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Mi az a Mapei TV? Miben különbözik a 
többi kommunikációs csatornától, amit a 
hazai Mapei használ?
A Mapei TV a tudatos építők és építtetők 
magazinja. A cél, hogy bemutassuk azokat a 
szakmai feladatokat, problémás kihívásokat, 
amelyek, akár az építőknek, akár az építte-
tőknek fejtörést okoznak. Ez az elsődleges 

fókusza a Mapei TV-nek, de rendkívül izgal-
massá attól válik, hogy élő műsorokat fogunk 
sugározni a Facebook Live-on. 

Mennyiben más egy élő műsor az ége-
tő szakmai problémákról, mint például a 
youtube videó?
Nagyon. A műsorainkban kint leszünk az élő 
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építési helyszíneken. Bemutatjuk, hogy az adott 
konkrét és valóságos helyzetben ott és akkor az 
adott feltételek és körülmények között a szakem-
ber milyen feladattal áll szemben, s hogyan oldja 
azt meg. Képzeld el, hogy ott vagy egy kivitelezé-
sen, és részese vagy egy-egy megoldás megszü-
letésének. Ez az ismeretszerzés szerintem köz-
vetlen élmény, s rendkívül hasznos és hatékony 
úgy az építők, mint az építtetők számára.

Lesz más műsora is a Mapei TV-nek?
Igen, beszélgetős műsorokat is tervezünk, ahová 
én fogom meghívni a kiválasztott szakembereket. 
Mivel a Mapei TV az építők és az építtetők felé is 
fordul, ezért ebbe a fajta műsorba olyan szakem-
bereket szeretnék meghívni, akik a megrendelőik 
felé a legmagasabb színvonalon teljesítenek, és a 
legnagyobb korrektséggel működnek. Mindenek 
előtt itt a Szakember Közösség tagjaira gondo-
lok. 

Vajon a szakemberek és a megoldások bemu-
tatása a fiatalok szakmaválasztására is ha-
tással lehet? Hiszen az élő műsort a net-en, 
ők is vonzónak tarthatják. 
Mindenképpen a célok között van ez is. Ha a 
példaértékű szakemberek, személyiségek eny-
nyire közvetlen módon, a legmodernebb eszkö-
zökön keresztül ismerhetők meg, biztosan hatás-
sal lesznek a szakmaválasztásra a gyerekek, de 
szerintem a szülők esetében is. Ide kapcsolódik 
a harmadik műsor fajta, a referenciák bemutatá-
sa. Az épített referenciák bemutatásával az építő 
ember alkotásait ismerhetik meg a nézők, azo-
kat az eredményeket, amelyek csodálatosak, s 
amilyeneket a fiatalok is létrehozhatnak ezen a 
területen.

Milyen szakmákat, szakembereket mutattok 
be?
Az építőipari szakmákból elsősorban a hideg-, 
melegburkoló és kőműves szakembereket, de 
készülünk arra, hogy egyéb területről is meghív-
junk mestereket, például ácsokat, villanyszerelő-
ket, gépészeket. A cél elsősorban a hiányszak-
mák bemutatása.

A Mapei-ről nem készítetek műsort?
A Mapei Kft. nem lenne ilyen sikeres a munka-

társak nélkül. Ezért terveink szerint róluk fogunk 
műsort készíteni. Szeretnék rendszeresen Mapei 
munkatársakat is meghívni a Mapei TV-be, hogy 
maguk meséljék el, hogy kicsodák, miért dolgoz-
nak és mit dolgoznak a Mapei-nél, hogyan végzik 
a munkájukat és érik el azokat az eredménye-
ket, amelyek fontosak az építőknek és az épít-
tetőknek. Van a tarsolyunkban még egy téma, 
műsorfajta, ami a szívem csücske: portré műsor 
szakemberekről. Ebben nem csupán az építési 
helyszínre megyünk ki, és a szakmai megoldást 
ismertetjük, hanem arra a kérdésre keressük 
majd a választ, hogy kicsoda a főszereplő szak-
ember, hogyan él, mit jelent számára a szakmá-
ja, mit ad  neki, s milyenek a mindennapjai. Sőt 
a már említett szakmákon túl, ebbe a műsorba, 
valamint a beszélgetős műsorba szeretnék meg-
hívni a tervezőket, mérnököket is az építőipar kü-
lönböző szegmenseiből, valamint a régi kivitelező 
partnereinket, akik a kezdetektől velünk vannak.

Mikor indulnak a Mapei TV műsorai?
Most ősszel, legkésőbb októbertől várható az 
első adás. Havonta egyszer jelenünk meg, mind-
egyik hó első keddjén, 9.00 órakor. A gyakoriság 
a későbbiekben nőhet. 

Hogyan tájékoztatjátok a közönséget a műso-
rokról?
Mivel a Mapei TV a Facebook Live-on lesz 
nézhető, eseményként hirdetjük majd meg a 
Facebookon, amelyre minden érdeklődő be tud 
jelentkezni. Ezen kívül a partnereket közvetlenül 
is tájékoztatjuk a Mapei TV adásairól, műsorairól. 



ÉPÍTŐIPAR PORTRÉ

A burkolócsapat, amelyben Kálmán megtalálta 
a helyét, három főből áll. A férfiak között baráti a 
kapcsolat, ott segítik egymást a munkában, ahol 
csak szükség van rá, de a szabadidejük jó részét is 
együtt töltik. A közös vacsorák, hétvégi programok 
és sörözések életük megszokott részei. A szalókai 
fiatalember rengeteget tanul kollégáitól, az építé-

si feladatok során közösen keresik meg a legjobb 
megoldást. Kálmán egyik első önálló feladata egy 
fürdőszoba fal csempekiosztásának elkészítése 
volt. A csapat több munkán dolgozott egy időben, 
így a kezdőre bízták ezt a munkaszakaszt. Ugyan-
akkor egyáltalán nem hagyták magára.

SZABÓ KÁLMÁN, 26 ÉVES FIATALEMBER. HIDEGBURKOLÓKÉNT DOLGO-

ZIK, EGY SIKERES ÉPÍTŐIPARI CSAPATBAN BUDAPESTEN.

JÓ ÚTON HALADOK AZ ÁLMAIM FELÉ

Ukrajnában, a Kárpátalján, az Ungvári járás-
ban áll a Tisza partján egy kis falu, Szalóka. 
Itt nőtt fel egy fiatalember, aki 2017-ben 
egy a helyi lehetőségeknél jóval kecsegte-
tőbb munkaajánlatot kapott Budapesten. Az 
ajánlat ez volt: álljon be egy hidegburkoló 
csapatba segédmunkásnak, hiszen ma Ma-
gyarországon szükség van a dolgozni akaró, 
igényes, szorgalmas dolgozókra, mivel nagy 
a szakemberhiány a piacon.

Szabó Kálmán így Magyarországra jött, meny-
asszonyával együtt, és belevágott az új életbe 
Budapesten. 

„Már korábban az iskola szünetekben is vál-
laltam munkát Budapesten, segédmunkásként 
az építőiparban. Az iskola után egy darabig a 
szakmámban, lakatosként dolgoztam, de nem 
találtam a helyem. Végül itt Budapesten talál-
koztam a csapattal, amelyik befogadott, és 
amelyik támogat. Kezdő burkoló vagyok, és 
nagyon-nagyon szeretem a munkámat, válto-
zatos, és ahogy fejlődök, egyre több elisme-
résben és megbecsülésben van részem. A 
fizetéssel elégedett vagyok, de az is nagyon 
motivál, hogy jó minőségű munkát végezhetek, 
és a munkánk nyomán a megrendelők tovább 
ajánlják a csapatot. Szépet és jót hozunk létre, 
s ez örömet okoz nekem is.” 



„A feladatot a falak lemérésével kezdtem. Tudtam, 
hogy hová kell essenek a fugák, de egyáltalán nem 
voltam biztos abban, hogy megtaláltam a jó megol-
dást, annak ellenére, hogy előtte a kollégáim elma-
gyarázták a feladatot. Végül ott akadtam el, hogy 
amikor a kiosztás tervvel a sarokba értem, nem jött 
ki egész lapra,  hanem két vágott lap találkozott. Ek-
kor a társaim segítségét kértem. Elmondták, hogy 
nem jó irányból kezdtem a kiosztás tervet, s hogy 
el kell érni azt a hatást, mintha a sarokban egész 
lapok találkoznának. Tehát a másik irányból kezdve 
újra elvégeztem a feladatot. Sikerült, és nagyon jó 
érzés volt, hogy a munkatársaim is elismerték, sőt a 
tulajdonos is elégedett volt a munkámmal. Nagyon 
jó érzés, ha szépet alkot az ember.”

Így járja tehát a szakmai iskolát Kálmán az életben, 
amelynek során nem csupán a rutin feladatokat 
sajátítja el a gyakorlatban, de a különleges, trendi-
nek számító és szakmailag komoly kihívást jelentő 
építési megoldásokkal is megismerkedik. Az óriás 
lapok burkolása például teljesen új és különleges 
terület a fiatalember számára.

„Fizikailag nem könnyű munka a burkolás, de meg-
éri az erőfeszítéseket. Boldogan álltam neki a nagy 
lapok burkolását megtanulni, és alapvetően is azt 
tapasztalom, hogy a hidegburkolásban mindig lehet 
valami újat tanulni. Otthon érzem magam ezen a te-
rületen, passzol az élet- és a működési stílusomhoz. 
Titkos álmom az, hogy később saját vállalkozásom 
lesz. Tudom, hogy ehhez még évekig kell tapasz-
talatot és tudást gyűjtenem, de ez a célom, és el 
fogom érni.”

Szabó Kálmán jelenleg Budapesten albérletben él 
a menyasszonyával, s persze a saját vállalkozása 
mellett saját lakást, otthont is szeretne, ami a csa-
ládalapítás alapját jelenti a számára. 

„Ahogy én látom ez egy hosszú, de legalább né-
hány éves folyamat lesz, hiszen mindent meg kell 
tapasztalnom, tanulnom, ami az önálló munkához, 
vállalkozáshoz kell. Azonban már most is elégedett 

vagyok. Minden nap elsajátítok valami újat, megyek 
a célom felé, és nagy sikerélmény, hogy gyorsan 
fejlődök, s örömet okoz az is, hogy a megfelelő for-
rásból tanulok.”

A mindennapi munkavégzés, gyakorlat és a szak-
ember társak támogatása mellett, Kálmán az inter-
neten tanulmányozza a szakmai cikkeket, videókat, 
ahonnan fogásokat, megoldásokat, rengeteg szak-
mai trükköt les el. Jól tudja, hogy szakmai végzett-
ség is kell tervei megvalósításához. Az érettségivel 
rendelkező fiatalember így felnőttképzésben szeret-
ne részt venni, és szakmai vizsgát tenni. Meggyő-
ződése azonban, hogy a szakma igazi elsajátítása 
éppen így, éppen ott kell történjen, ahol és ahogy 
most dolgozik. Biztos benne, hogy ilyen tapasztala-
tok és tanulási folyamat után a szakmai vizsga sem 
fog számára akadályt jelenteni.

„Ez a tanulás, ez a gyakorlat sokkal hatékonyabb, 
mint bármely iskolai képzés. Ezt az utat akkor is be 
kellene járnom, ha történetesen már rendelkeznék 
szakmai végzettséggel. A gyakorlat a megfelelő 
szakemberek mellett az igazi iskola.”

A csapat jelenleg két kisebb fürdőszobán dolgozik 
Pesten, majd egy nagyobb kihívás várja őket Budán, 
ahol egy háromszintes családi ház teljes generál fel-
újítását végzik el. 

ÉPÍTŐIPAR PORTRÉ

„Jó úton haladok az álmaim felé. Ap-
ránként, lépésről lépésre lehet elérni a 
sikert, és a végeredmény az lesz, amit 
elképzeltem. Lesz egy csapatom, embe-
reim, akikért felelek. Reggelente kime-
gyünk a területre, elindítom a munkát, 
kiosztom a feladatokat, elvégzem, ha 
kell az anyagbeszerzést. Vezető leszek, 
de a hidegburkolást nem hagyom abba, 
a kétkezi munkát folytatni szeretném. 
Szeretem ezt csinálni, ez a hobbim és ez 
a munkám egyszerre.”



INTERJÚ FILÓ MIHÁLY

HIDEGBURKOLÓ MESTERREL

SZAKMAI ÉS 
EMBERI
MEGBECSÜLÉS

Misi bácsi 2015-ben nyerte el a Mesterek 
Mestere címet, korábban Aranykoszorús 
Mester oklevelet kapott.  Az interjúban 
arra voltunk kíváncsiak, hogyan gondolko-
dik az egyik legjobb hazai mester a piacon 
lévő jelenségekről, valamint a Mesterek 
Mestere díjról. 

Filó Mihály hidegburkoló mesterrel Markovich Béla, a 
Mapei Kft. ügyvezetője fog kezet a Mesterek Mestere 
díjátadón.

Mit hozott a Mesterek Mestere díj az Ön szak-
mai életébe?
Büszke vagyok erre a díjra. A mi céges papírjain-
kon a pályázat elnyerése óta ott van, hogy Meste-
rek Mestere, valamint a műhely falán is kint van az 
oklevél, s ezért sokszor megkérdezik tőlem, hogy 
mit is jelent ez. A Mesterek Mestere pályázatot 
nagyon jó dolognak tartom, identitást, szakmai 
elismerést ad a pályázónak, ugyanakkor a szak-
mának hagyományt és értékmérőt jelent. 
A legnagyobb dolog, ami a Mesterek Mestere díj 
elnyerése óta velem történt az, hogy 2017-ben 
engem bíztak meg két nagyméretű Barcsay -
- mozaik áthelyezésével és restaurálásával. Arra 
kaptam megbízást, hogy a meglévő helyükön, az 
Újpesti Uszodában bontsuk le a két műalkotást, 
majd restaurálás után telepítsük új helyükre az 
Csillaghegyi Uszodába és Strandfürdőbe. Megol-
dottuk ezt a nagyszerű feladatot, s műhelyemben 
saját kezűleg végeztem a restaurálást, ami közel 
nyolc hónapot vett igénybe. Nagyon nagy büszke-
séggel tölt el, hogy ezt a feladatot elvégezhettük. 

Úgy tudom, hogy a családi vállalkozásban Ön 
már a fiával dolgozik együtt.
Igen, évek óta visszük a családi vállalkozást 
együtt a fiammal, ifj. Filó Mihállyal. Ő főleg a na-

gyobb projekteken van jelen. A családi vállalkozás 
nagy előnye az összhang, hogy családtagokként 
valóban egymást támogatva tudunk dolgozni.  
Természetesen, mint mindenütt léteznek közöt-
tünk nézetkülönbségek, olykor vitázunk, de közös 
cél, hogy a cég működjön, hogy úgy üzletileg, 
mint szakmailag színvonalas munkát végezzünk.



A mostani piacon milyen nehézségeket tapasz-
tal?
Rendkívül megnőtt az igény a burkoló munkára, 
ugyanakkor nagymértékű a munkaerő csökkenés. 
Rengeteg magyar helyezkedik el Angliában, Olasz-
országban, Németországban. Igaz, hogy itthon is 
fellendült az építőipar, és nőttek a fizetések, de 
még mindig kevés a jó munkaerő. Túlórákkal old-
juk meg, s megtanultunk nemet mondani. Nagyon 
rossz érzés. Régen vagyok már a szakmában, kö-
zel ötven éve, és nagyon fájó dolognak élem meg, 
ha a megrendelő felé nemet kell mondanom. 

Mekkora csapattal dolgoznak?
A létszámunk nagyon kicsi. Pont ezért nem tudunk 
több ezer m2-es munkákat elvállalni. Nagyon sok 
jelenleg a nem szakmabeli a piacon, és én úgy lá-
tom, hogy ez a munka minőségének kárára megy. 
Ezért mi megmaradunk a jól bevált és igényes 
munkatársaknál, mert így tudunk  a munkánkért 
felelősséget vállalni. 

Kik a megrendelőik?
Nagyobb cégek, generálok, akik a minőséget be-
csülik, és maximálisan elégedettek velünk. Ott van 
például az előbb említett Barcsay-mozaik restaurá-
lás mellett, a másik igényes és látványos munkánk, 

a budapesti Párisi Udvar kristálykupola terem pad-
lóburkolat műemléki mettlachi és mozaik rekonst-
rukciós munkáinak végzése. Még köszönőlevelet is 
kaptunk a Market Zrt.-től olyannyira tetszett, amit 
elvégeztünk. A minőségi munka köszönhető azok-
nak az embereknek, akik közül többen 20 éve a 
munkatársaink. Igényes és megbízható munkatár-
sak. Emellett a mai napig személyesen odafigyelek 
a napi  munkavégzésre, és nagyon szigorú vagyok. 

Ezeket az embereket annak idején Önök taní-
tották be?
Többüket. Úgy jöttek ide, hogy nem ez volt a szak-
májuk, így a hidegburkolást nálunk tanulták meg. 
Nálunk a mesterség elsajátításán túl, anyagi és em-
beri megbecsülést, elismerést kapnak. 

„Egy közösség vagyunk, gyakoriak a 
közös vacsorák, ebédek, nagyon sokat 
adunk az emberi kapcsolatokra. Aki dol-
gozni akar, alkotni és igényes a munká-
jára, megmarad nálunk. Aki viszont nem 
ilyen, nem tud ilyenné válni, nem marad 
velünk.„



Zoli, milyen tapasztalataid vannak a mai piacról, 
és mit osztanál meg belőlük szívesen a partne-
reknek?
Amikor kivitelezőkkel beszélgetek, mindig arra 
hívom fel a figyelmet, hogy a mai piacon különle-
gesen nagy előnye van annak, ha a szakember a 
minőségi munkára, a minőségi megoldásokra teszi 
a hangsúlyt. Azért fontos ez, mert a nagy mennyi-
ségű megrendelés miatt kifejezetten olajozott és 
gyors, ugyanakkor színvonalas munkára van szük-
ség. A megrendelői, építtetői attitűd szintén a ki-
váló eredmény igénye felé tolódott el. Úgy vannak 
vele az emberek, hogy ha már végre rájuk került a 
sor, és jó szakemberhez jutottak ezen a munkával 
telített piacon, akkor még inkább fontos, hogy az 
eredmény tényleg nagyon hosszú távon teljesítsen 
jól, és ne legyen szükség újabb szaki keresésre. 
Így az építtető számára is fontossá vált a beépített 
anyagok minősége, valamint az elvégzett munka 
precizitása és színvonala.

Ezek szerint az építtetők is tudatosan vagy tu-
dattalanul következtetést vonnak le a szakem-
berhiányból?
Igen. A minőségre való igény valóban összefügg 
azzal is, hogy nincs szabad szakember, sokat kell 
várni arra, hogy a munkát hozzáértő ember végezze 
el. A piac kevésbé árérzékeny jelenleg, a gyorsasá-
gon, a minőségen van a hangsúly, és nem csupán 
a megrendelő érdeke, hogy ne legyen visszajárás, 
javítgatás, hanem a kivitelezőnek is ugyanúgy a 
magas színvonalon lezárt munka áll érdekében, 
mivel várja a másik, sőt a harmadik, vagy sokadik 
megrendelés. A visszajárás, a javítás óriási elaka-
dást okoz a megrendelések teljesítésének sorában. 
A gyors és garantáltan hibamentes munka egyik 
legfontosabb kulcsa pedig a minőségi termékvá-
lasztás, a másik a szakmai hozzáértés és precizitás.

ÉPÍTŐIPAR INTERJÚ

AZ ÉPÍTŐIPARI HELYZETRŐL FÁBIÁN ZOLTÁNT, OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖ-

KÖT, A MAPEI KFT. MÉRNÖK SZAKTANÁCSADÓJÁT KÉRDEZTÜK

JÓ MEGOLDÁSOK, PRECÍZ MUNKAERŐ

Olykor ellentmondás mutatkozik a 
szakemberhiány és a kiváló megoldá-
sok megvalósítása között. Nem mindig 
elég a legjobb megoldás beépítése, 
arra is oda kell figyelni, hogy mennyi-
re lelkiismeretes és hozzáértő csapat 
dolgozik a kiváló anyagokkal. Nagyon 
sok vállalkozó ezért amellett, hogy in-
kább kis csapattal, kevesebb munkát 
vállal, elhivatott és igényes munkaerő-
vel dolgozik. 

Fábián Zoltán, okleveles építőmérnök, a Mapei Kft. 
mérnök szaktanácsadója



Van-e tanácsod a jelenlegi helyzetben a szak-
emberek számára?
Azt tanácsolom, minden munkájára büszke 
szakembernek, hogy merjen kilépni azokból a 
megszokott megoldásokból, amelyeket évek 
óta használ, s amelyek a korábbi években igen 
jól beváltak. Ugyanis a termékek, a megoldások 
fejlődnek, és legtöbbször követik a piacon előálló 
valóságos feladatokat, amelyekre a szakember is 
a legújabb megoldásokkal tud igazán hatékonyan 
reagálni. Az igényes munkaerővel és az új meg-
oldások folyamatos elsajátításával nem csupán a 
jelenben alkothat a szakember valami nagyot, és 
szerezhet rendkívül elégedett megrendelőt, de a 
szakmai és a vállalkozása jövőjét is meglapozza 
vele. Akiben ma megbíznak, azt hívják ugyanis 
holnap. Ha nem így tesz az ember, annak meglesz 
a böjtje később, amikor jól jön majd a folyamatos 
megrendelés.

És mi a helyzet a szerszámokkal?
Hát igen, ez nagyon fontos téma. Az általános 
ipari és technikai fejlődés folyamatosan éri el az 
építőipari szakmák mindegyikét. A lépést itt is 
tartani kell. A jó minőségű és a mai feladatokhoz 
kalibrált gépek és szerszámok beszerzése igen 
hasznos befektetés a jövőbe. Jelenleg zajlik az az 
időszak, amikor ezt a vállalkozók meg is tudják 
tenni, és valóban fordítani tudnak a színvonalas 

felszereltségre, akár a szerszámokat és gépeket, 
akár a munkafelszerelést és a biztonsági felsze-
reléseket nézve. S nem szabad elfelejteni azt 

sem, hogy a jó felszerelés  nem csupán a mun-
kaerő megtartásában segít, de a hatékonyságot 
is növeli. Ha egy ember jobban érzi magát, és új, 
izgalmas eszközökkel dolgozhat, amelyek siker-
élményt nyújtanak a munkája során, az öltözete, 
felszereltsége igényes és komfortos, akkor ő job-
ban is dolgozik majd. 

Úgy tudom, hogy nagyon sokan dolgoznak ma 
az építőiparban nem szakmabeliként.
Igen.  Ez természetes jelenség. A munkaadó fele-
lőssége azonban ebben az esetben is, hogy asze-
rint válasszon munkatársat, hogy kiben mekkora 
a szándék, hogy tényleg valami színvonalasat 
hozzon létre. Nagyon sok ember bekerül most a 
piacra. Átgondoltan kell választani, és a járható 
út egy jó választás után az, hogy megfelelően be 
is kell az új embert tanítani, s ha megalapozottan 
választunk, mindenképp  érdemes belefektetni az 
energiát a munkatársakba.

www.mapei.hu

„Vannak területek, ahol a korszerű 
felszereltség jelentős hatékonyság 
növelő tényező, és így bevétel növeke-
dést hozhat, s természetesen vannak 
olyanok, ahol az eredményben kisebb 
mértékben látszik ez, de teljesen biz-
tos, hogy minden esetben van hatása, 
s különösen pozitívan hat a munkavég-
zés hatékonyságára.”

„Hidegburkoló szakma esetén előnyös 
a térdvédő, a jó kesztyű, a kényelmes 
és védelmet is nyújtó nadrág és cipő 
használata, valamint a feladatvégzést 
könnyítő szerszámok, gépek. Ezek 
mind fokozzák a munka élményét és a 
munkakedvet.„


