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Kedves Partnereink, Szakemberek, Vállal-
kozók!
Szeretettel hívom meg Önöket 2020 februárjá-
ban megrendezésre kerülő Szakember Találko-
zóra!
A rendezvénynek ismét a Lurdy Ház rendez-
vényterme ad otthont. 2020-ban nagyobb 
helyszínt kap a Találkozó, hiszen sikerült ha-
gyományt teremtenünk a megrendezésével, s 
immár szükség van a nagyobb térre a látogatók 

befogadásához. Az eddigieknél is több szakmai 
kiállítót hívunk meg, akik kiállítással, termékbe-
mutatókkal és nagy kedvezményekkel várják a 
szakembereket. Markovich Béla, a Mapei Kft. 
ügyvezetője tájékoztatja majd a résztvevőket a 
Szakember Közösségben nyíló új lehetőségek-
ről. Ezen kívül neves szakmai előadók osztják 
meg a legkorszerűbb tudást és nézeteket a kö-
zönséggel. 
Sor kerül a 2019-es Mesterek Mestere pályázat 
nagy értékű díjainak átadására is.
A Mapei alkalmazástechnikai teremben ismét 
óriási érdeklődésre számítunk, hiszen a gyakor-
latban, kivetítőkkel segítve az események köve-
tését, a legújabb termékek, valamint a piacon 
lévő leggyakoribb és a trendek nyomán megje-
lenő legkülönlegesebb megoldásokat mutatják 
be a felkészült Mapei alkalmazás-technikusok.
Nem lesz hiány szórakozásban, ajándékokban, 
nyereményekben sem.

Az érdeklődők megismerhetik a Szakember Kö-
zösség valamennyi szolgáltatását, és lehetőség 
lesz a helyszíni belépésre, valamint a kiválasz-
tott szolgáltatás igénybevételére.

Szeretettel várom Önöket, találkozzunk
2020. február 14-én a Lurdy Házban!

Tompek Már ta, a szakember kapcsolatok felelőse



A Teljesítésigazolási 
Szakértői Szervet 
az építőiparban ta-
pasztalható ki nem 
fizetett tartozások 
rendezésének segí-
tésére hozták létre 
2013. július 1-én, a 
Magyar Kereske-
delmi és Iparkama-

ra mellett működő független szervként. Törvényi 
hátterét a 2013. évi XXXIV. törvény, 236/2013 (VI. 
30.) Kormányrendelet adja. A gyakorlati műkö-
dést, illetve a szakmai hátteret a nemzetgazda-
sági miniszter által kinevezett igazságügyi szak-
értők biztosítják. 
A szerv minden olyan magyarországi építési beru-
házásnál, tervezési és kivitelezési munkánál jogo-
sult eljárni, ahol nem adtak ki teljesítésigazolást, 
mivel annak kiadása vitás, illetve olyan esetekben 
is, ahol a teljesítésigazolás kiadása megtörtént, 
de annak kifizetése nem. Továbbá szerződéses 
mellékkötelezettség, mint bankgarancia, zálogjog 
és kezesség esetén is igénybevehetőek a Teljesí-
tésigazolási Szakértői Szerv szolgáltatásai.
Kérvényt benyújtani a kivitelezés helyszíne szerint 
területileg illetékes kereskedelmi és iparkama-
ránál lehet. A benyújtandó kérelemhez a forma-

nyomtatványt, a már említett kormányrendelet 
1. számú melléklete tartalmazza. Maga ez eljá-
rás díjköteles, és természetesen csak abban az 
esetben lehetséges, ha a vitatott munkáról elő-
zőleg írásos szerződés készült. Minden eljárás 
során egy háromtagú igazságügyi szakértőkből 
álló szakértői tanács jár el. A befizetett díjazás a 
szakértők között oszlik meg, de általánosságban 
elmondható, hogy a díjazás összege jelentősen 
alacsonyabb a piaci alapú szakértői díjaknál.
A szakértői eljárás már a helyszínen is több eset-
ben megegyezést hozott. Ha ez a megegyezés 
nem jön létre, a szakértői vélemény birtokában 60 
napig lehet bírósághoz fordulni. Az indított peres 
eljárást a bíróság kiemelt ügyként kezeli, hogy 
ne fordulhasson elő, hogy egy évekig elhúzódó 
megnyert per után az ügyfél mégsem jut hozzá a 
pénzéhez. A jogi és eljárási részletek sajnos meg-
haladják ennek a cikknek a kereteit, így a részle-
teknek minden konkrét vitás ügy esetén érdemes 
utánajárni.

Remélem sikeresen fel tudtam hívni olvasóink 
figyelmét egy hasznos szolgáltatásra, illetve 
tudtam mutatni egy újabb lehetőséget partnere-
inknek, ami segít az építőiparban tapasztalható 
fizetési fegyelmet javítani.

ÉPÍTŐIPAR PROBLÉMAKEZELÉS

MIÉRT FONTOS MA MINDEN KIVITELEZŐ VÁL-
LALKOZÓNAK ISMERNI A TSZSZ-T?

Ma már szinte közhellyé vált, hogy az építőipar egyik legnagyobb 
problémája a nemfizetések, lánctartozások. Bár lehet egy problé-
mára közhelyként tekinteni, mégis a lánctartozások gyakran sajnos 
húsba vágó gondot jelentenek partnereinknek is. Minden esetben 
garantáltan működő csodaszert ugyan mi sem ajánlhatunk, mégis 
szeretnénk felhívni a figyelmet egy, ma már a gyakorlatban is bizo-
nyított lehetőségre, a Teljesítésigazolási Szakértői Szervre.

Fábián Zoltán, okleveles építőmérnök írása



INTERJÚ BORZÁK BALARÁM BÉLA 

IGAZSÁGÜGYI  MŰSZAKI SZAKÉR-

TŐVEL

MINDENKINEK AZT 
KELL TENNIE, AMI-
RE HIVATVA VAN

Ön A TSZSZ-ben dolgozik?
Mintegy 200 igazságügyi szakértő dolgozik a 
szervezetnek együttműködő partnerként. Én is 
egy vagyok közülük. Egyéni vállalkozóként, dön-
tően építési szakértőként dolgozom. A TSZSZ-
től minden esetben egyéni megbízást kapok az 
egyes feladatokra, és a hat év alatt összesen 33 
ilyen megbízást kaptam. Ebből három esetben 
történt olyan, hogy a végleges megbízást megelő-
zően a kérelmező visszavonta a kérelmét, mert a 
felek megegyeztek.

Ritkán esik meg, hogy a felek egyéb szervek 
bevonása nélkül is képesek megegyezni?
A számok azt mutatják, hogy igen. Eredendően, 
úgy tudom, hogy a TSZSZ-t azért hozták létre, 

hogy az építőiparban jellemző lánctartozásokat 
enyhíteni lehessen, azaz vitás ügyek, viták fel-
oldására. A jogi út általában nagyon hosszadal-
mas, és a TSZSZ célja éppen az, hogy gyorsabb 
megoldás, egyezség jöjjön létre. Természetesen 
amennyiben a TSZSZ szakvélemény kézhezvéte-
létől nem telik el több, mint 60 nap, az benyújtható 
a bíróságra is, így a jogi folyamat során lehet a 
TSZSZ szakvéleményre támaszkodni. Ennek elő-
nye, hogy a bíróság köteles ezt a szakvéleményt 
egyenértékűnek tekinteni az egyéb igazságügyi 
szakvéleményekkel, sőt elméletileg létezik olyan 
rendelkezés is, hogy TSZSZ szakvélemény esetén 
soron kívüli eljárás a kötelező. 

Mi a jellemző? A felek a szakértői vélemény-
nek köszönhetően megegyeznek?
A legutóbbi információim szerint nagyjából az 
ügyfelek egyharmad része jut egyezségre a sze-
kértői véleménynek köszönhetően, egy másik 
harmada az ügyeknek bírósági útra terelődik. S 
persze vannak ügyek, amelyek el sem indulnak, 
például azért, mert a felek között nincs írásos 
szerződés. Ez esetben nem tudunk segíteni. Igen 
gyakori az is, hogy van a projekt elején valami-
fajta szerződés, de a munkafeladat folyamatosan 
nődögél, s gyakran a szerződésen kívüli tevé-
kenység nagyságrendekkel haladja meg azt, amit 
szerződésbe foglaltak. Teljesen életszerű, hogy 



az építés folyamatában új feladatok jelennek meg. 
Ilyen esetben azonban az alapszerződést módo-
sítani kell. A TSZSZ nem nyomozóhatóság, így 
csakis az írásos szerződésben foglaltakat tudjuk 
értelmezni, vizsgálni.

Mit tapasztal, a szerződések szempontjából 
felkészültebbek-e a kivitelezők, illetve a meg-
rendelők, mint néhány évvel ezelőtt?
Ezt nem csupán a TSZSZ-ben végzett feladataim 
alapján válaszolnám meg, hanem a teljes szakér-
tői tevékenységem tapasztalataira támaszkodva. 
Ezek alapján határozottan azt tudom mondani, 
hogy a szerződések megírásában folyamatos a 
romlás, egyre kaotikusabbak a viszonyok, a hely-
zetek. Az emberek egyre könnyelműbbek, blöf-
fölnek, hasra ütésre végeznek kalkulációkat, s 
mindez később természetesen problémát jelent. 
Ha így indul el egy projekt, akár van szerződés, 
akár nincs, a végeredmény egy, a szerződésben 
állónál jóval magasabb költség. Szerintem indo-
kolatlan az ilyen magatartás. Én magam is tíz éven 
át működtem tervezőként, mint vállalkozó. A pon-
tos kalkuláció, és ennek korrigálása időről-időre 
az egyetlen jól működő kiindulási alap. A pontat-
lan kalkulációt azért sem értem, mert valójában az 
éppen annak a szereplőnek jelent kockázatot, aki 
a kalkulációt adja. A pontatlan kalkuláció készí-
tés mellett ráadásul, az emberek nem szeretnek 
adminiszrálni, így nagyon sok esetben a történé-
sek nehezen követhetőek egy későbbi vizsgálat 
során.

Ez van a mostani nagyon lendületes piacon is?
Gyakran igen. A kivitelezők sokasága vállal úgy 
el munkát, hogy már az indulásnál tudja, hogy 
neki nincs rá szakembere, s hogy közvetítő sze-
repe lesz csak a folyamatban. Sajnos sokszor 
megesik, hogy olyan kivitelezői vállalkozásnak 
adja ki a munkát, akik csak az üzlet kedvéért, 
szegről-végről előkerült vállalkozók. Mindezt te-
szik sokszor olyan szerződések mentén, amelyek 
rendkívül hiányosak. Találkoztam olyan huszon-
hat oldalas szerződéssel, amelyben benne volt 

minden, garancia, kötbér és így tovább, csupán 
a három alapvető információ hiányzott: hogy mit, 
mikor és mennyiért. Jellemző az is, hogy a kivite-
lező ad egy árajánlatot, a megrendelő elfogadja, 
és kötnek egy fix-áras szerződést. Addig nincs is 
semmi gond, amíg valami baj nem történik. Pél-
dául megromlik a viszony, elválnak egymástól a 
partnerek. Ilyenkor megy természetesen a vita, 
hogy mennyi teljesült  a megrendelésből, meny-
nyi a jogos igény, hiszen a teljesítés még nincs 
meg. A polgárjogi szabály ugyanakkor kimondja, 
hogy nem lehet átfordulni tételes elszámolásba, 
muszáj arányosítani, és százalékosan megfogal-
mazni a teljesítést. Mit jelent ez? Hogy ha például 
van egy 10 millió Ft értékű projekt, és az félig-
meddig elkészült, akkor meg kell állapítani, hogy 
az egyes munkanemekért a fix ár hány százaléka 
jár. Ilyenkor jön el a pillanat, hogy a megrendelő 
is és a kivitelező is mindent pontosan és tétele-
sen akar kimutatni. Kérdem én, korábban miért 
nem? Hiszen ez az ő érdekük lenne. Természete-
sen sok esetben a megrendelő laikus, nem szak-
ember, nem várhatók el tőle a szükséges ismere-
tek. Igen ám, de ez esetben szakembert kellene 
bevonnia, ilyen például a tervező, a szakértő, a 
műszaki ellenőr. Csakhogy nagyon sok esetben 
ez nincs így. Nagyon sok esetben van megren-
delő, vannak tervek, de nincs  például megfele-
lő minőségű kivitelezési terv. Ezért a kivitelező 
sokszor improvizál megvalósítás közben. Ezt 
követően pedig ha felteszi a bíró a kérdést, hogy 
az alperes a szakmai szokásoknak megfelelően 
végezte-e a tevékenységét, mi a válasz rá? Hogy 
igen. Csakhogy a szakmai szokások sokszor 
nem megfelelőek! Hiszen a kivitelező nem terve-
ző, nem neki kell a kivitelezési terv hiányát, vagy 
más hasonló problémát megoldania. Formálisan 
vannak erre szereplők: műszaki ellenőr, tervezői 

„A fiataloknak szoktam mondani: sze-
ressék a szakmájukat, szeretetből és 
érdeklődésből dolgozzanak. Találják meg 
az örömüket a jól végzett munkában.”



művezető. Számos esetben azonban nincs ezek-
re a szerepre felkérve senki. Ezért van az, hogy 
ha probléma merül fel, igyekszik mindenki a ki-
vitelezőre nyomni a felelősséget. S persze igaz, 
valóban sok szakmaiatlanságot lehet a kivitele-
zők esetében tapasztalni, csakhogy egyúttal egy 
rakás olyan dolgot kell elvégezniük, ami nem az 
ő feladatuk lenne. 

Például, melyek ezek a feladatok?
Például, ha azt mondom a kivitelezőnek, hogy 
„Építsd meg a házamat!”, de ugyanakkor nincse-
nek részletképzések, csomóponti rajzok és meg-
felelő paraméterek, a kivitelező természetesen 
a legjobb tudása szerint jár majd el, de ez nem 
helyes. A kivitelező számára a felsorolt dolgokat 
a megrendelőnek kellene biztosítania megfele-
lő szakemberek bevonásával annak érdekében, 
hogy a megfelelő tervek alapján a helyes meg-
oldások szülessenek. S mit tehet a kivitelező? 
Nem sokat. Azzal fognak szerződést kötni, aki 
nem kekeckedik. Az én véleményem szerint egy 
vállalkozó bármire vállalkozhat, nem tiltja meg 
neki senki, de úgy gondolom, hogy a szaktevé-
kenységet szakembernek kell végeznie. Tehát azt 
kell mondjam, hogy bár jelentősen nőtt az építési 
kedv, ezzel párhuzamosan a szakmai létszám és 
egyúttal a szakmai felkészültség nem nőtt meg, 
sőt. Nagyon sokszor nem tud válogatni a megren-
delő, hogy a legjobbat válassza ki.

Sok a probléma, mi lehet a megoldás?
Léteznek bejegyzett tervezők, műszaki ellenőrök, 
műszaki vezetők, akiknek megfelelő  képzettsé-
gük, hozzáértésük és jogosítványuk van. Őket kell 
beállítani a munkákba, megalapozói, irányítói és 
ellenőrzői munkakörökbe. Egy műszaki ellenőr 
például a megbízói érdekeket képviselve ellenőr-

zi a folyamat és a munka szakszerűségét, s ez 
garancia lehet arra, hogy a munkavégzés és 
a folyamatok korrektül működnek. Emellett a 
megrendelőnek kötelező biztosítania a meg-
felelő terveket, amelyeket szintén a megfelelő 
szakemberek készítenek el. Egy tervező ma 
már nem tud megtervezni egy teljes épületet. 
Nagyon sokféle szaktervezés kell hozzá. 

Ön hogy érzi magát a piacon?
A ház építés szép dolog. A magam felé támasztott 
igényszint alapján arra törekszem, hogy szép és jó  
legyen minden ház, amelynek létrejöttében részt 
veszek. Az építőipar egy élő szervezet. Én egy 
szereplője vagyok ennek a szervezetnek. Maga 
az egész akkor működik jól, ha mindenki  a fel-
adata és a legjobb tudása szerint dolgozik, a saját 
legmagasabb színvonalán. Az ember csalódhat 
a barátaiban, a főnökében, de a jól végzett mun-
kában nem fog csalódni. Minden iparosnak, mű-
szaki szakembernek az a dolga, hogy a rábízott 
munkát jól végezze el. Ha még ebben az örömét is 
megtalálja, igazi boldogság neki is, és azoknak is, 
akik a munkája gyümölcsét élvezni fogják. Prakti-
záló szülőként szintén ezt tartom fontosnak. Ezzel 
mutatunk példát, az életünkkel. Mondhatom én a 
gyereknek, hogy csináld így, csináld úgy, ha én 
magam máshogy teszek. Én azt mutatom a gye-
rekeimnek, hogy lássátok, én nem tévesztettem 
pályát, morgok, kritizálok, de ugyanakkor imádom 
a munkámat, tisztességet, szakmaiságot és biz-
tonságot teremtek és hordozok. Az én gyakorla-
tom és erkölcsi szemléletmódom szerint minden-
kinek az a dolga, hogy szolgáljon. Szolgáljam a 
páromat, a gyerekeimet, a rokonaimat, a lakókör-
nyezetemet, a munkámmal az embereket. Én sose 
csaptam be a megbízóimat, és ezért megbecsül-
nek, tudják, hogy sokszor adok olyan tanácsot, 
amiből nekik előnyük származik. Részben ezért is 
fordultam a tervezés után a szakértés felé, mert itt 
valóban képviselni tudom azt a minőséget, szak-
mai színvonalat, amiben hiszek, s a kérdésekre a 
legjobb tudásom szerint adok válaszokat. 

„A világban vannak teendők, és ha én azt 
tehetem, amit szeretek, akkor jól műkö-
dök benne.”



SZAKMA ÉS PEDAGÓGIA

A Mapei Kft. szakemberei számos vidéki város Szakmaválasztó 
rendezvényein népszerűsítették a pályaválasztás előtt álló általá-

nos iskolások között a hidegburkolói szakmát. 

„A célom az volt, hogy bemutassam a gyere-
keknek, hogy milyen munka vár rájuk, ha a bur-
koló szakmát választják. Mivel még az ilyen 
korú gyerekek is elsősorban játékosak, ezért az 
alkalmazástechnikus kollégára várt az a feladat, 
hogy a gyakorlaton keresztül, elsősorban inkább 
játéknak tetsző módon juttassa a gyerekeket sa-
ját tapasztalatokhoz.” - Fábián Zoltán, okleveles 
építőmérnök.



A Mapei szakemberek igazi elhivatottsággal 
vettek részt ezeken a rendezvényeken, ahol 
a cél az volt, hogy a gyerekek bepillantást 
kapjanak arról, hogy milyen munkát is vé-
gez egy burkoló. Azok a fiúk lányok, akik 
megálltak a Mapei standok előtt vághattak 
csempét, keverhettek be anyagot, húzhat-
tak ragasztót, s volt, hogy a fugázást is ki-
próbálhatták.
Ezeken a rendezvényeken egy-egy gyermek 
ugyan csak néhány percet tölt a standnál, 
de azért így is akadtak gyerekek, akik való-
di érdeklődést mutattak a szakma iránt, és 
szinte mindenki nagy kedvvel vitte haza em-
lékbe az ajándék csempedarabokat, vagy a 
megkötött ragasztó darabjait.

Fábián Zoltán beszámolt arról, hogy a gye-
rekeket a Mapei Kft. maga is érdekelte, és 
különösen azok a fiatalok voltak nyitottak, 
és mutattak örömteli érdeklődést, akiknek 
a rokonságában, ismeretségében volt bur-
koló szakember, és így a szakmaválasztó 
rendezvényen szerzett tapasztalatokat kötni 
tudták korábbi élményeikhez.

Hasonló megfigyelésekről számolt be Amb-
rus Bálint kollégánk is, aki a Mapei alkalma-
zástechnikai csapatának tagja. 
Ambrus Bálint tapasztalatai jók az iskolá-
soknak tartott szakmai rendezvényekkel 
kapcsolatban. Kollégánk évek óta jár ál-
talános iskolákba szakmai bemutatókat,

„Azok a gyerekek, akiknek a személyes életében van szakember, van olyan felnőtt, aki az épí-
tőipariban dolgozik, mindig érdeklődést mutattak. Nehezebb helyzetben vannak egy ilyen ren-
dezvényen viszont azok a tanulók, akiknek otthon nincs semmiféle tapasztalatuk, vagy kapott 
mintájuk az építőipari szakmákról.” - Fábián Zoltán, okleveles építőmérnök



előadásokat tartani. Nagy öröm volt szá-
mára, amikor az egyik ilyen rendezvény so-
rán megtudta, hogy az egyik fiú az előző 
szakmaválasztó rendezvényen éppen a tőle 

kapott információk és élmények után dön-
tött úgy, hogy az építőipari szakmák egyi-
két választja továbbtanuláskor. 
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„Nekünk magunknak is ki kellett tapasztalni, hogy mi vonzza oda a gyerekeket, s hogyan kell 
velük bánni. Nagyon fontos, hogy játékosak legyünk, és hogy tudjunk az ő nyelvükön beszél-
ni. Ha felnőtteknek mutatom be a megoldásokat, akkor alaposan ismertetnem kell például 
az anyag paramétereit. Gyerekek esetében viszont inkább az anyag illatáról, tapintásáról, 
állagáról adok át tapasztalatot, s mindezt igen gyakorlatias formában. Az sem mindegy, hogy 
amikor gyakorolnak, milyen módon magyarázom el azt, hogyan kell a feladatot elvégezni. A 
csempevágást például a labda óvatos gurításhoz hasonlítom, hogy kötni tudja a gyerek egy 
olyan élményhez a módszert, amit már biztosan a kezével is tapasztalt.” - Ambrus Bálint, 
alkalmazástecnikus.

„Találkoztam egy lánnyal és egy fiúval, akik mindketten rendkívül ügyesen bántak a csem-
pevágóval. Mindketten elmondták, hogy burkolónak készülnek, s hogy az Interneten a 
WordSkills-t nézték. Szenzációsnak tartották a versenyző szakembereket. Mindkét gyerek 
nagyon lelkes és barátságos volt,  ezért megmaradt az emlékük bennem.” - Ambrus Bálint, 
alkalmazástechnikus


