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Évről évre százával nő az Országos 
Építőipari Szakember Találkozó részt-
vevőinek száma. Idén 966 résztvevő 
érkezett, és vett részt a rendezvény 
programjain. 

Egyre több szakember tartja fontosnak, hogy olyan 
közösséghez tartozzon, amelyben fontos a folyamatos 
szakmai és üzleti fejlődés, ahol a szakemberek életé-
nek természetes része a műszaki, technologógia, üzle-
ti és kommunikációs ismeretek

„Megvalósult, hogy eljött közel 1000 ember. A kiállítók is nagyon 

magas színvonalon jelentek meg, nagyon szép standokat építettek és 

komoly ajánlatokkal érkeztek a kiállításra.” - Markovich Béla, a Mapei 

Kft. ügyvezetője



folytonos megújítása. Ez indokolja, 
hogy az idei februári Szakember Talál-
kozó valamennyi programján óriási lét-
számban vettek részt a látogatók.

S hogy idén miér t volt érde-
mes eljönni a Szakember Ta-
lálkozóra?
A rendezvényen rengeteg új-
donságot, eszközt, szerszá-
mot, az építőipari munkában 
fontos kiegészítőt, megol-
dást lehetett közelebbről 
megismerni, kipróbálni, kéz-
be venni. Azokat pedig, akik 
a munkájukhoz szükséges 
eszközöket meg is szerették 
volna vásárolni, a szakmai 
kiáll ítók előnyös akciókkal, 
kedvezményekkel vár ták. 
A Szakember Találkozó tehát 
igazi központi rendezvénnyé 
nőtte ki magát, ahol az épí-
tőipari szakember-vállalko-
zók, valamint a munkájukra 
igényes szakemberek elő-
adások, kiáll ítások, be-

mutatók és az egymással 
tör ténő beszélgetések ke-
retében olyan töményen ju-
tottak hozzá a mindennapi 
munkájukhoz szükséges in-
formációkhoz, ahogy sehol 
máshol. Az előadások, a 
reggeli köszöntőt követően, 
a délelőtt folyamán egészen 
délután négyig tar tottak. 
Idén nem kellett választani a 
felkínált lehetőségek között, 
mert párhuzamos programok 
helyett egymást váltották 
az események a különböző 
helyszíneken.

RENDEZVÉNY SZAKEMBER TALÁLKOZÓ

‚A Szakember Találko-

zó minden szempontból 

úgy sikerült, ahogy azt 

szerettük volna, s talán 

még jobban is.

Hihetetlen, hogy a 

szakemberek mennyire 

elkötelezettek a szak-

ma iránt. A Mapei alkal-

mazástechnikai terem-

ben mindig több, mint 

százan álltak és vettek 

részt a szakmai bemu-

tatókon.” - Markovich 

Béla, a Mapei Kft. ügy-

vezetője



Sor került a 2018-as Meste-
rek Mestere pályázat dí jainak 
kiosztására is.
A rendezvény végén pedig, a 
még mindig nagyszámban je-
len lévő közönséget Pokorny 
Lia és Szabó Győző színé-
szek szórakoztatták.
A nyereménysorsolás során 
17 nyeremény és kállítói fel-
ajánlás került kisorsolásra, 
köztük a legér tékesebb 140 
ezer Ft, a legkisebb pedig 30 
ezer Ft ér tékű volt. 
A szakmai előadások mel-
lett Markovich Béla, a Mapei 



Kft. ügyvezetője a Szakem-
ber Közösségről és annak 
szolgáltatásairól, valamint 
az Ideális Mapei Szakember 
képzésről  tájékoztatta a kö-
zönséget.
It t érdemes elmondanunk azt 
is, hogy a Szakember Talál-
kozón lehetőség volt arra, 
hogy új tagok lépjenek be a 
közösségbe, és így a közös-
ség 60 taggal gyarapodott. 
Többen voltak, akik belépé-
süket követően egyik-másik 
szolgáltatásra igényt is tar-
tottak. 

„Egyéni vállalkozó va-
gyok, épületburkoló. Mi-
vel ez tölti ki a minden-
napjaimat, beléptem a 
Szakember Közösségbe, 
mert fontosnak tartom, 
hogy odatartozzak.
A Szakember Találko-
zón jól éreztem magam, 
hasznos volt családias 
és közvetlen hangulatban 
eszmét cserélni olyan 
szakemberekkel, akik az 
ország más részein dol-
goznak.” - Tóth Roland, 
egyéni vállalkozó

Ez a rendezvény nem 

pusztán a Mapei-ről szól, 

így olyan szakembe-

rek is részt vettek rajta, 

akik nem a partnereink. 

A legfontosabb cél az 

volt, hogy azt nyújtsuk 

a szakembereknek, amit 

ilyen minőségben és egy-

befogva nem kaphatnak 

meg máshol. Hiszek ab-

ban, hogy az ember úgy 

van felépítve, hogy ha 

kap valamit, azt valaki-

nek vissza is fogja adni.  

Soha nem tartom szá-

mon, hogy mennyit adok, 

mert bízom az emberek-

ben. - Markovich Béla, a 

Mapei Kft. ügyvezetője



A LURDY HÁZBAN MEGRENDEZETT ORSZÁGOS 

ÉPÍTŐIPARI SZAKEMBER TALÁLKOZÓN NEGYEDIK 

ALKALOMMAL ADTÁK ÁT A MESTEREK MESTERE 

DÍJAT.

MESTEREK MESTERE - 2018

A Mesterek Mestere Díjat Var-
ga Ferenc, szekszárdi burkoló 
szakember nyerte el. Varga Fe-
renc egyéni vállalkozó, és 1972 
óta dolgozik a szakmában. A cím 
elnyerése mellett, a győztes nye-

reménye 200 ezer forint volt, amit 
a Mapei Kft. ajánlott fel, valamint 
értékes tárgyjutalomban is része-
sült a Robert Bosch Kft. jóvoltá-
ból. A közönség díjat Kiss Tamás 

burkoló kapta. 

A Mesterek Mestere Díjat 
olyan szakemberek nyerhetik 
el, akik példaképként állhat-
nak a szakma előtt és a fiatal 

pályakezdők előtt.

„Ez a díj az építőipari szakemberek leg-

rangosabb díja lehet. Az építőipari belső 

munkák óriási értéket hordoznak, nem tu-

dunk úgy elmenni mellettük, hogy ne cso-

dáljuk meg. A szakemberek, akik ezeket 

létrehozzák, rendkívül fontosak, tisztelni 

és elismerni kell őket.” - Markovich Béla, a 

Mapei Kft. ügyvezetője



Mit tehetnek a különböző sajtóorgánumok, kom-
munikációs szakemberek azért, hogy a gyerekek és 
szüleik megismerjék az építőipari szakmákat és a 
bennük rejlő lehetőségeket?
Építő célú újságírásra van szükség. Rengeteg 
bemutatásra váró értéke van az ágazatnak, és 
igenis nagyobb megbecsülést érdemel, mint 
amekkorával most bír. Egyetlen dolog kell ennek 
növeléséhez: a megfelelő kommunikáció.

A korszerű építőipar mennyiben jelent a fiatalok 
számára valódi karrier lehetőséget?
Miután a valódi szaktudásra mindig lesz kereslet, 
megfelelő motiváció esetén ez nagyon jó megél-
hetést ad azoknak, akik ezt a pályát választják. 
A jelenlegi szakemberhiány, illetve általános ka-
pacitáshiány pedig olyan mértékben megnövelte 
a béreket és a munkaerő iránti keresletet, hogy 
nagyon rövid időn belül jó pénzeket tudnak ke-
resni az ott elhelyezkedő fiatalok.

A fiatalokra jellemző érdeklődés és értékek fellel-
hetők-e a korszerű építőiparban, valóban lehet-e 
olyat mutatni a gyerekeknek, amire felkapják a
fejüket?
Ez megint a kommunikációra vezet vissza: ezek 
az értékek ott vannak az ágazatban, viszont 
megfelelő szemlélet kell ahhoz, hogy ezeket 
megtaláljuk, és be is tudjuk mutatni. A Magyar 
Építők tapasztalatai szerint nem könnyű és gyors 
ez a folyamat, de szilárd alapelvekre építve, mint 
például a lényeglátó szemlélet, építő célú kap-
csolatépítés és újságírás, sikeresen meg lehet 
teremteni ezt a fajta kommunikációs csatornát. 
Fontos, hogy azoknak, akik napi szinten benne 
vannak az ágazat munkáiban, akár kivitelezői, 
akár tervezői vagy beruházói oldalon, nem biz-
tos, hogy kapásból eszükbe jutnak azok a szem-
pontok, melyek a fiatalokat megérintik. Emiatt 
nagyon fontos, hogy fiatalos, kívülről érkező 

SZAKMÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE RENDEZVÉNY, INTERJÚ

MILYEN LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK A SAJTÓ ÉS A SZAKMA RENDELKE-

ZÉSÉRE? ERRŐL KÉRDEZTÜK A MAGYAR ÉPÍTŐK FŐSZERKESZTŐJÉT, 

HEGEDŰS GERGELYT

FELELŐS TETTEK  A SZAKMAI UTÁNPÓTLÁSÉRT

„Hogyan lehet vonzóvá tenni az építőipari szakmákat a fiatalok szá-
mára, a valóság-show-k, a közösségi média és az influencerek által 
mutatott ideák mellett? A probléma túlzás nélkül hatalmas. Óriási a 
szakemberhiány, a helyzet évről évre romlik, egyre kevesebb fiatal 
választja az ágazatot. Amíg nem cool építeni, nehéz megszólítani a 
fiatalokat. Pedig az építőipar ma jó perspektívát kínál.”

Az idézett szöveg állt a Mapei Kft. által a sajtó szakembereinek kül-
dött meghívóban, amelyben Markovich Béla tanácskozásra hívta a 
különböző sajtóorgánumok képviselőit. A sajtóreggelire 2018. októ-
ber 10-én a Magyar Építők és a Világgazdaság szakemberei jöttek el. 
A Mapei Kft. oldaláról Markovich Béla és Járfás Andrea vettek részt 
a megbeszélésen.



szemlélet érje el az építőipart, ami ugyanakkor a 
szakmaiságot is megőrzi.

Mit gondol Ön az építőipari szakma és a kom-
munikációs szakma felelősségéről a kérdésben? 
Az ágazat részéről a felelősség azt jelenti, hogy 
minden folyamatban szem előtt tartja, hogy a 
pontos, színvonalas és hatékony kivitelezés nem 
csak az adott cég, hanem az egész szakma hírne-
vét javítja. Emellett pedig, bármekkora is a leter-
heltsége, fordít időt, pénzt, szervezeti erőforráso-
kat arra, hogy ezen értékek jelenlétét el is juttassa 
a társadalomhoz.
A sajtó részéről a felelősség óriási mértékű, hi-
szen akárcsak egyetlen címmel és egy hatásos 
fotóval bármilyen irányba tudja terelni néhány óra 
leforgása alatt akár több tízezer ember vélemé-
nyét. A hatás jó és rossz irányba egyaránt műkö-
dik. Fontos, hogy a szakmától elnyert bizalommal 
nem visszaélve, a legnagyobb körültekintéssel, a 
pontos és tárgyilagos közlésre törekedjünk. Az 
építőipar nem igényel bulvár vagy politikai felhan-
gokat, megvannak a saját értékei, melyek bizto-
síthatják, hogy a hírek széles rétegekhez jussanak 
el. Ezek felszínre hozatala persze szakmai kihívást 
jelent, és bizalmi kapcsolati tőke is kell hozzájuk. 
Valamint egy olyan jellegű alázat, ami biztosítja, 
hogy a nem egyszer sokmilliárdos és sokezer em-
bert érintő projekteket a megfelelő komolysággal 
és tisztelettel kezeljük. 

Mit mondana Ön a 15-18 éves korosztálynak, miért 
válasszon egy fiatal építőipari szakmát magának, s 
itt elsősorban a kétkezi szakmákra gondolok, mint 
például a kőműves, burkoló, festő-mázoló stb.
Ahogy azt a Mapei Kft.-t irányító Markovich Béla 
is számtalanszor elmondta, elsősorban azért vá-
lassza, mert szeretne ezzel foglalkozni, érez ma-
gában késztetést! Ez a legfontosabb, mert ez az 
alapja annak, hogy jó szakemberré váljon. Az is 
fontos szempont, hogy az ágazat fejlődésének 
köszönhetően ma már teljesen biztos megélhe-
tésre és sok esetben a diplomás pályák béreinél 
jobb bérekre számíthat! És ami talán a leglénye-
gesebb, pusztán amiatt, mert jelenleg nem divat 
ezt a pályát választani vagy mert a szüleinek nem 

tetszik, vagy mert az ágazatra sokan egy nehéz 
munkával járó területként tekintenek, senki se 
hagyja magát eltántorítani! Az építőipar igenis ko-
moly lehetőséget kínál azoknak, akiknek erre van 
tehetségük, mind a jövedelmi viszonyokat, mind 
a benne rejlő szépségeket tekintve. Ezt az elmúlt 
években készített több száz interjúnk során ren-
getegszer megtapasztaltuk.

Az építőipari szakmák vonzóbbá tételéhez milyen 
együttműködésre számít a sajtó, illetve Önök, a Ma-
gyar Építők a szakemberek részéről?
Arra mindenképp szükség van, hogy váljanak nyi-
tottabbá a sajtó felé, ugyanakkor ehhez a sajtó-
nak is ki kell érdemelnie a bizalmat. Mindenképp 
szükséges, hogy a személyes megéléseiket átad-
ják, a szakma kihívásairól és szépségeiről csak ők 
tudnak hiteles képet adni. Hogy mindez eljusson 
a fiatalokhoz, egyszerre jelent kihívást a szakem-
bereknek – akiknek érdemes időt szánniuk a kom-
munikáció fejlesztésére – és jelent komoly sajtó-
szakmai feladatot az újságíróknak.

A Mapei Kf t . aktív kommunikációs tevékenységet 
foly tat annak érdekében, hogy a f iatalok körében 
megismertesse és megszeret tesse az építőipari 
szakmákat . A 2018. októberében rendezet t Sajtó-
reggeli ennek a tevékenységnek a részeként való-
sult meg. Ezút tal professzionális kommunikációs 
szakemberekkel foly t az eszmecsere.



WWW.SZAKEMBERKOZOSSEG.HU

INTERJÚ TOMPEK MÁRTÁVAL A 
SZAKEMBER KÖZÖSSÉG ÉS AZ 
ORSZÁGOS ÉPÍTŐIPARI SZAKEMBER 
TALÁLKOZÓ SZERVEZŐJÉVEL

„SZERETEM, MERT ÉR-
TÉKTEREMTŐ FELADAT”

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG BEMUTATKOZÓ INTERJÚ

A 2018 decemberében megtartott Mikulás 
napi rendezvényen mutatta be Markovich Béla 
ügyvezető a Szakember Közösség tagjainak 
a Mapei Kft. új partnerkapcsolat felelősét, 
Tompek Mártát. Márti azonnal a szervezés 
közepébe került, és teljesen új Mapei-esként, 
már az első két hónapban ő lett a februári 
Szakember Találkozó főszervezője. Hogyan 
tudta megoldani? Milyen segítséget kapott a 
kollégáktól? Többek között ezt kérdeztük tőle 
az alábbi interjúban. 

Milyen a kapcsolatod a Mapei 
Kft. kivitelező partnereivel?
Nagyon jó. Sokan keresnek meg 
telefonon vagy elektronikus le-
vélben. Általában a Szakember 
Közösség szolgáltatásaira kí-
váncsiak, illetve a Szakember 
Találkozó előtt gyakran válaszol-
tam a rendezvénnyel kapcsola-
tos kérdésekre. Örülök annak a 
bizalomnak, amivel a szakem-
berek megkeresik a Mapei Kft-t, 
illetve engem.

Az Ideális Mapei Szakember-
képzés mekkora érdeklődést 
vonz?
Óriásit. A kivitelezők lehetősé-
get látnak benne, ez a képzés 
kaput jelent  a professzionális 
működésre úgy a szakma, mint 
az üzlet területén.

Te magad honnan érkeztél a 
Mapei-hez?
Hirdetésre jelentkeztem. A meg-
hirdetett munkakör és feladatok 
vonzottak, hiszen a Szegedi Tu-
dományegyetem kommunikáció 
szakán végeztem, majd tizenöt 
éven át multinacionális vállala-
toknál dolgoztam. A csapatban 
végzett munka passzol hozzám. 
A Mapei Kft.-nél éppen ezt talál-
tam meg.

Milyen volt ez az első néhány 
hónap itt?
A Szakember Találkozó és a 
szervezése számomra iga-
zi mélyvíz volt. Ugyanakkor 
teljeskörű segítséget kaptam a 
vezetőktől és a kollégáimtól. A 
rendezvény fantasztikusan jól 
sikerült! Nagyon nagy biztonsá-
got jelentett, hogy a csapat, a 

marketing osztály végig ott volt 
mögöttem. Csak három hónapja 
dolgoztam a Mapei-nél, de vé-
gig úgy éreztem, mintha hóna-
pok óta együtt dolgoznánk.

Te magad hoztál-e újdonsá-
got a marketing csapatba?
Úgy gondolom, hogy igen. A 
kommunikáció területén példá-
ul kialakult egy elképzelésem, 
hogy mit kellene tenni, és a csa-
pat mellém állt. Együtt gondol-
tuk át a folyamatot. Jellemző az 
itteni munkára, hogy egy kreatív 
és közös folyamatban vagyunk 
benne. Pontosan ezért szeretek 
itt dolgozni. Sajátomnak érzem 
a feladatot, amit kapok, de az 
ötletek és a megoldások terén 
közösen dolgozunk, és ez ren-
geteget hozzáad a munkához. 


