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Immár a negyedik Országos 
Építőipari Szakember Találkozóra 
kerül sor 2019. február 15-én a 
megszokott helyszínen, Budapesten 
a Lurdy Házban. 

Nem csupán a Szakember Közösség tagjainak, de min-
den építőipari szakembernek rendkívüli lehetőségeket 
kínál a negyedik ORSZÁGOS ÉPÍTŐIPARI SZAKEMBER 
TALÁLKOZÓ. A rendezvényen sűrítve és kifejezetten a 
szakemberek igényeire specializálva lesz jelen minden 

fontos információ, ismeret, eszköz és tudás, amire egy 
sikerre törekvő építőipari mesternek szüksége lehet. 

Az eszközöket, szerszámokat, technológiákat és szol-
gáltatásokat felvonultató kiállítók között idén új sze-
replők is lesznek, tovább bővítve a rendezvény által 
kínált lehetőségeket. 

A Szakember Találkozó arra is lehetőséget nyújt, hogy 
a közösség tagjai, illetve valamennyi jelen lévő építő-
ipari szakember kapcsolatot alakítson ki másokkal, a 
szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, 
kérdéseiket, megoldásaikat, és a mindennapi mun-
ka során felmerülő gondolataikat. Fontos ez, hiszen 
ugyanazon a piacon dolgoznak, tehát az ott meglévő 
lehetőségek és feladatok is igen hasonlóak. 

Mivel a Szakember Közösség valamennyi szolgáltatása 
önálló standot kap a helyszínen, így akár tag már az 
illető szakember, akár csak gondolkodik rajta, hogy be-
lépjen a közösségbe, részletes információt kap minden 
őt érdeklő folyamatról, lehetőségről. 

Az Ideális Mapei Szakember képzés résztvevőit pedig 
felvillanyozhatja az, hogy 2019. február 15-én újra 
személyesen találkozhatnak és beszélhetnek a képzés 
előadóival, és megvitathatják velük a képzésen hallot-
takat, s azt, hogy hogyan tudták beépíteni a megszer-
zett tudást a mindennapi gyakorlatba.



Mely szolgáltatóknak lesz stand-
juk a kiáll í táson?
A rendezvényen standdal 
jelen lévő és kiáll ító cégek 
alapvetően azok lesznek, 
akik szorosan kapcsolódnak 
a Szakember Közösség né-
hány új szolgáltatásához is. 
Ezek a szolgáltatások olyan 
kedvezményes lehetősége-
ket jelentenek a Szakember 
Közösség tagjai számára, 
amelyekkel gazdaságosan 
fejleszthetik vállalkozásukat. 
A találkozóra éppen ezér t 
is nagyon fontos eljönni, hi-

szen ott mindenki első kéz-
ből ér tesülhet ezekről az új, 
és tényleg rendkívüli előnyö-
ket nyújtó szolgáltatásokról. 
Azt is nagyon sokszor hallom 
vissza, hogy az embereknek 
sokat jelent, hogy találkoz-
nak a szakember társakkal, 
és segítséget kérhetnek egy-
mástól is, nem csak tőlünk, 
a Mapei Kf t.-től. Egyre na-
gyobb a szerepe a találko-
zón annak, hogy az építőipar 
különböző résztvevői együtt, 
egy helyen vannak jelen, egy 
rendkívül információ gazdag
környezetben, tele aktualitá-
sokkal és megújuló lehetősé-
gekkel. Mindez nem csak a 
Szakember Találkozóra, ha-
nem a Szakember Közösség-
re is érvényes. Lassan való-
ban bebizonyosodik, hogy 
a Szakember Közösség egy 
ténylegesen élő, fejlődő kö-
zösség, ami egyre önállóbb 
és szervesebb működéssel 
bír.

Van erre a közösségformálódás-
ra konkrét példa is?
Igen. Például az Ideális 
Szakember Képzés a Szak-
ember Közösség keretein be-
lül szerveződik a tagok szá-

mára. Nagyon érdekes, hogy 
azok a csoportok, akik a 
különböző képzési napokon 
részt vettek, azóta is tar t-
ják a kapcsolatot. Beszél-
nek egymással, megörülnek 
egymás sikereinek, biztatják 
egymást, és valóban élő kap-
csolatok alakultak ki közöttük, 
de ugyanez igaz a Szakember 
Találkozón és az online szak-
ember csoportokban kialakult 
kapcsolatokra is.

Említet ted az új szolgáltatáso-
kat . Melyek ezek?
A Szakember Közösség új 
szolgáltatásai egyrészt kü-

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG VÁLTOZÁSOK, FEJLŐDÉS

INTERJÚ ZSEBŐK ANITÁVAL, A MAPEI KFT. SZAKEMBER KAPCSOLATOK 

FELELŐSÉVEL, A SZAKEMBER KÖZÖSSÉG FŐSZERVEZŐJÉVEL

MIÉRT ÉS KINEK ÉRDEMES BELÉPNIE AZ ÉPÍTŐ-
IPARI SZAKEMBER KÖZÖSSÉGBE?

Milyen nagyságren-
dű vállalkozóknak 
érdemes belépni a 
közösségbe?

Mindenkinek. Az elér-
hető szolgáltatások úgy 
lettek kialakítva, hogy 
akár nagyobb forgalmú, 
akár kisebb forgalmat 
bonyolító építőipari vál-
lalkozások is élhesse-
nek ezekkel a lehetősé-
gekkel. 



lönböző termék kedvezmé-
nyeket jelentenek. Ezek a 
kedvezmények olyan termé-
kekre vonatkoznak, mint pél-
dául a munkaruha, a szerszá-
mok és a gépek. Másrészt 
új szolgáltatás területeket 
is bevezetünk, mint például 
a jog területe. A találkozón 
bővebb tájékoztatást lehet 
majd megtudni a régóta elér-
hető felelősségbiztosításról 
is. Most is szeretném hang-
súlyozni, hogy mindenkinek, 
aki a Mapei felelősség biz-
tosításra akar váltani, f igye-
lembe kell vennie a 30 napos 
átadási időszakot, és időben 
felmondani a meglévő szer-
ződését. A cél valamennyi 
szolgáltatás esetében az, 
hogy magas minőséget kép-
viselő lehetőségek csökken-

tett áron legyenek elérhetőek 
a Szakember Közösség tag-
jai számára. 

Kérlek, mondj néhány szót a hon-
lap megújulásáról is.
Elkészült a Szakember Kö-

zösség új, interaktív webol-
dala. Szükség volt a megúju-
lásra, részben az egyszerűbb 
működés érdekében, rész-
ben, mert nagyot nőtt a ta-
gok száma, s ez nem csupán 
technikailag tette szüksé-
gessé a változtatást, hanem 
a közösségi élet online tá-
mogatását is ki kellett épí-
tenünk. Az új honlap segít-
ségével néhány folyamatot 
sikerült automatizálni, ez a 
folyamatok kézben tar tását 
teszi könnyebbé. Másrészt 
az olyan új funkciók, mint a 
fórum és a szaktanácsadás  
online közösségi platformot 
nyújtanak a tagok számára.

A Szakember Találkozó 
egy rendkívül specifikus 
rendezvény. Az a hely, ami 
kifejezetten az építőipari 
szakembereknek szól, és 
ahol olyan technológiai 
megoldások, újdonságok, 
iparági hírek jelennek 
meg sűrítve és tömören, 
amelyek rendkívül aktuá-
lisak, hiszen midig a jelen 
építőipari helyzetet és fej-
lettséget követik.



SZAKEMBER KÖZÖSSÉG HOGYAN VOLT, HOGYAN LESZ

A SZERVEZŐ VISSZAEMLÉKEZÉSEI ALAPJÁN

BETEKINTÉS A SZAKEMBER KÖZÖSSÉG TÖRTÉNETÉBE

Interjú, Zsebők Anita, Szakember kapcsolatok felelőssel

Meséld el, kérlek, milyenek voltak a 
kezdetek?
Amikor a Mapei Kft.-hez kerültem, 
feladatul kaptam a vezetőségtől, 
hogy szervezzek egy burkolói 
klubbot, amelynek jól dolgozó, mi-
nőségi szakemberek a tagjai. Dol-
gozzam ki ennek a kereteit, és in-
dítsuk el a szerveződést, amilyen 
hamar csak lehet. Két hét múlva 
már 200 szakember előtt álltam 
az év végi Mikulás rendezvényen, 
ahol Markovich Béla, a Mapei Kft. 
ügyvezetője bemutatott, mint a 
Szakember kapcsolatok felelősét. 

A Szakember Közösség gondolata tehát 
Markovich Béla ötlete volt?
Igen, Béla elképzelésének közép-
pontjában a segítségnyújtás állt. 

Azt szerette volna, hogy minden 
olyan lehetőséget megkeressünk, 
ami a  szakmai és a mindennapi 
élet területén segíthetik a szakem-
berek boldogulását. Ezzel telt az 
első évem. Olyan keretbe kellett 
foglalni az elgondolást, amelynek 
alapján neki lehetett állni az építő 
munkának, a szervezésnek.

Mik voltak az első lépések?
Az első időben rengeteg felmé-
rést készítettem, nagyon sokat 
beszélgettem személyesen is a 
szakemberekkel, és olyan ren-
dezvényekre jártam, ahol többet 
tudhattam meg az építőiparban 
dolgozókról. Tisztában akartunk 
lenni azzal, hogy a szakembe-
reknek mire van a legnagyobb 

szükségük, és a következő lépés 
lehetett az, hogy megtaláljuk rá a 
megoldásokat. 

A felmérések mit mutattak?
Nagyon hamar kiderült, hogy me-
lyek azok a pontok, amelyek irányt 
szabnak a következő lépéseknek, 
és az elképzelt szolgáltatásoknak. 
Érdekes, hogy az első igények, 
amelyekre fény derült, nem szű-
ken szakmaiak voltak, és nem is 
a Mapei-hez kapcsolódtak. Mi-
vel a vállalkozások költségeinek 
csökkentésére nagyon nagy igény 
mutatokozott, megszerveztük a 
telefon- és üzemanyag használat-
tal kapcsolatos szolgáltatásokat. 
Ezeket maguk a szakemberek 
kérték. Az vált a fő koncepcióvá, 
hogy olyan szolgáltatásokat ve-
zessünk be, amelyek csökkentik a 
szakemberek költségeit, és növe-
lik a bevételeiket. 

Fiatal és az építőipar területén tapasz-
talatlan voltál. Mennyire volt számodra 
nehéz a Szakember Közösség létreho-
zásra?
A nehéz az volt, hogy a nullá-
ról kellett létrehozni egy nagyon 
komplex szakmai közösséget és 
a hozzá tartozó folyamatrend-
szert. Ez sok időt vett igénybe. Én 
alapvetően pörgős ember vagyok, 
azt szeretem, ha gyorsan, egyről 
a kettőre jutok a feladataimban. 



Eleinte zavart, hogy rövid távon 
nem tudok sikerekről beszámolni, 
türelmesnek kellett lennem addig, 
amíg a folyamatok a helyükre ke-
rültek és a Szakember Közösség 
megtalálta helyét a piacon.

Mi az, ami mégis erőt adott?
Mindig volt egy-egy apróbb visz-
szajelzés a szakemberek, vagy a 
munkatársak részéről, ami segí-
tett és motivált.

Amikor egy lehetőséggel kapcso-
latban már formát öltött a folya-
mat, és az emberek találkoztak 
vele, nagyon tetszett mindenkinek 
és megjelentek az első sikerek. 
Ezen kívül hatalmas támogatást 
kaptam a vezetőktől, Markovich 
Bélától és Pálfy Leventétől.

Hogyan támogattak téged?
Nem konkrét megoldásokat ad-
tak a kezembe, hanem motivációt 
kaptam és a belém vetett bizal-
mat. A megoldásokat azonban 
magamnak kellett kitalálnom. 
Egy-egy megbeszélés után olyan 
lelkes hangulatba kerültem, hogy 
tudtam, képes vagyok megcsinál-
ni azt, amire szükség van.  Aztán 
jöttek az eredmények és a további 
visszajelzések. Az első Szakem-
ber Találkozó teljesen új kezde-

ményezés volt a Mapei Kft. életé-
ben, korábban nem volt még ilyen 
sokrétű, szakembereknek szóló 
szakmai eseményünk, így retten-
tő nagy kihívást jelentett a meg-
szervezése. A rendezvény végén 
Markovich Béla felesége odajött 
hozzám, és azt mondta:
„Köszönöm, hogy megvalósítot-
tad Béla álmát.” Nagyon sok erőt 
adott a sok pozitív visszajelzés, 
és hogy a vezetőség ekkora bizal-
mat szavazott meg nekem. Igye-
keztem bebizonyítani, hogy nincs 
előttem lehetetlen feladat.

Mi történt az első sikerek után?
Az első nagy szakasz után egy 
kicsit egyszerűbbé vált a munka. 
A Szakember Közösség szépen 
kijelölte magának az utat, „már 
csak” szépen haladni kellett raj-
ta. A Szakember Találkozó és a 
Szakember Közösség létrejötte 
egy csomó dolgot ismertté tett az 
emberek számára, ami a további 
együttműködésekhez alapot je-
lentett. Az emberek megértették, 
hogy miről szól ez a közösség, és 
hogy miben tér el a Szakember 
Találkozó egy átlagos szakmai 
rendezvénytől. Sokan nagyon lel-
kesek lettek, s belátták, hogy ér-
demes ezzel foglalkozni.

Ebben a szakaszban mi volt a legjobb?
A legcsodálatosabb az volt, hogy 
a szakemberek magukévá tették 
azokat az értékeket, amelyekkel 
a közösségben és a rendezvé-
nyen találkoztak. Illetve a koráb-
bi felméréseknek köszönhetően 
nekünk is sikerült megfogalmaz-
nunk olyan értékeket, amelyekre 
a szakembereknek maguknak 

volt szükségük. Azért is volt ez 
a  szakasz nagyon megragadó a 
számomra, mert láthatóvá vált, 
hogy a szakemberek mélyen azo-
nosulnak a Szakember Közösség 
céljaival és értékeivel. 

A mindennapokban milyen örömöket 
adott neked ez a munka?
4 évvel ezelőtt a Marketing osz-
tály vezetője, Pálfy Levente vett fel 
engem. Elmondta, hogy a fő fel-
adataim közé tartozik majd, hogy 
kapcsolatot építsek a szakembe-
rekkel, hogy én egy fix pont le-
gyek a számukra, és tudják, hogy 
ha hozzám bármilyen kérdéssel 
vagy kéréssel fordulnak,  segíte-
ni fogok nekik. A szakemberek 
nagyon kedvesen fogadtak, és 
hamar észrevették, hogy valóban 
számíthatnak rám.

Az elmúlt évek során kialakult ve-
lük egy szoros kapcsolat. Több-
ször tapasztalom, hogy megörül-
nek, ha hallják a hangom, vagy ha  
találkozunk, és tudunk egy kicsit 
beszélgetni. Ezek a visszajelzések 
mindig motiváltak engem, és elő-
revittek a munkámban. 

Gyermeket vársz. Hamarosan átadod a 
feladatkörödet és a folyamatokat valaki 
másnak.
Igen, így van, új kihívások elé né-

Olyan szolgáltatá-
sokat vezettünk be, 

amelyek csökkentik a 
szakemberek költ-
ségeit és növelik a 

bevételeiket. 

A munkám egyik leg-
fontosabb gyümölcse 

a szakemberek
bizalma volt.



GYÁRLÁTOGATÁS ÉS ÉV VÉGI SZAKMAI 
RENDEZVÉNY
IDŐPONT: 2018. DECEMBER 7.

A Mikulás napi szakmai rendezvény minden évben szívet melengető, vidám alkalom, amelyen 100-150 
tag vesz részt a Szakember Közösségből. 
A gyárlátogatás során a szakemberek megismerhetik azoknak az anyagoknak a gyártási folyamatát, 
amelyekkel nap mint nap dolgoznak. Az idei évben különösen érdekes lesz ez a program, hiszen a 
kibővített üzemben most két új gépsor is dolgozik, amit szintén megnézhetnek majd a résztvevők. 
A színvonalas szakmai képzés elengedhetetlen része az eseménynek, és mindig van valami új, valami 
friss fejlesztés, alkalmazástechnikai ismeret, amiért érdemes odafigyelni az előadókra. A közösségi 
alkalmat izgalmassá és játékossá varázsolják a csapatversenyek, és a szórakoztató, váratlan megle-
petés produkciók.
A megújult sóskúti üzem mellett lesz még egy újdonsága is a 2018-as Mikulás napi rendezvénynek. 
Zsebők Anita, a Szakember Közösség és a Szakember Találkozó főszervezője egy időre elbúcsúzik 
a közösségtől, mivel gyermekáldásnak néz elébe. A rendezvényen Anita bemutatja utódját, akire a 
szakemberek ugyanúgy számíthatnak majd mint ezidáig Anitára.

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni a zsebok.anita@mapei.hu címen lehet!

zek a jövőben. Jelen pillanatban 
szinte elképzelhetetlen számom-
ra, hogy mindezt kiadom a ke-
zemből. Szinte a gyerekemként 
tekintek a Szakember Közösség-
re, és minden olyan tevékenység-

re, ami ehhez kapcsolódik. Nem 
tudni még, ki követ majd ebben 
a feladatban, de abban biztos 
vagyok, hogy a Mapei Kft. által 
képviselt szellemiségre és mi-
nőségre alapozva, a Szakember 

Közösségben még rendkívül sok 
érték és újdonság jön majd létre, 
és a szakemberek mindenben 
számíthatnak továbbra is ránk. 

MEGHÍVÓ



SZAKMÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE RENDEZVÉNY

Sajnos még mindig nagy a tá-
jékozatlanság a gyerekek és a 
szülők között arról, hogy mi-
lyen építőipari szakmák van-
nak, és azok miről is szólnak. 
Ezért a  Mapei Kft, nagy öröm-
mel vett részt kiállító előadó-
ként a rendezvényen. Cégünk 
dolgozói közül Wágner Gergő 
alkalmazástechnikus és Fábi-
án Zoltán okleves építőmérnök 

mutatták be a gyerekeknek a 
burkoló szakma szépségeit.
A Mapei Kft.  kiállító pultjához 
érkező nyolcadikosok bele-be-
lekóstoltak a szakma gyakor-
latába. A bátrabbak saját kez-
deményezésre, a félénkebbek 
egy kis biztatás után próbálták 
ki például karos csempevágót, 

A Mapei szakemberek fugázat-
lan burkolt felülettel, és kisebb 
eszközökkel és szerszámokkal 
is várták a gyerekeket. 
A burkolói szakmára 76 gyer-
mek volt kíváncsi a 360 közül, 
ennyien jöttek oda a Mapei pult-
hoz és vettek részt a gyakorlati-
as rövid bemutatókon.

EZEK EGY GYERMEK SZAVAI, AKI A VESZPRÉMI SZAKMAVÁLASZTÓ REN-

DEZVÉNYEN LELKESEN VETT RÉSZT GYAKORLATI BEMUTATÓNKON

„LEHET, HOGY MÉGSEM JOGÁSZ LESZEK, HA-
NEM BURKOLÓ”

A Veszprém Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 2018. 
október 17-én Ajkán rendezte 
meg a szakmai bemutatóját, 
amely a pályaorientációban 
segítette a rendezvényre 
érkező 360 általános iskolás 
gyereket. A szakmai bemuta-
tónak a Nagy László Művelő-
dési Központ adott helyet. 



Szehofner András
A legjobban a szakmai és a 
kommunikációs modul tetszett. 
A tanultakat be is építettem a 
munkámba, de a magánéle-
temben is hasznosítom. Olyan 
dolgokat kaptam a régi tudá-
somhoz, amelyekkel többet 
adhatok a megrendelőknek. 
Ez új szolgáltatásokat is jelent, 
ugyanakkor szakmailag is biz-
tosabb dolgokat tudok nyújtani. 
Az, hogy megkaptam az Ideális 
Mapei Szakember címet, büsz-
keséget jelent a számomra. 
Köszönöm, hogy ez lehetővé 
vált. Jó érzés azok közé a szak-
emberek közé tartozni, akikkel 
közösen tudjuk növelni a szak-
mám hírnevét és presztízsét. 
Úgy gondolom, hogy rendkí-
vül fontos időt fordítani arra, 
hogy szakmailag és emberileg 
is folyamatosan fejlődjünk. Az 
anyagok, a technológiák, maga 
a piac is folyamatosan változik, 
s ezzel lépést kell tartani. Ez a 
képzés lehetőséget ad erre. 

Major Károly
A képzésen rendkívül sok 
hasznos dolgot hallottam, és 
igen jó előadókkal találkoztam. 
Néha magam is meglepődtem, 
hogy egy-egy előadó meny-
nyire toppon volt a témájában. 
Laczkó Péter például az embe-
rek felvételérő is beszélt. Úgy 
gondolom, hogy ha ezelőtt 30 
évvel én ezt tudom, akkor ma 
már hatalmas cégem van, és 
nem küzdök annyit feleslege-
sen az emberekkel. Harminc 
évet kihagytam a tanulásból, 
s tény, hogy most nehezebben 
zárkózom vissza. Oláh Tamást 
régebbről ismerem, szerintem 
ő az egyik legprofibb előadó az 
értékesítés területén. Molnár 
Mónika pedig meglepett azzal, 
hogy milyen profi módon be-
szél a személyzeti kérdésekről. 
A szakmai modul pedig mindig 
a csúcson van a Mapei-nél. 
Aki egyszer eljön ide, az tudja, 
hogy itt mindig  fontos és hasz-
nos információkhoz jut. 

Márián  Attila
Számomra mind a négy modul 
nagyon fontos volt, hasznos 
információt kaptam a mun-
kavégzéshez, a munka meg-
szervezéséhez, a költségvetés 
elkészítéséhez.  Az oklevél át-
vételével megkaptam az Ideális 
Mapei Szakember címet. Ez 
a cím azt jelenti a számom-
ra, hogy egy jó szakembernek 
amellett, hogy szakképzett, 
megfelelő anyagismerettel, 
kommunikációs készséggel és 
emberi kapcsolatokkal kell ren-
delkeznie.
Mindenképpen ajánlom a szak-
embereknek a képzést, mivel 
olyan tudást kaptunk itt, ami 
elengedhetetlen, akár az anya-
gok felhasználása, akár a mun-
ka megszervezése, vagy a vál-
lalkozás vezetése témában. Ha 
valaki nem jön el, mert nincs 
ideje, önmaga ellen dolgozik, 
mivel a képzés után jóval ha-
tékonyabb lesz a munkája és a 
vállalkozása is. 

www.mapei.hu
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Jó néhányan elvégezték már az Ideális Mapei Szak-
ember Képzés mind a négy modulját a szakemberek 
közül, és megkapták az erről szóló oklevelet.
Az oklevelet ünnepélyes keretek között 2018. június 
27-én vehették át a végzettek. 
Az alábbiakban az Idesális Szakemberek nyilatkoza-
taiból szemezgetünk.


