen sem. S az is 
biztos, hogy aki ledolgozza bur-
kolóként fejlődve, tanulva  a har-
minc évet, az még hatvan évesen 
is megtalálja a neki való feladatot 
ezen a területen, s olyan munkát 
tud végezni, amit szívesen csinál. 
A megöregedés pedig minde-
nütt nehéz. Mindegy, hogy fizikai, 
szellemi vagy lelki terhelés éri az 
embert, ez mindenki számára fel-
adat, és megoldást kell találni rá. 



Mit gondolsz a munkahelyi bizton-
ságról a hidegburkolók  körében?
Szerintem minden szakterüle-
ten kritérium a megfelelő fel-
szereltség, valamint a szerszá-
mok, anyagok rendeltetésszerű 
és előírás szerinti alkalmazása. 
Ezen kívül nyilván fontosak a vé-
dőeszközök, a védőszemüveg, 
a hallásvédő, a pormaszk, va-
lamint a gépeken lévő védőbur-
kolatok, amelyek a munkavég-
zőt óvják a balesettől. 

Milyen gyakran találkoztál azzal, 
hogy nincs egy kézigépen rajta a vé-
dőburkolat?
Igen gyakran, pedig fontos 
lenne. Például ha egy felújí-
tás során a meglévő csempe 
eltávolítása történik, amihez 
leggyakrabban vésőgépet al-
kalmaznak, akkor nem csak a 
csempe törik, de a máza is el-
pattan. Olyan már velem is elő-

fordult, hogy az apró szilánkok 
a kezemen sérüléseket okoz-
tak. Kesztyű használata esetén 
nem következett volna be. Arra 
gondolni is rossz, hogy mi lehet 
akkor ha ezek a kis szilánkok a 
szembe jutnak.  

Most alkalmazástechnikusként jársz 
kivitelezésekre. Mire figyelsz?
A munkavédelmi bakancs min-
dig a lábamon van, s gyakran  a 
sisak és a mellény is. Nagyon 
odafigyelek, hogy egy-egy 
helyszínen hogy és hol közle-
kedek, s mérlegelem, hogy a 
munkaterületre milyen védőfel-
szereléssel megyek be.

A szakemberek mennyire veszik ko-
molyan a védőfelszerelések haszná-
latát?
A jól belátható helyeken szin-
te mindig látok az embereken 
munkavédelmi bakancsot és 
védősisakot. A kesztyűt, védő-
szemüveget, pormaszkot már 
ritkábban látom. Ennek oka, 
hogy nincs mindig rá szükség, 
de a másik oka az, hogy nem 
mindig akarják igénybe venni 
ezeket a szakemberek. Holott 
vannak olyan feladatok, ame-
lyeknél nagyon fontos a hasz-
nálatuk, a tartós terheléstől 
pedig például a pormaszk védi  
az ember szervezetét. Éveken 
át poros levegőt belélegezni 
mindenképp ártalmas. Azt gon-
dolom, hogy elsősorban men-

tális és szokásbeli kérdés, hogy 
mennyire elterjedt a védőfel-
szerelések alkalmazása. Csak 
belátás kérdése, hogy a védő-
felszelések nem kényelmetlen-
ségek, hanem a szükséges elő-
vigyázatosságot és biztonságot 
jelentik. 

A hidegburkolások során mi jelenti a 
legnagyobb terhelést az egészségre 
nézve?
Szerintem a por. Az ember 
orra, szája, füle tele lesz vele. 
Ráadásul az építőipari por az 
anyagától függően különböző 
módon károsíthat. Gépek hasz-
nálata esetén, ugyancsak ártal-
mas lehet hosszú távon a zaj. 
Persze az ember úgy van ezzel 
is, hogy ezt most elviselem, 
legyek rajta túl. Aztán egyszer 
csak rosszabbul hall, vagy zúg 
a feje, de szerintem a zaj eseté-
ben a mentális terhelés is fenn-
áll. Mondok erre egy példát. 
A saját házamban festettem, 
s át kellett géppel csiszolni a 
glettelést. A gép elnyelte a port, 
de nagy hangja volt. Korábban 
is dolgoztam ilyen géppel, de 
akkor nem gondoltam rá, hogy 
fülvédőt használjak. Akkor döb-
bentem rá a különbségre, ami-
kor ennél az otthoni munkánál 
úgy döntöttem, hogy haszná-
lom. Ég és föld, s éreztem hogy 
mennyivel kevésbé terhel. Be-
láttam, hogy rendkívül fontos a 
zaj elleni védelem is.
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