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Először is, miért van szükségünk arra, hogy 
időről időre megkérdezzük a tagokat külön-
böző témák kapcsán, azaz felméréseket ké-
szítsünk?

A válasz igen egyszerű:
Mivel a Szakember Közösség célja a tagok 
támogatása és a segítségnyújtás a legszük-
ségesebb területeken, a tagság megkérde-
zése a legegyszerűbb módja annak, hogy 
megtudjuk, mire van szükségük a szakem-

bereknek, mire van szükségük Önöknek.

A felmérés és a beérkezett válaszok ki-
elemzése nyomán a következőket tud-
tuk meg:

1.  A Szakember Közösség tagjai a gazda-
ságosan működő vállalkozások érdekében 
leginkább a kedvezményes szerszámvá-
sárlásra tar tanak igényt.

A 2019-es évben a Szakember Találkozó utáni időszak csendesebben, 
háttérmunkákkal telt. A szervezők a Szakember Közösség folyamatai-
hoz szükséges olyan háttérműködések tökéletesítését végezték el, mint 
például az elektronikus levélküldő rendszer finomítása. Ez az időszak 
adott alkalmat arra, hogy a tagság körében készüljön egy felmérés is, 
melynek erdményeit jelen cikkünkben osztjuk meg Önökkel. 



A közösségben egyelőre mun-
karuha kedvezmény vehe-
tő igénybe, de a szervezők a 
felmérést követően, azonnal 
munkához láttak, hogy újabb 
par tnercégeket vonjanak be, 
és szélesítsék a választható 
kedvezményes lehetőségek 
skáláját. Jelenleg két par tner-
céggel folynak egyeztetések 
a kedvezményes szerszám-
vásárlás lehetőségeiről, és 
jó hír, hogy a megbeszélések 
zárófázisba kerültek, s hama-
rosan megállapodás születik.

2.  A felmérés szerint a szak-
mai információk kérdésköré-
ben a tagok leginkább a termék 
és a technológiai újdonságok 
terén várnak tájékoztatást.

A szervezők a felmérésből 
származó eredmények alapján 
jelenleg is azon dolgoznak, 
hogy a szakmai bemutatókat, 
találkozókat közelebb vigyék 
a Szakember Közösség tagja-
ihoz, i l letve az építőipar sze-
replőihez. Az év második fe-
lében megrendezett szakmai 
programok részleteiről elektro-
nikus levélben és a Szakember 
Közösség honlapján tájékoz-
tatjuk majd a tagságot.

Milyen szolgáltatásokat 
kínál  tagjai számára 
jelenleg a Szakember 
Közösség?

Üzemanyag kedvezmény:

Az üzemenyag kedvezményre 
jogosító MOL Green Kártyát a 
Szakember Közösség Tagjai igé-
nyelhetik.

Mapei csoportos felelősség-
biztosítás

A közösség tagjai a piac legol-

csóbb felelősségbiztosítását is 
igénybe vehetik, ezzel csökkent-
ve a költségeket vállalkozása-
ikban. A Mapei csoportos fele-
lősségbiztosítás költségkímélő 
módon nyújtja Önöknek a legna-
gyobb biztonságot.

Munkaruha vásárlás kedvez-
ményesen

A bolti és az online vásárlások 
során is a Magic Tools 10 %-os 
kedvezményt biztosít a Szakem-
ber Közösség tagjai számára. 

Ingyenes jogi tanácsadás

A tagok az ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtó szakem-
ber elérhetőségét a www.
szakemberkozosseg.hu oldalon 
a saját adatlapjukon keresztül ér-
hetik el.

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG SZOLGÁLTATÁSOK

A négy modullal és nagy 
sikerrel működő Mapei 
Ideális Szakember Kép-
zés k iváló lehetőség a 
a szakmai újdonságok 
alapos megismerésére 
és át tekintésére. Emel-
let t úgy az ér tékesítés, 
mint a kommumikáció és 
a vállalat i  ismeretek té-
májában is fej lődési le-
hetőséget nyújt a szak-
embereknek.
Az Mapei Ideális Szak-
ember Képzést meghívás 
alapján lehet megkez-
deni,  azonban a közös-
ség honlapján, a www.
s z a ke m b e r ko z o s s e g . h u   
honlapon regisz trálni le-
het a képzésre.



„Úgy gondolom, hogy a szak-
embereknek egyértelmű elő-
nyei származnak az általunk 
nyújtott 10 % kedvezmény-
ből. Hisz fontos számukra, 
hogy minőségi, kényelmes és 
praktikus termékekben dol-
gozzanak. Ezen felül vannak 
egyszer használatos termé-
kek, amelyeket ismételten 
meg kell vásárolni. Azok a 
szakemberek, akik igénybe 
veszik a kedvezményünket, 
prémium minőséghez jutnak 
hozzá úgy, hogy egyúttal je-
lentős költségeket takarít-
hatnak meg. A kedvezmény 
igénybevétele igen egysze-
rű. Amennyiben regisztrált 

Szakember Közösségi tag 
veszi igénybe a Magic Tools 
webáruház szolgáltatásait, 
úgy a regisztráció során egy 
kis pipával jelezni tudja, hogy 
ő közösségi tag, és egy rövid 
egyeztetést követően máris él 
a kedvezmény. Azok a szak-
emberek, akik viszont jobban 
szeretnek boltban vásárolni, a 
budapesti három üzletünk va-
lamelyikében tehetik ezt meg. 
Az üzletben az eladónak kell 
jelezni, hogy a vásárló tagja a 
Szakember Közösségnek, és 
a kollégáknál igénybe vehetik 
a 10% kedvezményt.” - Per-
ger Tamás, marketing mene-
dzser, Magic Tools

MAGIC TOOLS szaküzletek

Kőbányai szaküzlet:
1107 Budapest, Száva utca 9.

Óbudai szaküzlet:
1037 Budapest, Bécsi út 270.

Angyalföldi szaküzlet:
Cím: 1139 Budapest, Váci út 99.

www.magictools.hu



Milyen jogi problémákra derült fény az ed-
dig tanácsadások alkalmával?
A telefonon engem megkereső szakemberek 
kérdéseiből elsősorban a magyar építési vál-
lalkozások tipikus hibái világlanak ki. Például 
újra és újra beleütközöm a lánctartozás jelen-
ségébe, melynek során a kivitelezői, vállalko-
zói díjak jóval a határidőt túllépve, késedelme-
sen kerülnek kifizetésre, illetve vannak esetek, 
amikor nem is kerülnek kifizetésre. A kérdés 
természetesen mindig az, hogy mit lehet egy 
ilyen helyzetben tenni?

Tényleg, mit lehet tenni ilyenkor?
Fontos, hogy a munkavégzés jogilag megfele-
lően előkészített legyen. Számos megkeresés 

során derült az ki, hogy nincs az építési vál-
lalkozónak szerződése az adott munkára, vagy 
olyan szerződése van, ami elsősorban nem az 
ő, hanem a megrendelő érdekeit képviseli, sőt 
volt olyan eset is, amikor az építési vállalkozó 
úgy írta alá a szerződést, hogy azt el sem ol-
vasta.

Kockázatos lehet például egy alvállalkozó 
számára az érdekeit védeni akkor, amikor 
azért küzd, hogy megkapja a munkát.
Teljesen érthető, hogy a piacon az építési vál-
lalkozó kockáztat, ha a saját érdekeit igyekszik 
beépíteni a tárgyalási folyamatba, hiszen meg-
történhet, hogy így nem ő kapja meg a munkát.  
Érdemes azonban belegondolni abba, hogy 

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

INTERJÚ DR. BACSEK GYÖRGY ÜGYVÉDDEL

KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK
AZ INGYENES JOGI TANÁCSADÁSON 

A Szakember Közösség tagjai élhetnek az ingyenes jogi tanácsadás 
lehetőségével, amit Dr. Bacsek György ügyvéd nyújt a számukra.
Az ingyenes jogi tanácsadás a www.szakemberkozosseg.hu oldalon 
keresztül érhető el a tagság számára.

„Az építési szerződéseket kétoldalúvá kell tenni úgy, hogy 
mindkét oldal garanciái és biztosítékai helyet kapjanak ben-
nük. Az érdekvédelem egy építési vállalkozó esetében kocká-
zattal jár, de még nagyobb kockázatot jelent egy-egy ki nem 
fizetett munka. A jelenlegi piacon a jó építési szakemberekből 
hiány van, ez megkönnyíti az építési vállalkozók, alvállalkozók 
érdekvédelmét. Ez az út vezet az építési vállalkozók, alvállal-
kozók biztonságához.” - Dr. Bacsek György, jogász



egy szakember vállalkozó mikor vállal nagyobb 
kockázatot, ha védi és érvényesíti az érdekeit, 
vagy ha olyan szerződést ír alá, ami nem kép-
viseli az ő védelmét és érdekeit, vagy még in-
kább, ha olyat, amit át sem olvasott. A hozzám 
beérkező kérdésekből azt a következtetést is le 
tudom vonni, hogy a vállalkozók többsége még 
ma sem hitelképes, és így nehezen tudják előfi-
nanszírozni a munkát. Ez a tény összetettebbé 
teszi a lánctartozás problémáját.

Ön mit szokott javasolni a szakembereknek?
Mindig ott van a javaslatomban, hogy az épí-
tési vállalkozó kössön írásbeli szerződést. Má-
sodsorban azt is elmondom, hogy törekedjen 
rá, hogy saját érdekeit érvényesítse a szerző-
désben, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy 
az építési szerződésben érvényre juttassák a 
hatályos Ptk. rendelkezéseit. Sajnos megesik, 
hogy a megrendelő feltételek nélkül megteheti, 
hogy kifizetteti a bankkal a vállalkozó által vál-
lalt bankgaranciákat. Szükség lenne arra, hogy 
minden építési szerződésben általánossá vál-
jon a hivatkozás a teljesítés igazolási szakértői 
szervre, a TSZSZ-re. Erről a szervről a vállal-
kozók jó része sajnos életében nem hallott. A 
szakértői szerv belefogalmazása a szerződés-
ben lehetővé tenné, hogy a vállalkozó szükség 
esetén panasszal forduljon a TSZSZ-hez a nem 
teljesült szerződési feltételek ügyében, ami biz-
tonságot jelentene a vállalkozóra nézve.

Van-e más jellemző jogi nehézség, ami fel 
szokott még merülni a tanácsadás során?
Egy másik problématerület az, hogy ugyan az 
építési vállalkozó elvégzi a munkát, csak hogy 
az nincsen jól dokumentálva. Sőt megesik, 
hogy az építési folyamat írásbeli dokumentálá-
sa egyáltalán nem történik meg. Ilyen esetben, 
ha megkérdezem a szakembert, hogy mivel tud-
ja bizonyítani, hogy az adott munkát elvégezte, 
gyakran az a válasz, hogy „ott voltam”. Arról 
mindenképp tudnia kell minden kivitelező vállal-
kozónak, hogy a jogszabály előírja az elektro-

nikus építési napló vezetését, ami ugye megol-
daná a dokumentálás problémáját. Visszaérve 
a szerződés kérdésére, fontosnak tartom, hogy 
a szerződés ne csupán a kivitelező garanciavál-
lalását és az ehhez kapcsolódó kötelezettségeit 
tartalmazza, hanem benne legyen a megrende-
lői fizetési biztosíték is. Ennek megléte akkor vá-
lik fontossá, ha a megrendelőnek nincs fizetési 
hajlandósága. Amennyiben semmilyen fizetési 
biztosíték nincs beépítve a szerződésbe, külö-
nösen akkor, ha projekt társaság a megrendelő, 
nagyon nehéz bárkitől is követelni az elmaradt 
kifizetéseket. A szerződésbe beépített fizetési 
biztosíték lehet például egy jelzálog bejegyzés 
a megrendelő tulajdonában vagy használatában 
lévő ingatlanra. Így a szerződés mindkét fél kö-
telezettségeire tartalmaz beépített biztosítékot. 

A telefonos tanácsadás során milyen bizal-
mat tapasztal az építési vállalkozók részé-
ről?
A jogi tanácsadás, vagy a jogi képviselet köl-
csönös bizalmat követel a jogi szakértő és az 
ügyfél között. Megesik, hogy a beérkező hívás 
azonnal megszakad, ha kérem, hogy az ügyfél 
mutatkozzon be, azonosítsa magát. Ennek a bi-
zalomnak fel kell épülnie, ki kell forrnia a jogi 
tanácsadó és az ügyfél között. Mivel nem olyan 
régen kezdtem az ingyenes jogi tanácsadást a 
Szakember Közösség tagjai számára, a bizalom 
kiépülése még előttünk áll, s azt gondolom, na-
gyon sok múlik majd az ügyfelek tájékozottsá-
gán is, illetve remélem, hogy a tanácsadás híre 
és a valódi segítség utat talál majd a szakem-
berekhez. Fontosnak tartom az építési szakem-
berek megsegítését a jog és a jogszabályok te-
rületén. A tájékozatlanság nagyon sebezhetővé 
teszi az embert. Az építési vállalkozóknak  meg 
kell ezért ismerniük a különböző építésigaz-
gatási, vállalkozási jogszabályokat, hozzá kell 
jutniuk olyan a működésüket magalapozó min-
taszerződésekhez, amelyek megkönnyítenék és 
biztonságosabbá tennék a működést.



Bárdy Péter,
Építőcsapat Kft .
A Kommunikációs modulon vet-
tem részt. Az motivált arra, hogy 
eljöjjek, hogy egyébként is érde-
kel a Gordon-módszer, és kíván-
csi voltam, hogy a Mapei oktatá-
son hogyan ismertetik majd. Mivel 
HR-es végzettséggel is rendelke-
zem, így  különösen érdekes volt a 
téma a számomra.
A Kommunikációs modul dinami-
kus volt, gördülékeny folyamat-
ként zajlott, ugyanakkor interak-
tivitás és gyakorlati megközelítés 
jellemezte. Az előadó kihozta a le-

hetőségekből a maximumot. Vé-
leményem szerint ez nem volt 
könnyű, tekintettel arra, hogy az 
építőipari embereknek általában 
nem  a kommunikáció az elsődle-
ges területük.
Az volt a benyomásom, hogy 
mindannyian, akik részt vettünk a 
képzésen, olyan tapasztalatokkal 
felvértezve jöttünk el, amit akár a 
munkába, akár a családi életbe be 
tudunk építeni.
Sokat járok képzésekre, és min-
dig van olyan gondolat, vagy 
olyan metakommunikációs moz-
zanat, ami megragad. A meta-

kommunikációs eszközeinkről 
például gyakran megfeledkezünk 
a mindennapokban, hiszen egyre 
többet beszélünk mobiltelefonon, 
vagy valamilyen elektronikus esz-
közön. A Kommunikációs tréning 
alkalmat adott arra, hogy minden-
ki megerősítse ezen a területen is 
a figyelmét. Olyan dolgokat erősí-
tett meg a tréning, amelyeket, ha 
a munkánk során egy-egy tárgya-
láson vagyunk, ahol fontos, hogy 
elérjük céljainkat, jó benyomást 
keltsünk, s ahol figyelnünk kell 
önmagunkra és a partnerünkre is, 
könnyebben tudjuk ezt megtenni, 

A MAPEI IDEÁLIS SZAKEMBER KÉPZÉS MODULJAIRA

A SZAKEMBEREK ÖRÜLNEK, HOGY ELJÖTTEK

2019 tavaszán három modulja is lezajlott a Mapei Ideális Szakember 
Képzésnek. Márciusban a közösségi tagok a Motivációs és az Ér-
tékesítési tréningen vettek részt, majd áprilisban a Kommunikációs 
modulra került sor. Az alábbiakban két szakember vállalkozó osztja 
meg tapasztalatait, élményeit a képzésekről. 

SZAKEMBER KÖZÖSSÉG IDEÁLIS MAPEI SZAKEMBER KÉPZÉS



és megérteni teljes egészében az 
adott helyzetet. 
Nekem meglepően érdekfeszí-
tő volt a tréning értékelési teszt-
je, mert az mindenkinél kihozta, 
hogy milyen viselkedési típusba 
tartozik. Az eredmény viszonylag 
egzakt és objektív segítséget je-
lentett mindenki számára, mivel 
megmutatta, hogy milyen irány-
ban kell még fejlődnie.

Major Károly,
Megbízható Partner Kft.
Elvégeztem a Mapei Ideális Szak-
ember Képzés mind a négy mo-
dulját. Az elsők között voltam, akik 
ezt megtették. Idén tavasszal már 
a második képzést kezdtem újra.  
Azért döntöttem így, mert minden 
alkalommal tanulok valami újat. Így 
vettem részt már kétszer is Laczkó 
Péter és Molnár Mónika előadása-
in.
Minden alkalommal találok a tanul-
takban egy-egy olyan gondolatot, 
ami az előző alkalommal elkerülte 

a figyelmemet, vagy esetleg más 
kontextusban hangzott el. Minden 
egyes alkalom azt az érzést adja 
számomra, hogy jó itt lenni, fontos 
az, amit csinálok. 
Az ilyen képzések segítenek ab-
ban, hogy hazaérkezve másképp 
álljak a mindennapi munkához. 
Feltöltenek, lendületet adnak. 
A modulok alatt olyan dolgok ke-
rülnek a figyelem középpontjába, 
amelyek a hétköznapok során 
elszürkülnek, és ott a képzésen 
megtanulunk újra figyelni rájuk.
Mindezt elsősorban a munka terü-
letén tudom hasznosítani, de van-
nak olyan mozzanatok, amelyek a 
magánéletben is hasznosak.
A képzés óta máshogy bánok az 
embereimmel, máshogy kommu-
nikálok a munka során. A tanultak 
rávilágítottak arra, hogy mik voltak 
azok a dolgok, amelyeket nem csi-
náltam korábban jól.
Régi motoros vagyok, még abban 
az időszakban nőttem fel, amikor 
utasításokat adtunk és kaptunk. A 
mindennapokban azonban ez nem 

mindig jó, nem mindig hatékony.  
Vannak ugyan olyan emberek, 
akik csak parancsokból értenek, 
de vannak olyan munkatársak is, 
akik gondolkodnak, és nem csak 
mechanikusan végzik a munkáju-
kat. Amikor úgy kommunikáltam, 
hogy ezt nem vettem figyelembe, 
hibáztam. Megtapasztaltam, hogy 
ha hagyom, hogy az emberek el-
mondhassák, amit gondolnak, ha 
nem dorongolom le őket utasí-
tással, hanem megértetem velük, 
hogy mit miért kell, vagy épp nem 
kell csinálni, sokkal hatékonyab-
ban tudunk együtt dolgozni. Ha én 
odafigyelek rájuk, ők is egy kicsi-
vel jobban figyelnek, odaadóbbak 
a munkában. Mindez sok apró, 
tanulható dologól áll, és minden-
képp jobb termeléshez, jobb ered-
ményekhez vezet. 
Az előadások során folyamatosak 
azok a belső felismerések, ame-
lyek alakítanak engem, s ame-
lyekkel alakítom magam.  Aki azt 
gondolja, hogy eljön egy ilyen kép-
zésre, és utána csoda történik, az 
csalódni fog. Úgy gondolom, hogy 
folyamatos tanulásra van szükség, 
és mindez saját magunk tanulásá-
ról is szól. Az ember alepvetően 
nem foglalkozik a saját hibáival, 
egyáltalán a saját működésével, de 
a Mapei Ideális Szakember Kép-
zés előadásai nyomán én rengeteg 
mindent felfedeztem magamban 
és a magam számára, ami segít 
a változásban, változtatásban. A 
vállalkozásomban mindent, amit a 
képzéseken tanulok, tovább gördí-
tek a munkatársaim felé. Azt gon-
dolom, hogy csak így, folyamatos 
tanulással lehet talpon maradni. 



WWW.SZAKEMBERKOZOSSEG.HU

INTERJÚ KISS TAMÁSSAL 
A 2015-ÖS ÉS A 2018-AS 
MESTEREK MESTERE DÍJ 
KÖZÖNSÉGDÍJAZOTTJÁVAL

„EGY SZAKEMBER 
ELSŐSORBAN TANU-
LÉKONY LEGYEN”

MESTEREK MESTERE INTERJÚ

Az ország mely területén dolgozik?
Hajdú-Bihar megyében, Nagy-
kereki településen élek, a kör-
nyéken, legtöbbször Debrecen-
ben dolgozom. Nagyon sok a 
munka, csak akkor dolgozom 
messzebb, ha olyan munkával 
bíznak meg, ami kihívást jelent. 
20 éve vagyok a szakmában, és 
mint egyéni vállalkozó 10 éve 
dolgozom. 

Mennyire sok a munka?
Annyira, hogy ebben az évben 
már nem is tudok több munkát 
elvállalni. Hárman dolgozunk 
együtt, összeszokott csapat 
vagyunk. Ez az év nagyon fe-
szített munkatempót diktál. A 
mennyiség határát a munka-
erő hiány szabja meg. Akár ti-
zenhárom emberem is lehetne, 
és próbáltam is több emberrel 
dolgozni, de úgy látom, hogy jó 
szakemberből nincs elég. Ezért 
döntöttem úgy, hogy keveseb-
bet vállalok, és magas minősé-
get nyújtok.

Mi a szakemberhiány oka? 
Szerintem már a pályaválasz-
tásnál eldől az, hogy ki lesz ma 

építőipari szakember. Kevés fi-
atal dönt így. Én 18-20 évesen 
mesterek mellett próbálgattam 
a szárnyaimat. Most már ma-
gam is lassan 40 leszek, és 
nincsenek mellettünk fiatal je-
lentkezők. 

Önnek van gyermeke?
Két kislányom van, így a szak-
mát sajnos nem tudom tovább-
adni. Ha fiam lenne, nagyon 
örülnék neki, ha ezen a terüle-
ten helyezkedne el. Úgy gondo-
lom, hogy ma Magyaroszágon 
érdemes kőművesnek, burko-
lónak, építőipari szakembernek 
lenni, mert alkotó munka, és jól 
megfizetik. Szerintem a jelen-
legi építőiparban jó dolgozni. 
Kiszámítható folyamatokban 
veszünk részt, kifizetik a mun-
kákat, és akármerre járok-ke-
lek, nagy az igény a jó mun-
kásra, és a műszaki ellátás is 
nagyon magas. 

Ön hogy került az építőiparba?
Nem voltak  ezen a területen 
saját családi példaképeim. 
Ugyanakkor mindig szerettem 
alkotni. Meghatározó élmé-

nyem volt, hogy akkor, amikor 
a szüleim építkeztek, megis-
mertem Kelemen Gyula burko-
lómestert, aki a házunkban dol-
gozott. Nagyon megtetszett az, 
hogy a mester gyönyörű felü-
leteket hozott létre. A sors úgy 
hozta, hogy a későbbiekben ő 
volt a gyakorlati mesterem és 
ezt követően nála kezdtem dol-
gozni a szakmában. 

Jelenleg milyen munkái vannak?
Egy nagy építkezésben vagyok 
benne, szakmailag kísérek vé-
gig egy beruházást. Egy fejőház 
építését végezzük. Ezen felül 
családi házas kivitelezéseket 
vállalunk, elsősorban burkolást, 
de elvégezzük a kapcsolódó 
építési feladatokat is. A mun-
ka mellett tudatosan alakítok 
magam körül mindent. A célja-
imhoz mindig hozzátartozik az, 
hogy fejlesszem az életemet és 
a vállalkozásomat. Ezért indul-
tam a Mesterek Mestere pályá-
zaton is kétszer. Felemelő érzés 
volt elnyerni mindkét alkalom-
mal a közönségdíjat. Minden-
kinek ajánlom, hogy pályázzon, 
nekem életre szóló élmény volt.


