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ÖRÖKÖLT MESTERSÉG
Azt nem lehet tudni, hogy mi lett volna, 
ha Pátkai László édesapja nem asztalos, 
és nem ott nőtt volna fel az asztalos-
műhely forgatagában. Pezsgő élet 
folyt ugyanis az akkori maszek iparos 
műhelyben, 15 alkalmazottal, a kora-
beli eszközökkel, zajjal, forgácsillattal, 
anyaggal forgolódó lovas fogatokkal. 
Ennek nehéz volt ellenállni, hiszen gye-
rekként a szorgalmas, dolgos emberek 
látványa, a készülő ajtók, ablakok, a 
lambériázás élménye erős kötődést 
és vonzalmat ébresztett benne. Nem 
volt más választás, más alternatíva — 
összegzi a mesélés közben felkavarodó 
múltbéli élményeket Pátkai László. 
Olyan hatással volt rá édesapja akkori 
iparos szemlélete, munkához való 
hozzáállása, szervezőkészsége, hogy 
kötelezőnek érezte ezt a mesterséget 
továbbvinni vagy önállóan folytatni. 
A Kaesz Gyula szakmunkásképzőben 
szerzett épületasztalos szakmunkás-
bizonyítványt 1984-ben, de a gya-
korlati tudást az otthoni műhelyben 
szerezte meg, nem a tanműhelyben. 
Sajnos, már akkor sem a gyakorlati 
tudás átadása volt az elsődleges cél, 
sokkal inkább a klasszikus hokedli 
vizsgamunka csapolásaira fektették 
a hangsúlyt, amely felett már akkor 
is eljárt az idő. Ígéri, hogy erről még 
ejt pár szót, hiszen bosszantja, hogy 
ezt a szép mesterséget nem karolja fel 
méltóképpen az oktatás…

Haladó szemlélettel vezetett, 
eredményes vállalkozás

Dunaharaszti húszezer lakosú kisváros a Ráckevei-Duna bal partján, a Pesti-síkság  
szélén fekszik, és a budapesti agglomeráció részét képezi. Városi rangot 2000-ben ka-
pott, amit a nyüzsgő, forgalmas, és gazdag történelmi múlttal rendelkező település ki 
is érdemelt. Rendezett utcái, virágos portái között található Pátkai László (48), akinek 
saroktelekre épített háza, mellette pedig asztalos vállalkozásának épülete simul a tájba. 
Alig észrevehető átmenet van a lakóépület és a műhely között, hiszen azonos hangu-
lat, ugyanolyan rend, tisztaság és virágözön látható mindenütt. Sok mindent elárul egy 
ilyen fogadtatás egy iparos emberről, akinek nyitottságáról, fogadókészségéről akkor 
győződhet meg igazán az idegen, a leendő üzleti partner, a megrendelő, ha bebocsá-
tást kér és kap hozzá…

RÖGTÖN A MÉLY VÍZBE
Pátkai László 18 évesen váltotta ki az 
iparigazolványt, mert nem akarta az 
állami szektorban megméretni magát. 
Édesapja vállalkozásának életképessége 
meggyőzte arról, hogy eleinte mellette, 
majd nem sokkal később – akkor már 
23 évesen – különválva érdemesebb 
megpróbálni a mesterség gyakorlását. 
Eleinte bérelt egy műhelyt, majd épített 
egy  kisebb, 200 m2-es saját műhelyt – 
önerőből, ahogyan később is mindig arra 
hagyatkozott –, amelyet aztán később a 
mai méretekig bővített, ami eléri az 500 
m2-t. Hiteleket nem, de családi segítséget 
elfogadott a beruházások fedezésére, 
de az másfajta kötöttséget jelentett. 
Egyedül kezdett dolgozni, a műhely 

gépeit még a MAGÉV-től szerezte be, 
amelyek funkcionálisan jól működtek, 
elfogadható körülményeket teremtettek. 
Többnyire a klasszikus feladatok adód-
tak, kapcsolt gerébtokos ablakok, belső 
ajtók, majd ahogyan a kor követelményei 
megkívánták, módosult a profil, és az 
igényeknek megfelelő bútorokat, bolti 
berendezéseket is gyártanak, belsőépí-
tészeti munkákat vállalnak. Visszatérve 
Pátkai László vállalkozói szemléletére, 
meg kell jegyezni, hogy huszonévesen 
rendkívül érett hozzáállást tanúsított 
és erős elkötelezettséget mutatott a 
szakma iránt. Tudta, hogy mit akar és 
egy pillanatig sem jutott eszébe kisebb 
ellenállás irányába váltani. Végigvitte, 
amit elképzelt, amellyel bizonyított a 
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család, de leginkább önmaga felé. Jó tíz év 
kellett, amire minden összeállt, akkorra 
lett szakmai komfortja a műhelynek, és 
állt össze a megrendelői kör is. Persze, 
nem volt ez egyszerű időszak, hiszen 
közben jött a rendszerváltás, az összes 
bizonytalanságával. Aztán taxisblokád 
nehezítette a munkát, amikor éppen ott 
volt úttorlasz, ahol dolgoztak, és több 
száz métert kellett kézben cipelni az el-
készült bútorelemeket, egyéb anyagokat. 

IGÉNYELTÉK AZ 
ASZTALOSOKAT
A rendszerváltozás a főváros térségé-
ben élő asztalosok keresettségében is 
megmutatkozott. A sok kiszámíthatat-
lan – másoknak éppen kiszámítható – 
változás például az üzletek számának 
növekedésével járt, amelyeket szerettek 
volna a tulajdonosok azonnal olyannak 
látni, amit megálmodtak. Építkezések, 
családi házak épültek szintén hasonló 
igényekkel, de a privatizáció okozta 
tulajdonosváltások a cégeknél is elin-
dítottak egy megújulási folyamatot. 
Ez utóbbi részét képezte az esztétikai 
megújulás, az egyéni ízlésre kialakított 
irodák, közös helyiségek stb. Kellemes 
érzés volt az, hogy igényelték az asztalos 
munkáját, megbeszélték a legféltettebb 
esztétikai elképzeléseiket, annak re-
ményében, hogy azok megvalósíthatók 
lesznek – mondja Pátkai László. 

JOBBÁRA A FŐVÁROS 
ADJA A MUNKÁT

Sokfelé dolgoznak, újabb és újabb vidéki 
térségek felé nyitnak, amikor munkáról 
van szó, de alapvetően a főváros adta 
és adja ma is a megrendelők zömét. 
Nincsen ebben semmi különös, hiszen 
a „szájról szájra” adott jó hírnév jelen-
sége ott működik talán a leginkább. De 
az agglomerációba költöző tehetősebb 
családok éppen úgy megjelennek – 
időnként magasabb igényekkel – a 
megrendelők körében. Érdekes módon 
mindig van munka, van megrendelés, 
ami nem teszi szükségessé a cég tevé-
kenységének hirdetését. A nagyvárosi 
cégek szintén partnerek, amelyeknek 
vidéki kirendeltségei, érdekeltségei is 
munkaalkalmat kínálnak. Ékszerüzletek, 
gyógyszertárak üzlet-belső kialakítása 
színesíti a munkát, gyakran arra is van 
lehetőség, hogy egyéni tervezői elkép-
zeléseket is megjelenítsenek. Javarészt 
azonban kézbe adott tervek, pontos 
anyagmegjelölés és méretadatok alapján 
kell elkészíteni a rendkívül magas eszté-
tikai kívánalmaknak megfelelő munkát. 
Szép szakmai kihívások ezek, gyakran 
a tervek átvétele után szinte ijedtséget 
keltőek, de aztán a kezdeti apróbb bi-
zonytalanságok legyőzése után sikerre 
viszik a munkát. Biztosan így van ez, 
különben nem következnének a további 
felkérések – nyugtázza Pátkai László. 

Egy gyógyszertár szintén nagy feladat, 
hiszen sajátos belső rendje van, fiókok 
tömkelegét kell elkészíteni, megfelelő 
speciális – német importból származó 
– fiókrendszerekkel, subládákkal stb.

Ugyancsak említésre méltó közös 
munka volt a Pénzügyminisztérium és 
a Postabank összes nyílászárójának az 
elkészítése és beépítése, amelyben az 
id. Pátkai László által vállalt projektbe 
megtiszteltetés volt alvállalkozóként 
beszállni és partnernek lenni. A te-
mérdek önálló vállalás közül pedig 
különösen szívesen említi a templomi 
munkákat, amelyeket Dunaharasztin 
a református, valamint a baptista 
gyülekezetnél, és Pestlőrincen a bap-
tistáknál végeztek.

Aztán, egészen a 2008-as gazdasági 
válságig konjunktúra volt jellemző, azt 
követően pedig feleződtek a munkák és 
át kellett élni egy nagyon kedvezőtlen 
időszakot. Elmaradtak a nagy megren-
delések, jobbára a lakossági munkák 
maradtak meg. Óvatosnak kellett lenni 
a partnerválasztásban is, hiszen volt, 
ahol fel kellett állni, a tárgyalási stílus 
és a bizalom teljes hiánya miatt. Ma 
nagyon hálás munkának bizonyulnak 
a Dunaharasztira költözött nagy cé-
gek megbízásai, akik helyben vannak, 
komoly munkákat adnak, és fizetési 
szempontból is megbízhatóak.

AGGÓDÁS A SZAKMA 
JÖVŐJÉÉRT
A tanulóképzésben óriási gondok vannak 
– mondja Pátkai László –, aki a vállalko-
zása indulásától kezdve minden évben 
fogadott gyerekeket. Az idei az első év, 
amikor nem közvetítettek ki számára 
tanulót, de talán ez is jelzi, hogy akado-
zik a rendszer, és gondok mutatkoznak 
a képzési koncepció körül. Akik eddig 
nála tanultak – és nem voltak kevesen –, 
mindannyian megtalálták számításukat 
a szakmai környezetben, sőt 60–70%-
uk önálló vállalkozóként sikeres már. 
De nem ez a jellemző, sokkal inkább a 
szakmaiság, a vállalkozói kedv hiánya, 
vagy éppen a pályaelhagyás, mert nem 
tudnak boldogulni, megerősödni. De 
mi lesz így a szakmával, ha nem lesz 
utánpótlás?  – teszi fel a kérdést szinte 
önmagának, mert lelkiismereti kérdést 
csinál belőle, és már-már a saját felelős-
ségét boncolgatja ebben a kérdésben. 
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Pedig a baj az iskolai alapképzésben van, 
ami egyre messzebb kerül a felgyorsult 
ritmusú élettől, és ami nagyon sürgősen 
megreformálásra szorulna annak érde-
kében, hogy ez a gyönyörű mesterség 
fennmaradjon és színvonalasan legyen 
jelen a szakmák sorában.

KONSZOLIDÁLÓDOTT 
VISZONYOK KÖZT
Kis túlzással, de valóban a család szeme 
előtt zajlanak Pátkai László asztalos 
vállalkozásának hétköznapjai. A közös 
udvar közös élettér is egyben, ahol a 
családi ház bejárata és a felesége füg-
gönystúdiója is található. Testvéröccse, 
Ákos – aki faipari technikus – szintén a 
vállalkozásnál dolgozik, ami úgy szakmai, 
mint bizalmi szempontból óriási előny 
és segítség. Külön említést érdemel, 
hogy az ő hétéves Bence fia, amikor 
csak teheti, már ott sertepertél láb alatt 
a műhelyben, és alapérdeklődést mutat 
a szakma iránt, a család nagy örömére.

Jó a munkacsapat, amely most ötfős, 
a korábbi nagyobb létszámmal szem-
ben. A gazdasági válság időszakában 
lettek kevesebben, amely kétségtelenül 
megfogta a lendületet, és három évnek 
kellett eltelnie, amíg konszolidálódott 
a helyzet. Azóta nyugodt, kiegyensú-
lyozott viszonyok uralkodnak, kiszá-
mítható a munkamenet, beosztható 
a kapacitás és a rendelkezésre álló 
munkaerő energiája, fenntartható a 
munkakedve. Pátkai László ugyanakkor 
ma is vágyik az alkotás örömére, ami 
abban merül ki, hogy ha lehet, tervez 
mások helyett, vagy megigazít és újra 
elfogadtat a saját elképzelései alapján 
egy-egy kész tervet.  A természetes 
anyagoktól, a masszív fától a laminált 
anyagokig mindennel dolgoznak, mert 
– hitvallása szerint – mindegyikből 
lehet gyönyörű dolgokat alkotni. Nem 
egyértelmű elkötelezettje a természetes 
fának, hiszen ma már behunyt szemmel 
vagy nagyobb távolságból nem biztos, 
hogy a szakemberek is megkülönböz-
tetik egymástól az egymás mellé tett 
vegyes alapanyagokat. Persze, nem a 
természetes fa értékeit vonja kétségbe, 
sokkal inkább arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az elmúlt két évtizedben milyen 
óriási anyagkínálati változás történt a 
piacon. Ezt a megrendelők másképpen 
élik meg, hiszen nekik az esztétikai 

szempontok gyakran többet jelentenek, 
mint a tartósság vagy az értékállóság.

KIEGYENSÚLYOZOTT 
HÁTTÉR MELLETT
Pátkai László meggyőződése, hogy jól, 
kiegyensúlyozottan, és eredményesen 
csak akkor lehet dolgozni, ha az ember 
kipiheni magát, ha tervezi a kikapcso-
lódást, és valóban szeretne feltöltődni. 
Nos, ez a vállalkozás konszolidálódása 
óta így is van, hiszen az optimalizált pi-
henőidőt betartja, és lehetőleg betartatja 
a kollégáival is. Ő maga nagyon kedveli 
a horgászatot, amely eléggé kikapcsolja, 
de hangsúlyozza, hogy nem a fizetős 
horgásztavak – akváriumok – híve. A 
Duna, a természetes vizek szerelmese, 
ahol a kikapcsolódás egészen mást jelent, 
mint az említett helyen.

Felesége – Veronika asszony – adóel-
lenőrből lett függönystúdió-tulajdonos, 
amit nem mellékesen kiváló kézügyes-
ségének köszönhet. Ügyfélköreik nem is 
esnek olyan messze egymástól, hiszen aki 
a lakásának belsőépítészeti megoldásait 
Pátkai László asztalos vállalkozására 
bízza, bizony a függöny és sötétítő 
ügyeit is praktikusan elvégeztetheti 
a felesége vállalkozásával, amire már 
volt is példa. Lány gyerekeik vannak, 
ami nem feltétlenül biztató az asztalos 
vállalkozás öröklése és továbbvitele 
szempontjából, de nem is lehetetlen. 
Kisebbik lányuk még gimnazista, a 
nagyobbik divattervezőnek tanul, ami 
nagyon rokon terület a szülőkével, egy 
kis fantáziálást követően mindenképpen.

Pátkai László a saját fizikai állóképes-
sége érdekében a heti egy futballprogra-
mot emeli ki, amikor jól leizzad, kergeti 
gyerekes virtussal a labdát barátai, is-
merősei körében. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy nézni is nagyon szereti a 
focit és nagy Fradi-rajongó. Nem tartja 
túlzásnak a „mindörökké Ferencváros” 
szlogent sem, mert annyira elkötelezettje 
a csapatnak és a mérkőzéseinek. De 
nem csak a foci, a női kézilabda legalább 
annyira az érdeklődése középpontjában 
van, ha nem jobban…

Elképzelhetetlennek tartja, hogy 
esetleg elpártoljon a klubtól, a csapa-
toktól. Ha nem is az ultrák körében 
nézi a Fradi-meccseket, valahol ott van 
a közelükben, vagy jelképesen/átvitt 
értelemben mögöttük áll. Mert kell egy 
klub az országban, amelyiknek a szurkolói 
megsegítik annyira a csapatot, hogy az 
végre emelje már nemzetközi szintre a 
magyar futballt. Ha közvetlen ráhatása 
nincs is a csapatok sikereire, azért szeré-
nyen megjegyzi, hogy a Groupama aréna 
díszpáholyát ő készítette el…

Pátkai László kellemes, nyitott 
beszélgető partner, aki realitásokban 
gondolkodik és él. Minden bizonnyal 
ez feltűnik megrendelőinek is, hiszen 
anélkül fogadtat el meggyőzően bi-
zonyos dolgokat, hogy győzködné az 
embert. Ugyanakkor széles látókörű 
és jól informált, ami valószínűleg nagy 
segítségére volt abban, hogy asztalos 
egyéni vállalkozása az elmúlt harminc 
évben fenn tudott maradni, fejlődni 
tudott és ma is versenyképes a piacon…

Nagy Zoltán


