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Elo szo  

Úgy tekintek a piacra, hogy a tisztaság egy valós társadalmi igény, a munkahelyek 

tisztán tartása pedig része annak, hogy a munkaadó minden, a jó munkához szük-

séges feltételt megteremt. Ebben a megközelítésben nem érdekes, hogy ki miért 

nyeri meg az adott munkát, hanem sokkal inkább, hogy az adott helyzetben/kö-

rülményrendszerben milyen szolgáltatást nyújt majd és ez miképpen hat a szek-

tor megítélésére, ahogy mondani szokták hogyan „válik majd a flotta becsületére” 

Teha t ennek a felme re snek az egyik fo  ce lja, hogy kialakí tsa azt a ko ru lme nyrendszert, 

amiben azta n jo vo ben egyre nagyobb biztonsa ggal e s pontossa ggal tudjuk meghata rozni 

azt, hogy melyik piaci szereplo  sza mí that igaza n az „az év takarítója” cí mre. Nem fel-

te tlenu l a legnagyobb forgalmat ele ro  ce g lesz az, de az is lehet, e ppen a legnagyobb a 

legjobb. Á rendszer ce lja az, hogy ezt minden ke tse g ne lku l meg tudjuk a llapí tani.  

Ma ehhez nincs se elegendő, se megfelelő minőségű információnk, a takarító szek-

tor cégei, ha lehet így fogalmazni, viszonylag rejtőzködő életmódot folytatnak. 

Ugyanakkor va rosi legenda k e s folyoso i pletyka k vannak. Ezeknek vagy lehet hitelt adni, 

vagy nem. Áz u j projekt felme re se azt ce lozza, hogy megmutassa a piac valo di a llapota t 

e s esetleges tendencia ja t. Me g egyszer hangsu lyozom, ez nem sem oknyomozo  u jsa gí ra s, 

sem botra nykelte s. Á piacot abbo l a szempontbo l vizsga lja, hogy van egy jogos ige ny e s 

vannak, akik va llalkoznak arra, hogy ezt kiele gí tse k.  

Nyilván ebben dominánsszempont a profit, de hiszek abban is, hogy a cégek nagy 

része meg van győződve a takarítás, bocsánat a tisztítás-technológiai szolgáltatás 

társadalmi hasznosságáról is. 

Mindennek abbo l a szempontbo l is van jelento se ge, hogy ha egy takarí to  ce gvezeto  ter-

vezni akarja a jo vo t, akkor ne kelljen neki mocsa rra e pí tkezni. Nagyon fontos, tiszta n 

la ssa, milyen folyamatok zajlanak a piacon. Ezzel a felme re ssel me g nem le pu nk be a 

mennyorsza gba, de ha a szakma ebben melle m a ll e s szolga ltat adatot, akkor 2019-ben 

ma r egy sokkal fejlettebb jelente s ke szu lhet. Etto l fu ggetlenu l ma r most vannak olyan 

elo nyo k, amikkel ma r az idei jelente ssel a keze ben, e lhet. Ez nem is csak leheto se g, ha-

nem tala n, ha nem fogalmazok tu l pa toszosan, akkor ez ko telesse g is. 

Miről lehet szó? 
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Elo szo r is a szektor e rdeke az kí va nja, hogy ezt a jelente st juttassuk el minden megren-

delo nek. Mie rt is jo  ez neku nk szektor e s szervezeti szinten is? Mert egyre szt ez egy 

olyan kommunika cio s csatorna t nyit meg, ami eddig nem volt, ma sre st egy apropo  arra, 

hogy bizonyos dolgokro l besze lju nk a megbí zo inkkal. Tudod „amit mindig szerette l 

volna megke rdezni, de soha nem merted.” 

Vagyis van a kezembe 100 oldalna l is to bb anyag, amit ki tudok nyomtatni szí nesbe (ige -

nyesen lefu zve) – nyilva n olcso bb lenne a nyomda, de nem biztos, hogy most me g prak-

tikus – e s el tudok vele menni a megrendelo imhez. Vagy lehet, hogy nem is kell kinyom-

tatni, hanem csak e-mailben a tku ldeni e s ezzel egy ido ben, vagy ez elo tt megbesze lni egy 

tala lkozo t. Ma ma r az emberek sok mindent szí vesebben olvasnak a ke pernyo n, mint 

papí ron. Ku lo no sen, ha az anyag linkeket is tartalmaz, mert akkor van egy ke tse gtelen 

elo nye a papí rhoz ke pest. Legyu nk benne biztosak, hogy olvassa, el a vevo  mielo tt tala l-

kozunk vele. Inne to l kezdve az u t egyenes, megvan a fo  te ma, ami egy ira nyba fog vezetni: 

a r-e rte k ara ny e s az ige nyek szintje. Ezt ko veto en ketto n a ll a va sa r. 

Á ce l az, hogy a megrendelo ben okozzunk ne ha ny felismere st e s vegyu k ra , jelentsen a 

takarí to i ige nye ro l, a takarí tando  felu letekro l. Mie rt fontos ez? Mert ezzel megkezdju k a 

piac szabva nyosí ta sa t e s egyszer csak majd minden sokkal szakszeru bb lesz. Hiszek ab-

ban, hogy ennek a projektnek ma r 5 e ven belu l ke zzel foghato  eredme nye lesz. Ne felejt-

su k ma r elso  e vben az lesz az eredme nye, hogy a megrendelo  annyi szakmai e s piaci 

informa cio t kap a takarí to  szektorto l, amit eddig ege sz szakmai e lete ben sem. Á nem-

zetko zi szakmai szlengben ez a „direkt szaksajto ”. Ámit itt olvas, az 10x hitelesebb, mint 

amit a folyo son pletyka lnak, vagy amit, egy e rdeket piaci szereplo  a llí t. Ez az e n felelo s-

se gem. 

Előzmények 

Áz elso  piaci felme rtemet 1992 ta je ka n ke szí tettem, mikor nekifogtunk takarí tani. Ák-

koriban ez abbo l a llt, hogy aja nlatokat ke rtem be az ismert ele rheto  ce gekto l e s valo ja -

ban az izgatott, hogy mi az a technolo giai szint, ami ma r meghonosodo dott. Á ce l az volt, 

hogy megtudjam, milyen technolo giai kí na lat van a piacon. 

Egy sokkal a tfogo bb e s re szletesebb felme re st 1996-ban ke szí tettem, amikor megkezd-

tem az elo ke szu leteket a TisztaTe rTechnolo gia magazin kiada sa ra. Ákkor me g rendkí vu l 

nehezen lehetett ko zponti adatokhoz jutni, a felme re s alapja az a keve s, az ege sz gazda-

sa got a tfogo  statisztikai adat e s a forgalmazo  meg szolga ltato  ce gvezeto kkel lefolytatott 

interju k voltak. Uto bbiak bizalmatlanok voltak, nehezen adtak meg bizonyos adatokat, 

mert azt gondolta k, hogy ez ke so bb ha tra nyos lehet sza mukra. 
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Á piac sza mai azo ta is folyamatosan e rdekelnek e s ba r a tfogo  felme re st csak azokban az 

e vekben ke szí tettem, amikor az EFCI piaci felme re se nek szolga ltatunk adatot, mert a 

MÁTISZ me g tagja volt az egyesu letnek.  

Áz elmu lt e vekben to bbszo r is felmeru lt, hogy fontos lenne bizonyos adatokat gyu jteni, 

rendszerezni, de valahogy erre soha nem jutott erre ele g ero forra s. Valamikor 2012-ben 

a Wesley hallgato ival nekiugrottunk u jra a te ma nak a ko rnyezetbara t takarí ta s kapcsa n 

e s akkor sok ce gvezeto vel sikeru lt ege szen e rte kes adatokat o sszeszedni. 

 

Új korszak 

Mára újra több olyan igény is megjelent, ami indokolta teszi, hogy készüljön újra 

egy átfogó felmérés. Sőt továbbmegyek igazából az az elvárvás is megfogalmazó-

dott, hogy ez legyen egy rendszeres jelentés évről évre. 

Eleinte nem lelkesedtem ku lo no sen a projekte rt, de azta n sze p lassan meggyo ztem ma-

gam, hogy tala n e rdemes ebbe pe nzt e s munka t befektetni e s ha t azta n majd kideru l, 

hogy volt e rtelme vagy nem.  

Ma ma r bizonyos adatok ko nnyen megszerezheto ek, a ce gek forgalmi adatai megva sa -

rolhato ak e s a KSH is ege szen sok fe le adattal szolga l a gazdasa gro l, amelyek segí tse ge vel 

meg lehet „fogni” a takarí to ipart e s be is lehet helyezni a nemzetgazdasa gi kontextusba 

is.  

Ba r az EFCI (Euro pai Szakmai Szo vetse g) nagyon le van maradva a jelente seivel e s a 

2017-es adatszolga ltata sa sem ke szu lt me g el, de ke so bb majd a nemzetko zi helyzet is 

felta rhato  lesz. Ezen kí vu l, terme szetesen akkor tudna nk igaza n nagyot elo rele pni, ha a 

piac szereplo i is szolga ltatna nak magukro l, elso sorban olyan adatokat, amik annyira 

szakma vagy ce g specifikusak, hogy azok ma r nem ha mozhato ak ki a ko zponti statiszti-

ka kbo l.  

Végezetül nyilván nem biztos, hogy minden fontos szempont vagy nézőpont meg-

fogalmazódik bennem, ezért jó lenne, hogy, a felmérés körül jöjjön létre egy kö-

zösség, ami folyamatosan vizsgálja, hogy milyen összefüggéseket kellene még tar-

talmaznia egy ilyen szektor szintű jelentésnek.  

Eze rt is, de u gy a ltala ban is, nem gondolom, hogy ma r az elso  jelente s to ke letes lesz. 

Árro l viszont meg vagyok gyo zo dve, hogy az a ra t meg fogja e rni. Tova bba  nyitott vagyok 

arra, hogy ege sz e ven a t fogadjam az adatokat e s feldolgozzam azokat, ahhoz, hogy 2019 
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augusztusa ig megjelenhessen a 2018-as e vvel kapcsolatos jelente s. Erre ma r kidolgoz-

tam a szu kse ges ke rdo í veket e s a jelente sben, a megfelelo  helyen elhelyezett linkekkel, 

az adott ke rdo í vre ra  lehet majd menni e s ott az adatokat lehet ko zo lni. 

Mindenki nyugodt lehet, nem kérek semmilyen érzékeny és nem publikus adatot 

(vagy ha kérek is, azt nem kötelező megadni) és minden, ami megjelenik – már-

mint a nyilvánosan elérhető hivatalos adatok kivételével – az elsősorban statiszti-

kai adat lesz, név szerint nem köthető egy céghez sem. Tehát a rendszer 100%-

ban meg fog felelni a GDPR irányelveknek és a jogszabálynak. 

Nyilván lesz majd olyan adat is, ami a cégkehez kötödik, sőt bizonyos értelemben 

ranglista is lesz a publikusan elérhető adatok alapján.  

Egy szektor szintu  piaci felme re se nem egyszeru  va llalkoza s. Sok munka van vele e s leg-

inka bb az, hogy folyamatosan kell vele foglakozni. Á ma sik szempont, hogy nagyon sok 

fontos adat, ami a piac szakmai struktu ra ja nak elemeire e s me reteire engedne ko vetke-

zetni nagyon nehezen szerezheto  meg, mert vagy nem e rdekel ma st, e s vagy, mert nem 

azt is gyu jtik egya ltala n. Mondjuk pe lda ul olyan, hogy 2017-ben ha ny ne gyzetme ter ta-

karí tando  teru let e pu lt. Eze rt azta n ke so bb az is egy fontos dolog lesz, hogy ku lo nbo zo  

adatgazda kkal olyan kapcsolat alakuljon ki, aminek kapcsa n ilyen tí pusu  adatokat meg 

lehet majd szerezni e s ennek megfelelo en ma r nem csak a mu ltat tudjuk felme rni, ha-

nem ma r egy kicsit a jo vo be is tekinthetu nk.  

Egy jelentésnek nagy erénye lehet, ha egy jól átgondolt és tényeken alapuló szak-

értői becslést is megfogalmaz a jövőre való tekintettel! Nyilván ehhez szükségesek 

a megfelelő adatok és soha nem fogjuk tudni, hogy a tökéletes becsléshez rendel-

kezésünkre áll-e minden adat. Ezért aztán a jelentés tökéletesítése soha nem feje-

ződhet be. 

Mindennek alapveto en anyagi vonzata van, e n magam elko telezett vagyok, hogy ezt ve -

gigcsina ljam, e s tu relmes is vagyok ennek piaci bevezete se t illeto en, de az, hogy ez a 

projekt hosszu ta von fennmarad, az csak azon mu lik, hogy a jelente seket megveszi va-

laki. E n u gy e rzem ez nekem egy testhez a llo  feladat, amire most magamat jelo ltem, ha 

viszont a piacnak erre nincs szu kse ge, vagy nem e r meg neki annyit, hogy eze rt fizessen 

e s adatot is szolga ltasson, akkor nyilva n egy ideig csina lom a saja t magam o ro me re, az-

ta n abbahagyom. Áz is mondhatna m, hogy ez az e let rendje. 
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Mindezeknek megfelelően az első jelentés már tartalmaz minden olyan adatot, 

amiről azt gondoltam, hogy egy takarító vagy kezelőszereket, eszközöket forgal-

mazó cégnek marketing szempontból szüksége lehet. Az elv az volt, hogy inkább 

kevesebb adat legyen, de annak legyen biztos a forrása, vagy ha valamilyen mód-

szertannal, jutottam az adott eredményre, akkor magát a módszertant is leírtam.  

Ennek megfelelo en, ha valaki azt gondolja, hogy ma s mo dszertan vezetne egy jobb ered-

me nyre, akkor ott van leheto se g arra, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot tegyen. Nem 

gondolom, hogy a bo lcsek ko ve na lam van, azt viszont tiszta n la tom, hogy szu kse g van 

egy hate kony egyu ttmu ko de sre, hogy ve gu l ez a jelente s to ke letesnek legyen mondhato . 

E n ke szen a llo k erre.  

Nagyon jó lenne, ha a piaci szereplők is felismernék az évről évre megjelenő jelen-

tések hasznát és komoly interaktivitás alakulna ki ennek kapcsán. Nem utolso  sor-

ban aze rt, mert ha sikeru l nem csak adatokat szerezni a ku lfo ldi piacokro l, hanem meg-

ismerhetju k, a mai napig rejtegetett szaba lyoza sok belso  rendszere t, akkor le trejo het 

pa rbesze d arra vonatkozo an is, mi az, ami a mi kultu ra nkban sikerrel adapta lhato  e s mi 

az, ami biztos nem mu ko dne.  Ez nem egyszeru  folyamat e s maga a szaba lyoza s, ba rmi-

lyen sikerrel is kecsegtessen bevezete se sem az. Ázonban egy kiforrott, o sszeszokott 

szakmai ko zo sse gnek a thidalhato  feladat. E n magam mindent megteszek, hogy ez a pro-

jekt jo l mu ko djo n e s te nylegesen tudjunk elo rele pni. Ázonban ezen a szinten ez ma r 

egyedu l nem megy, ide ma r szu kse g van a kritikus szakmai to megre is. Reme lju k, hogy 

a tanulma ny szolga l majd annyi felismere ssel, hogy ez beko vetkezzen. Ero t, s ere nyt! 

ISÁSZEG, ÁUGUSZTUS 08. 

Ritz Tibor 
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Bevezeto  

Áz elmu lt e vekben sok minden to rte nt, vagy me gsem? Tala n azt mondhatjuk, hogy a 

szakma e s ko rnyezte nem fejlo do tt, vagy nem fejlo do tt ele gge ? Okolhato -e eze rt rajtunk 

kí vu l valaki? 

Á helyzetre nem adhato ak egye rtelmu  va laszok. Vagy csak nem meru nk szembene zni a 

te nyekkel? Ázonban az vita n felu l egye rtelmu nek la tszik, hogy a szakmai szereplo k tu -

lontu l elfoglaltak a saja t kis ko reikkel e s nem nagyon la tja k, hogy mi to rte nik ko ru lo ttu k. 

Áz is lehet, hogy la tja k, de nem e rdekli o ket, mert sokkal fontosabb, hogy napi harcaikat 

megví vja k e s egyik o ra ro l a ma sikra tu le ljenek. Lehet, hogy me g e rdekli is o ket, hogy mi 

to rte nik, de egyszeru en nem marad energia juk arra, hogy azt komolyan megfigyelje k, 

e rte kelje k, neta n valamife le strate gia ba bee pí tse k.  

Nyilva n nem lehet a ltala nosí tani sem, mert a piaci re sztvevo k ko zo tt hatalmas ku lo nb-

se gek vannak. Vannak kezdo , halado  e s e vtizedek o ta jo l megalapozott ce gek, a piacon 

egyszerre jelen van a to bb millia rdos e s a pa r millio s ce g. Nyilva n nem egy pa lya n ja tsza-

nak, nem egy szegmensre lo nek, de ve gu l is jelen vannak a piacon. Ázonban a megren-

delo  szeme vel ne zem ezt a helyzetet, akkor ma r nem la tszik annyira tagoltnak a piac. Ez 

egyszerre leheto se g a kicsiknek, de ugyanakkor piaci szempontbo l nem annyira szeren-

cse s. Á megrendelo k egy re sze nem tesz ku lo nbse get szolga ltato  e s szolga ltato  ko zo tt, a 

ma sik re sze pedig csak a rbeve tel szerint oszta lyoz. Pedig lehetne nek ma s szempontok 

is, mert bizonyos szakteru leteken sok esetben egy kisebb ce g komolyabb mino se get tud 

felmutatni, mint egy nagyobb. Ázonban ez a poziciona la s csak alulro l jo het, egy felme re s 

ez nem szaba lyozhatja, csak ro gzí theti a te nyeket e s az ara nyokat. 

Egye bke nt azt mondhatjuk, hogy bizonyos foku  pozí ciona lo da s aze rt ma r van most is, 

de ez a statisztikailag me g nem tud jo l megjelenni, mert nem a statisztikai rendszeru nk 

egy kicsit elavult, ma sre szt nincsenek kifejezetten ilyen tí pusu  szakmai adatba zisok, 

amik forra ske nt szolga lhatnak. 

Mindennek eredményeképpen sok mindenről fogunk tudni beszélni és sok min-

denről még egyelőre nem. Azonban azt már most egyértelműen kijelezhetjük, 

hogy a piac egy része haldoklik és a másik része sincs kifejezetten jól. Illetve van 

a piacnak egy kis része, aki köszöni szépen, jól van. Ugyanakkor a megrendelői 

piac nem lelkes, maradjunk egyelőre ennyiben. 
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A 2017-es üzleti adatok nem azt mutatják, hogy a szakma egésze bármiféle fellen-

dülésben lenne. Az árbevétel visszaesett. A mérleg szerinti eredmény továbbra is 

mínuszos, kevésbé ugyan, mint 2016-ban, de mínuszos. Végül is, de nem utolsó 

sorban a cégek száma tovább csökken. Ez utóbbi talán betudható pozitívumnak. 

Ebben a helyzetben rendkívül izgalmas kérdés, hogy mi lenne a megfelelő cégve-

zetői attitűd? 

Ha mindezt szakmai oldalro l ne zem, akkor a takarí ta s 2005-ota, teha t lassan mindja rt 

15 e ve a llamilag elismert szakma. Kelet-ko ze p Euro pa ban ez nagy elo rele pe snek sza mí -

tott a maga ideje ben, de ma ra ma r azt la tjuk, hogy ez ma r nem fontos a ce geknek.  

Tala n sze p lassan van ma r vagy 12 000 szakmunka s bizonyí tva ny a piacon. Miko zben a 

ce gek alig rendelkeznek szakke pzett szeme lyzettel. Sajnos nincs erro l sem statisztika, 

de az e n megla ta som szerint, a piacon ma kevesebb, mint 5 000 szakmunka s teve keny-

kedik a ko ru lbelu l 300, a piacot meghata rozo  takarí to  ce gne l. E rdekes az is, hogy azok, 

akik rendelkeznek szakmunka sokkal, sem nagyon pro ba lja k magukat ez a ltal megku lo n-

bo ztetni, mert elmonda suk szerint u gy e rzik, hogy eze rt o ket dra ga bbak tekinthetik e s 

etto l nem javul a piaci pozí cio juk.  

Do bbenetes, hogy miko zben a megrendelo k folyamatosan panaszkodnak a mino se gre, 

takarí to  ce gek me g mindig azt gondolja k, hogy vevo  sza ma ra csak e s kiza ro lag a szolga l-

tata si dí j me rte ke sza mí t. Ezzel pedig olyan a rversenybe korma nyozza k magukat, ahol 

olyan a rak szu letnek, hogy azon igaza n ma r semmilyen sztenderd szerint nem lehet szol-

ga ltatni. Ez azta n nyilva n azt is lehetetlenne  teszi, hogy szakmunka sokat foglalkoztassa-

nak. 

Persze nagy proble ma, hogy nincsenek sztenderdek sem. Teha t nagyon nehe z vitatkozni 

arro l, hogy egy adott teru letnek mi volna az optima lis vagy me g e ppen megfelelo  szol-

ga ltata sa. Vagy, hogy mi sza mí t I. oszta lyu  teljesí te snek. Ez nyilva n a teljes szakma res-

tancia ja, ebbo l senki nem hu zhatja ki maga t. Szakértőként sokszor nagyon nehéz 

helyzetben vagyok magam is, mert igazán megnyugtató megoldásra nem lehet 

jutni úgy, hogy nincsenek mindenki által elfogadott szakmai alapok. 

Áz lenne a jo , ha ebbo l a piaci jelente sbo l hagyoma nyt tudna nk csina lni. Lehetne az au-

gusztus egy olyan ho nap, amikor mindenki sza nna egy kis ido t ve giggondolni az elo zo  

e vet a statisztikai adatok tu kre ben e s meghozni a megfelelo  do nte seket. Ezt terme szete-

sen ta mogathatja, valamife le konferencia is, de ha t a szoka sok nehezen alakulnak ki. 

majd megla tjuk, hogy a szakma hogyan gondolkodik erro l. 
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Azt gondolom, hogy most egy olyan mélyponton vagyunk, hogy a jövőben, már 

csak optimista jelentések születhetnek majd. A másik fontos dolog, hogy ezek a 

jelentések talán okoznak valami felismerést arra vonatkozóan, hogy mi lenne a 

helyes személyi, szervezeti és üzletági stratégia.  

Ma me g nem tudom megmondani, hogy mi lenne az optima lis, vagy a jo  do nte s, ami biz-

tos a fellendu le shez vezetne, azonban az tiszta n la tom, hogy van ne ha ny szakmapolitikai 

sarokpont, ami a szakma elkeru l, mert tu l nagy falatnak la t.  

Áz is lehet, hogy nem mindenki la tja ezeket a kritikus sarokpontokat, e s az is lehet, hogy 

sokan la tja k ugyan, de nem tudnak egyete rteni abban, hogy mi lenne ezek ko zu l a leg-

fontosabb. Ugyanakkor az is lehet, hogy a legnagyobb proble ma inka bb az, hogy nem 

hisznek abban, hogy ezek ko zu l ba rmelyik is ve gigviheto , vagyis nem e reznek magukban 

annyi ero t, e s tala n me g elko telezettse get sem, hogy beleva gjanak egy olyan projektbe, 

aminek fontossa ga vagy priorita sa nem egye rtelmu . Vagy egye rtelmu , de a feladat ak-

kora e s annyi emberen mu lik a sikere, hogy egya ltala n nem la tszik, hogy az bela thato  

ido n belu l befejezheto  lenne. Ugyanakkor nyilván semmiről nem fogjuk tudni azt 

mondani, hogy ez lesz a legjobb megoldás, mert ez soha nem egyértelmű. Ez csak 

majd a végén derül ki… 

Ámikor 1998-ban a GTE konferencia n, e vekkel az Euro pai Unio hoz valo  csatlakoza s 

elo tt, to bb mint 100 takarí to  ce gvezeto  egyete rtett abban, hogy a szakma legnagyobb 

proble ma ja az, hogy nem szakma, akkor me g senki nem gondolta azt ve gig, hogy a szak-

ma va  va la s projektje nek beindí ta sa, rengeteg ko telezettse get von maga uta n egye ni e s 

ce gszinten is. Ez a do nte s 20 e vvel ezelo tt volt e s az idei jelente s valahol azt hivatott 

bemutatni, hogy egy igaza n elo remutato  e s nagy hordereju  do nte s ko veto en megszu let-

tek-e azok a kisebb ce lok, e s ha igen, van-e ezeknek valamife le e rte kelheto  eredme nye. 

Csak nagyon dio he jban, a do nte s 98-ban megszu letett, az a llamigazgata s ellena llt, de 

2000-ben a ke pze s beindult e s ne gy e v alatt 1 500 fo  vett rajta re szt, 2005 pedig meg-

hozta az eredme nyt, a takarí ta s a llamilag elismert szakma lett. Igaz, hogy csak iskola-

rendszeren kí vu l, de szakma lett. Ve gu l is 7 e v alatt megcsina ltuk. Majd 2008-ban ha rom 

e vvel ke so bb ott voltunk Rotterdamban az EuroSkills nemzetko zi szakmai versenyen 

egy olyan szakember ga rda val a takarí to to l a szolga ltata svezeto ig, aki felvehette a ver-

senyt a Holland, Osztra k, Brit szakemberekkel e s nyugodtan mondhatjuk, hogy maga a 

szakke pze si rendszeru nk is versenyben volt olyan orsza gok szakke pze se vel, ahol e vti-

zedek o ta van jo l szervezett e s a llamilag elismert szak- e s mesterke pze s van. Áz ered-

me ny pedig ke t ezu st e s ke t bronz, abban az e vben dobogo s helyeze st a Magyar csapat-

ban csak a takarí to k e rek el. Nyilva n ez szake rto ke nt is nagy kihí va s volt e s valahol meg 
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is korona zta az elso  szakmafejleszte si e vtizedu nket. Nagy kihí va s e s egyben felbecsu l-

hetetlen tapasztalati forra s, miben 2014-ig re szu nk volt. 

Ugyanakkor azt is tiszta n kell la tni, hogy abban az ido ben volt me g ma sik 5 000 takarí to -

ce gvezeto , akit ez a dolog alapveto en nem e rdekelt e s nem is nagyon foglalkozott a ke r-

de ssel, so t az is lehet, hogy ellene rdekelt volt. Áz is lehet, hogy konkre tan tett is az ellen, 

hogy a kitu zo tt ce l megvalo suljon. Csak akkor kapta fel a feje t, amikor a 2 e v intenzí v 

munka uta n a KonfirMÁTISZ alapke pze si programot ko veto en a MÁSTER of CLEÁNING 

mesterkurzus vizsga jake nt a VI GSZI NHÁ Z I. PROJEKT kapcsa n 2001-ben a sajto  elkezdte 

hangoztatni, hogy ko telezo  lesz a ke pze s vagy ve gzettse g. 

Nyilván amikor a nagy szakképzési célt értékeljük, akkor remélhetőleg tisztában 

vagyunk azzal is, hogy az valójában ez csak egy rész cél annak vonatkozásában, 

hogy a takarító piac egy jól működő piac legyen, megfelelő profit termelődjön, ami 

elősegíti a folyamatos fejlődést, és azoknak, függetlenül attól, hogy vezetők vagy 

végrehajtók, akik ebben a szakágazatban tevékenykednek megfelelő anyagi és er-

kölcsi megbecsülésben legyen részük.  

Végül is ez a lényeg nem? 

Meg kell teha t tala lni azokat a ce lokat, amik ilyen me rte kben viszik elo re a szakma t. 

Olyan ce lokat, amí g ele g izgalmasak, hogy o sszera ntsa k a szakma t e s izgalomba hozza k 

a piac egy nagyobb re sze t. 
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Á ttekinte s 

Ne zzu k az alapokat! 

Ha egy ilyen jelente st akarunk, megfogalmazni to bb fe le megko zelí te st alkalmazhatunk. 

Áz elso , e s tala n ami a legegzaktabb, hogy vannak statisztikai adatok, amik to bbe  ke-

ve sbe  objektí ven mutatja k a helyzetet. Áz adatok ma ma r viszonylag egyszeru en ele rhe-

to ek.  

Maga a szaka gazat azonban ebbo l me g nem bontakozik ki inka bb csak a kontextus. Fon-

tos, hogy a takarí to  szaka gazat nem szakí thato  ki a nemzetgazdasa g ege sze bo l, mert az 

o sszefu gge s szoros. Ugyanis a gazdasa g mu ko de se alapjaiban meghata rozza, hogy a sze-

replo k mennyit ko ltenek a takarí ta sra e s ezt a pe nzt milyen szintu  takarí ta sra ko ltik, de 

ugyanakkor, amit a takarí to  szektor szereplo i nem vesznek figyelembe azt is, hogy a 

megrendelo k sza ma ra ma ma r to bb alternatí va is le tezik. Ilyen forma n ma r rendkí vu l 

sokat nyom a latban az, hogy a takarí ta si szaka gazat mire ke pes, hogyan szaba lyozza 

maga t e s hogyan teljesí t.  

Csak egy kis kite ro : a takarí to  szektor Magyarorsza gon semmilyen szektor szintu  szaba -

lyoza ssal nem rendelkezik. Erre a piacra ba rki, aki egy kicsit rosszul e bred, ha gondol, 

egyet bele phet e s e vro l e ve to bb sza zan be is le pnek. Áz nyilva n nagy szakmapolitikai 

ke rde s, hogy van-e szu kse g ba rmilyen szaba lyoza sra, vagy ez a „vadnyugati” helyzet e p-

pen az elo nye, saja tossa ga vagy o ro k jellemzo je kell, hogy legyen ennek a piacnak? Erre 

nem nekem kell va laszolni. Ugyanakkor a ma sik ado do  ke rde s, hogy milyen do nte s szu -

lethet, ki hozhat itt do nte st, e s ha egy csoport ennek az e le re a ll, akkor a mennyiben 

sza mí t demokratikusnak? Erre azt tudom mondani, hogy a szakma va  va la s kapcsa n sem 

va rtuk, meg amí g mindenki egyete rtett, amikor meg volt a kritikus to meg elindultunk. 

Áz elso  piaci alapon meghirdetett KonfirMÁTISZ ke pze sre 100-an jelentkeztek! Tova bb 

megyek: akar a szakma halado  re sze va ltoza st vagy nem? Ez egy ko  keme ny piaci ke rde s, 

ege szen konkre tan a tu le le sro l szo l. 

Az EFCI felmérése szerint EU szinten az átlagos ágazati penetráció már elérte a 

65%-ot, vagyis az abszolút közületi takarítási igény 65%-at takarító szakcégek 

elégítik, legalábbis ki van szervezve és a saját, belső szervezésben végzett takarí-

tás 35%-ra esett vissza.  

Ez egyben, vagy legala bbis elvileg azt is jelentheti, hogy a takarí to piacnak me g bo ven 

van egy 15 – 20% no vekede si potencia lja.  

https://www.feni.be/
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Magyarorsza gon ilyen adat nem e rheto  el, ezeket csak a piaci szereplo k ko zremu ko de -

se vel, ku lo no s tekintettel a forgalmazo k segí tse ge vel tudhatna nk meg. Ez az adat meg-

hata rozo  abbo l a szempontbo l, hogy mike ppen tekintu nk a piacra. Tala n ez az elso  le pe s 

is afele , hogy tiszta n la ssuk a piac me reteit.  

Én magam ezt most kevesebb, mint 50%-ra becsülöm, a Magyar piac vonatkozá-

sában. Ezt alapveto en arra alapozom, hogy a forgalmazo k, alapveto en azt a llí tja k, hogy 

ma ma r az a rbeve telu nknek kevesebb, mint 50%-a t kapja k a takarí to  ce gekto l e s a to bbi 

az ugynevezett saja t szerveze su  piaci szegmens. Erre majd me g visszate rek. 

Ez is egy olyan sza m, amit csak a piaci szereplo k bevona sa val tudhatunk meg megko ze-

lí to leg pontosan. Terme szetesen nem csak a me rte k fontos, hanem az, hogy e vro l e vre, 

hogyan alakul, mert ez bizonyos me rte kben kifejezi a takarí to  szektor sikeresse ge t is. Á 

sikeresse g pedig nem felte tlenu l e s csak kiza ro lag mino se gi ke rde s, hanem valami ku lso  

vagy belso  oknak ko szo nheto  drasztikus a rese s, vagy valami ko zponti szaba lyoza s is el-

indí that va ltoza st, a trendezo de st. 

Egy felmérésnek több célja lehet.  

Á piac kí na lati oldala sza ma ra a fo  szempont valo szí nu  az, hogy mi a helyzet a piacon, 

milyen a llapotba van a piac, van-e no vekede si leheto se g e s a jo vo ben milyen ira nyba 

ke ne elindulni.  

Ugyanakkor valo szí nu , hogy az is le nyeges lehet, hogy a takarí to  ce g kapjon egy objektí v 

visszaigazola st arro l, hogy hol helyezkedik el a piacon, e s amit eddig csak e rzett a piaccal 

kapcsolatban az te nyleges u gy is van vagy nincs. Ez uto bbi szempont valo szí nu , hogy a 

keresleti piaci oldal sza ma ra is ad ta mpontot, ha azon medita l, melyik piaci szereplo vel 

ja r a legjobban. 

To bb szo r is besze ltem arro l, hogy a jo vo ben ehhez a projekthez sok piaci interaktivita s 

is kell, lehet, hogy ennek ma s haszna is lesz. Elindulhat egy pa rbesze d e s kikrista lyoz-

hatnak olyan utak, olyan ce lok ira nya ba, amik eddig lehetetleneknek la tszo dtak. Hajra  

elo re! 
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VAN-E KONJUNKTÚRA? 

 

Á legfontosabb e s legmotiva lo bb ke rde s. Csak ez az egy ke rde s to bb u zleta gban egy meg-

hata rozo  e s e vro l e vre megisme telt piaci felme re s alapja. Áz ugynevezett konjunktu ra 

jelente s meghata rozza a piaci hangulatot e s ba r nem tu nik raciona lisnak, nem fordí tva 

van. 

Csak, hogy mindenki számára egyértelmű és világos legyen, a Magyar gazdaság 

egésze 2017-es év tekintetében, a takarító vállalkozások szemszögéből nem volt 

egyáltalán egyértelmű fellendülésben. Ez sajnos nem tölti fel optimizmussal a pi-

acot. 

Á helyzetet tala n a rnyalhatjuk egy kicsit azzal, hogy a dolgok nem mennek kifejezetten 

rossz ira nyba, de 2017-ben me g igaza n nem e rtek meg ennek a gyu mo lcsei. Áz sem hall-

gathato  el, hogy saja tos u ton vagyunk, amiro l pontosan senki nem tudja, hogy hova ve-

zet, de azok sincsenek jobb helyzetben, akik klasszikus utakon ja rnak, mert a vila g olyan 

gyorsan va ltozik, hogy ba rkit e rhet meglepete s. Ez alapveto en a nagypolitika ra igaz, de 

nem csak. 

Ennek a hektikus a llapotnak egyik meghata rozo  e s pozití v eleme a beruha za sok e s azon 

belu l az e pí to ipar hozza ja rula sa a GDP-hez volt. Ez azonban sajnos igaza bo l csak 2017 

ma sodik fe le vben ko vetkezett be. Ámi alapveto en azt ke ne, hogy elo re vetí tse, hogy a 

takarí tando  teru letek no nek, vagyis a jo vo ben to bb takarí ta sra lesz szu kse g. Ez te nyleg 

pozití v hí r: no  a piac. Á ke rde s persze az, hogy a torta mike ppen keru l sze toszta sra? 

Ugyanakkor tiszta n kell la tni, hogy ebben a szegmensben sok negatí v negyede v van mo -

go ttu nk e s ezek nyilva n ra nyomja k a be lyegu ket a helyzetre. Terme szetesen a ma sodik 

fe le v eredme nye (a laka s ce lu  beruha za sokon kí vu l) majd csak 2018-ban jelentkezik. 

Tehát egyelőre az átlagosan kimutatható gazdasági növekedés, ugyan növekedés 

az kétségtelen, de a takarítószektor számára ez még nem jelent semmi pozitívu-

mot. Különös tekintettel arra, hogy a 2017-es szerződések felülvizsgálata 2016 

végén történtek, vagy esetleg elhúzódnak 2017 elejére, és ha megnézzük az akkori 

statisztikákat, akkor tisztán láthatjuk, hogy a megrendelők nem lehettek valami 

euforikus hangulatban.  

Eze rt azta n nem igaza n volt jellemzo , hogy elfogadjanak 10 vagy 15%-os dí jemele seket. 

Pedig erre nagy szu kse ge lett volna a szektornak, mert a takarí ta s egyre to bbe keru l. 
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Akinek ez sikerült, az büszke lehet magára és túl minden öntömjénezésen hig-

gadttan elemezni kell, hogy ez miért sikerülhetett. Ha ez megvan, azt kell erősí-

teni! 

Lassan ke t e vtizede taní tok, a Budapest Mu szaki Egyetem Me rno k tova bbke pzo ben szer-

vezett FM ke pze seken e s az ott re sztvevo  hallgato k, akik egyben megrendelo k is azt 

mondja k, hogy e rtik a ko ltse gek emelkede se t e s la tja k is a proble ma kat, ugyanakkor 

nem la tja k azt az ero t a takarí to  szektorban, ami ezt ke pes lenne megoldani, me g akkor 

sem, ha erre to bb pe nzt kapnak. Vagyis van egy szakmai deficit, de ugyanakkor egy me-

nedzsment deficit is, amire a szektorbo l semmife le ko zponti akarat nem tu remkedik ki. 

Vagyis a takarí to  ce gek erro l a helyzetro l nem akarnak tudoma st venni. 

Á nagy ke rde s teha t tova bbra is az, hogy egyre szt, szegmenta lo dik-e a takarí ta s Buget e s 

egye b felso  katego ria kra, vagy egyse gesen indul el a tova bbi olcso sa gi vagy ezzel ellen-

te tes mino se g ira nya ba? Ugyanakkor nagyon fontos szempont, hogy mindezt hogyan 

e lik meg a do nte shozo , a le tesí tme nygazda k e s a kedvezme nyezettek, akiknek aze rt ma s 

e s ma s priorita saik vannak? Vagy ma sre szt mi lesz a sorsuk a legu jabban futo  divatos 

trendeknek, mint a környezetbarát takarítás, a szigorú minőségmérés vagy a haté-

konyság és a transzparencia? 

Ámi egyelo re la tszik, hogy ero teljes ige nyek fogalmazo dnak meg, ugyanakkor ezzel pa r-

huzamosan nem igaza n jelenik meg a szu kse ges anyagi fedezet. Ba r a megrendelo k ma r 

a 10%-os dí jemelkede st is bruta lisnak la tja k (miko zben az a be rva ltoza st sem fedezi), a 

szektor enne l sokkal to bbet ige nyelne. Nagyja bo l u gy ne z ki, hogy a be rek no vekede se, 

az elmu lt e vek vesztesse gei e s az egye b, u jonnan megjeleno  ko ltse gelem indokolna aka r 

me g 25%-ot is. Terme szetesen az is jo l tetten e rheto  a piacon, hogy a megrendelo k haj-

lamosak a kompromisszumokra, amennyiben az idea lis tisztasa g a ra, szerintu k irrea lis 

magassa gokba emelkedik. Vagyis az olyan nagyon a hí tott mino se g, ma r nem lesz annyira 

fontos. 

Ne zzu k akkor az elso  fundamenta lis adatot. Egy hosszu  to bb mint ke t e ves gyenge lke-

de st ko veto en a piac beruha za si oldala kezd maga hoz te rni. 2016-ban ez me g e rdemi 

hozza ja rula st ugyan nem nagyon tesz a piaci kereslethez, de mindenesetre reme nynek 

elto lthet. Persze nyilva n ke rde s, hogy kit, mert nem minden ce g van abban a helyzetben, 

hogy ke pes legyen a torta na l sorban a llni. Vagy ha sorba is tud a llni, akkor sem biztos, 

hogy jut neki egy e rte kelheto  nagysa gu  szelet. Etto l eltekintve, ha a piac tova bb bo vu l, 
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akkor nyilva n egyre to bb ce gnek lesz ese lye arra, hogy a no vekede sbo l valamilyen for-

ma ban re szesu ljo n. Erre a vonatkozo an a statisztika bo l egy jo  ma sodik fe le v la tszik, 

majd fontos lesz az, hogy mi to rte nik 2018-ban. Bí zzunk a jo vo ben. 

 

1. ábra Forrás: KSH, Portfolió 

A másik tényező, ami már nem ennyire objektív, az, hogy 2016 közepén, végén már 

nagyon sok hír keringett arról, hogy egyes kórházak és egyetemek visszaszervez-

ték a takarítást, mert elégedetlenek voltak a szolgáltatás eredményével. Ezeknek 

a mértékét pontosan nem ismerjük, de elképzelhető hogy ennek is volt hatása a 

piac csökkenésére. 

Ma sik fontos szempont, hogy 2016 az ege sz magyar nemzetgazdasa gnak bizonyos szem-

pontbo l egy fekete e v volt. Ugyanis ha megne zzu k a me rleg szerinti eredme nyt (Nemzeti 

Ce gta r) teljes magyarorsza gi ce ga lloma ny vonatkoza sa ban, akkor az, pontosan la tszik, 

hogy kegyetlen me rte ku  volt a visszaese s. Á visszaese s okai sok fe le k ennek elemze se 

nem a feladatunk, itt most csak az sza mí t, hogy a takarí to  szektor milyen konjunktu ra -

ban volt 2016 ve ge n. Ennek megfelelo en ez a visszaese s meghata rozta a megrendelo  ce -

gek vila gla ta sa t e s nem csoda, hogy visszafogta k a ko ltse geiket. Ugyanakkor ez alo l nyil-

va n a ko ltse gvete si inte zme nyek sem voltak kive telek, teha t ott is elindult valamife le 
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gondolkoda s, arra vonatkozo an, hogy mike ppen lehetne ezt ma ske ppen csina lni. O szes-

se ge ben teha t elmondhatjuk, hogy a piacon jo l tapinthato  a mino se g ira nti ige ny, de erre 

egyelo re keve s fedezet van. Ugyanakkor az a tuda s is ero sen hia nyos, amivel szakmailag 

meg lehetne tala lni az optima lis megolda st. Erro l azonban majd ke so bb. 

 

2. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár 

Gondolhatjuk, hogy ez statisztika lehet taktika eredme nye is, de ha ezzel pa rhuzamosan 

megne zzu k a Magyar Nemzetgazdasa g o sszes ce g sza ma nak alakula sa t, akkor esetleg 

ma s ko vetkeztete sre is juthatunk. Ugyanis a ce gek sza ma nak alakula sa azt a reme nyt 

fejezi ki, hogy az emberek mernek va llalkozni arra, a lmaikat megvalo sí tsa k. Ehhez nyil-

va n inspira lo  gazdasa gi ko rnyezet szu kse ges e s a ltala ban jo  piaci konjunktu ra, ami o n-

maga t ero sí ti.  

Ilyen e rtelemben a takarí ta s a B2B családba1 tartozik, vagyis legnagyobb re szt a gazda-

sa g szereplo i veszik ige nybe, e s mivel ez bizonyos me rte kben jo le ti szolga ltata s az ige ny-

beve tel me rte ke nagyban fu gg a gazdasa gi szereplo k sza ma to l e s aktua lis „ege szse gi” 

a llapota to l. Teha t a takarí ta si szektorban rendkí vu l fontos szempont a mino se gi szolga l-

tata s nyu jta sa nak ke pesse ge, ez alap, de a versenypiac nagysa ga t a va llalkozo k optimiz-

musa e s sza mí ta saik beigazolo da sa hata rozza meg. Á Magyar gazdasa gban a va llalkoza -

sok sza ma ero teljes lee pu le sben van, amiro l aze rt most me g korai lenne mega llapí tani, 

                                                                    
1 Business to business – szervezet nyu jt szolga ltata st szervezetnek. 
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hogy ez egy tisztula si folyamat re sze, vagy a reme ny rohamle pte kben valo  pa rolga sa az-

zal kapcsolatban, hogy e rdemes-e egya ltala n va llalkozni.  

Nyilva n a piacon vannak optimista k, realista k e s pesszimista k is, teha t nem lehet egy 

egye rtelmu  attitu do t megfogni, azonban „pillanatnyilag” (5 e ves trend) u gy ne z ki, a re-

me ny egyre to bb helyen kihalni la tszik. Ebben az ido szakban 64 000-el kevesebb va llal-

koza s maradt a piacon. Áz, hogy ez sok vagy keve s nehe z meghata rozni, mindenesetre a 

2013-ban mu ko do  va llalkoza sok sza ma hoz ke pest ma 10%-al kevesebb van, e s mivel 

ko zben aze rt alakultak u jak is a lemorzsolo da s me rte ke nyilva n enne l sokkal nagyobb. 

 

3. ábra Forrás Nemzeti Cégtár 

Ez egy felo l, kifejezi a va llalkoza si kedvet, ma sre szt pedig a takarí to  szektornak ez az 

elso dleges piaca. O nmaga ban a ce gek sza ma bo l me g terme szetesen nem ko vetkeztetu nk 

a piac szu ku le se re, de ha ezt megta masztja a me rleg szerinti eredme ny cso kkene se is, 

akkor ma r elgondolkodtato , hogy merre is tart ma a piaci ko rnyezet. 

Mindezeknek megfelelően a szűken vett taka-

rító szektor 2017-es teljesítménye 155 milliárd-

ról 142 milliárdra eset vissza. 
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Ez 310 Forintos Euro a rfolyamon sza molva 458 millió Euró. Ebbe nincs benne az FM 

ce gek saja t szerveze sben ve gzett takarí ta sa. Ez nemzetko zi o sszehasonlí ta sban a legfris-

sebb EFCI felme re s szerint, ami a 2014-es adatokat tartalmazza a Magyar piac egy rend-

kí vu l kis piac, nem e ri el a piac 1%-a t. Ugyanakkor a teljes Kelet-ko ze p Euro pai piac is 

csak valahol az 5 – 8% ko ru l lehet. 

A teljes EU piac 2017 vonatkozásában még nem ismerjük a számokat, de való-

színű, hogy meghaladja a 75.000 milliárd Eurót és majd 200. 000 cég, több mint 

3,5 millió alkalmazottat foglalkoztat. Ugyanekkor ez a világpiac majdnem 1/3-a. 

 

4. ábra EFCI felmérés 2014 adat (forrás ECJ) 

Áz EFCI, 2014-es adatokra ta maszkodo  felme re se ben szereplo  Magyarorsza gra vonat-

kozo  500 millio  Euro , egyre szt egy becsu lt adat, ma sre szt pedig annak ideje n u gy adtuk 

meg, hogy az maga ba foglalja a FM ce gek becsu lt saja t takarí ta si a rbeve tele t is. Terme -

szetesen annak ideje n (2000-es e vek) nem voltak me g hivatalosan ele rheto  statisztika k, 

a ce gek pedig rettenetesen titkolta k az a rbeve telu ket e s valo ja ban egy ilyen felme re s 

100%-ban becsle s e s mege rze s volt. Ázonban mint ahogy la tszik, nem is volt olyan na-

gyon elrugaszkodva a valo sa gto l.  

Tova bba  azt nem tudjuk, hogy a to bbi nemzeti szakmai szervezet milyen mo dszerrel sza -

molta ki az a rbeve telt. Azonban olyan értelemben megbízhatunk az adatokban, 

hogy Nyugat-Európában komoly hagyománya van az ágazati piaci felméréseknek 
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és az erre épülő üzleti terveknek. Á Kelet-ko ze p Euro pai adatokkal ma r nem ennyire 

egye rtelmu  a helyzet. 

Mindezeknek megfelelo en aze rt kapunk egy ke pet, arra vonatkozo an, hogy a hozza nk 

hasonlo  me retu  Kelet-ko ze p e s Nyugat Euro pai orsza gokhoz ke pest nagysa grendben hol 

vagyunk. Á csehek egy kicsit nagyobbak na lunk, a 645 millio  viszonylag rea lisnak la tszik, 

de az o k adatuk sem friss. Á Lengyel adat szerintem hiba s, mert a lengyel legala bb o tszo r 

akkora piac, mint a Magyar. Viszont az elgondolkodtato , hogy az Osztra k piac csak 1.250 

millio  Euro  lenne, me g ha ez 2014-es adat is. Á ma sik ve glet Hollandia, amiro l tudjuk, 

hogy az ahhoz ke pest, hogy nagyon kis orsza g ege sz komoly piacnak ne z ki 4.221 millio  

Euro . Á spo rolo s Hollandok ko ltenek egy fo re eso en a legto bbet a tisztasa gra az ege sz 

Euro pa ban. Ezeket az adatokat pa rhuzamba a llí thatjuk az egy fo re eso  GDP e rte kekkel, 

e s egybo l e rteni fogjuk az o sszefu gge seket. Ez egy fajta kontroll is lehet. 

Mindenesetre az nagyságrendileg jól és tisztán látszik, hogy a legnagyobb Európai 

piacok. Ők adják a teljes Európai piac 75%-át: 

1) Németország (14.674),  

2) Franciaország (12.595)  

3) Nagy Britannia (10.569),  

4) Olaszország (8.390),  

5) Spanyolország (7.540).  

Á 2014-es statisztika ban felso  sza m a millio  Euro , mint e ves a rbeve tel, az alatta le vo  % 

pedig a piaci re szesede st fejezi ki. Áz, hogy a Ne met piac majd harmincszor akkora, mint 

a Magyar, szinte felfoghatatlan. Nyilva n a be r o nmaga ban is egy ne gy vagy o tszo ro s 

szorzo , de sokkal izgalmasabb, hogy az egye b ku lo nbse get ado  te nyezo k. Na lunk kisebb 

piacok csak Ciprus, Portuga lia e s Luxemburg. Ez persze nem jelent semmi ku lo no set 

esetleg az is kideru lhet, hogy ezek a sza mok me g alakulnak, a ko vetkezo  felme re sre.  

Ha rá tudunk majd állni arra, hogy évről évre elvégezzük a felméréseket és újra 

adatot szolgáltassunk az EFCI felméréshez, akkor, majd rendszeresen megkaphat-

juk a friss adatokat és még pontosabb következtetéseket vonhatunk le. Bár sze-

rintem az elképesztően gyenge teljesítmény egy Európai szakmai szervezettől, 

hogy 2018 második felében, még csak a 2014-es adatok állnak rendelkezésre. 

Tova bb haladva az elemze sen, esetleg e rdekes lehet a piacon teve kenykedo  takarí to ce -

gek sza ma is. Nyilva n ebbe a statisztika ban minden ce g benne van, a nulla sak is. Ebben 

az esetben is persze kritikusan kell figyelni az adatokat, de a nagysa grendek valo szí nu , 
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hogy stimmelnek. Ez inka bb abbo l a szempontbo l e rdekes, hogy Euro pa ban mindenhol 

relatí ve sok takarí to  ce g van e s do nto  to bbse gu k kisce g. Á leheto se g mindenki elo tt ott 

a ll, de nem mindenkinek sikeru l nagyra no ni. 

Áz okok egye rtelmu ek, legala bbis a ce gek sza ma ra vonatkozo an. Ketto  kive tele vel (Ne -

metorsza g, Áusztria), Euro pa to bbi orsza ga ban sincs komoly adminisztratí v korla t arra 

vonatkozo an, hogy ki alapí that takarí to  va llalkoza st. Ez bizonyos e rtelemben va lasz is 

lehet a tanulma ny eleje n feltett ke rde sre. Ez a va llalkoza si szabadsa g szemszo ge bo l 

ne zve rendben is lenne. Ázonban a szakszeru se g e s a piacve delem szemszo ge bo l ma r 

felvet bizonyos agga lyokat. Ez a szaba lyoza s politikai ke rde s e s nagyon nagy ke rde s, 

hogy a politika mie rt jutna arra a meggyo zo de sre, hogy ezt a bele pe si ku szo bo t meg-

emelje. Manapsa g sok mindenre lehetne hivatkozni, to bbek ko zo tt a biztonsa gra is, de 

ha t egy ilyen, egye bke nt elva rhato  szakmaisa g szerinti szaba lyoza s lehet, hogy aka r az 

o sszegse ge ben 20% piaci ha nyadot birtoklo  kisce gek kiszorí ta sa t, vagy a trendezo de se t 

is eredme nyezne . Ez persze u gy is ja rhato  lenne, hogy a piac feloszta sa megvalo sulna 

(ko zu let/lakossa g) e s ennek eredme nyeke nt va ltozna a helyzet.  

 

5. ábra EFCI felmérése 2014 (Forrás ECJ) 

Á statisztika bo l kitu nik, Franciaorsza g ahol 171 ezer Euro pai ce g ko zu l majdnem 36 ezer 

ce g teve kenykedik, me g elke pzelni is sok. 
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E ma sik megko zelí te s a nomina lis vagy az egy fo re juto  GDP oldalro l valo  megko zelí te s, 

ba r itt egyelo re megint csak nagysa grendeket sza molhatunk e s ha t majd akkor lesz ez 

pontos, ha majd mindenhonnan korrekt adatokat kapunk a takarí ta si piacra vonatko-

zo an.  Ezek azta n lehet majd elemezni.  

Áz adatok, az elo zo ekto l elte ro en itt dolla rban vannak megadva. Most nem akartam a t-

sza molni, u gyis egyelo re csak a nagysa grendek a le nyegesek. Egyelo re csak ro gzí tsu k a 

nomina lis me rte ket, hogy a ku lo nbo zo  orsza gok termele si e rte ke re legyen ra la ta sunk. 

Ne feledju k, hogy ezek ku lo nbo zo  me retu  orsza gok e s az egy fo re juto  GDP tova bb a r-

nyalja a helyzetet. Á ta bla zat a helyeze si sorrendet a nomina lis e rte k szerint hata rozza 

meg, a valo s sorrendet, pedig az egy fo re juto  GDP szerint. Á GDP/fo  e s a takarí ta si pia-

cok me rete ko zo tt szoros o sszefu gge s van. 

Helyezés GDP 

szerint 
Ország Nominális GDP GDP/fő 

18  Hollandia 777 548 USD 48 346 USD/év/fő 

29  Ausztria 386 587 USD 47 290 USD/év/fő 

49  Csehország 195 328 USD 20 152 USD/év/fő 

51  Görögország 194 639 USD 18 637 USD/év/fő 

58 
 Magyarország (35 420 

milliárd Forint) 
124 380 USD 15 531 USD/év/fő 

24  Lengyelország 469 323 USD 13 823 USD/év/fő 

52  Románia 187 593 USD 10 757 USD/év/fő 

 

Erre majd a ko vetkezo  felme re s sora n visszate ru nk.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Austria.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Greece.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Civil_Ensign_of_Hungary.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Flag_of_Romania.svg
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MI LEGYEN A CÉL? 

 

Á piac me rete re vonatkozo  kiemelt Magyar adat (142 millia rd forint nomina lisan a GDP 

kb. 0,5%-a) nem teljesen tu kro zi a valo sa got, mert csak a Takarítás 8121, 8122, e s 8129 

FEOR adatokat jelení ti meg. Áz nem tudjuk, hogy ezekbo l mekkora su lyt ke pvisel a Ké-

ményseprő e s az Egészségügyi kártevőirtó piac e s azt sem, hogy a Létesítménygaz-

dálkodási statisztika nak mekkora ha nyada takarí ta s. Ezen kí vu l me g ott vannak a Biz-

tonsági cégek is, akiknek a takarí ta si a rbeve telre vonatkozo  adatait sem ismerju k. Ezek 

uta n me g van egy halmaz e s ezek az egye ni va llalkozo k, akikro l szinte semmit nem tu-

dunk. Áz elmu lt e vekben ne ha nyan feltu ntek az oktata sban, meg ne ha alva llalkozo ke nt, 

de ezen kí vu l fehe r folt. Mindezeken kí vu l me g besze lhetu nk a lakossa gi piacro l is, ami-

ro l azta n nem sokat tudunk, de az biztos, hogy egy re sze benne van az alapstatisztika ban, 

a szu rke vagy fekete zo na ban van me g valami.  

Beszélhetünk egy kibővített tisztasági piacról is, amiben a háztartások saját erős 

és vállalkozók által végzett része is benne lenne, meg ugyanígy a közületi takarítás 

vonatkozásában a cégek és az önerőből végzett takarítás és kártevőirtás, meg ké-

ményseprés, sőt a személyi tisztaság, akkor a becslések szerint ez a piac valahol a 

GDP 1,5 - 2% körül lenne. 

Gondolom, e rdekes lehet a nemzetko zi kitekinte s is. Sajnos nincsenek me g elegendo  

adatok e s nemzetko zileg sincs kitala lva egy egyse ges rendszer e s ha t nem is egyszeru , 

mert, hogy u zleta g szinten e s ce ges szinten is o ria saik a ku lo ne gek e s ennek megfelelo en 

ma s adatok fontosak egy nagy ce gnek, mint egy kicsinek.  

Csak, hogy egy kis betekinte st adjak ebbe a helyzetbe, az USÁ legnagyobb takarí to ce ge 

az ABM Industries Incorporated, 5,5 millia rd dolla r (1.650 millia rd Forint) a rbeve tel-

lel, takarí ta son kí vu l sok fe le szolga ltata st nyu jt, e s mint egy 140 000 embert alkalmaz, 

nyilva n sza ma ra a ku lso  statisztikai adatok ege szen ma st jelentenek e s a belso  adatai 

olyan komplexek, hogy ege szen ma ske pp la tja a vila got. So t azt is lehet mondani, hogy 

saja t vila ga van, mert, hogy egy ilyen ce g egymaga tí zszer akkora, mint a komplett ma-

gyar takarí to  piac, de csak ke tszer ennyi takarí to t „haszna l fel” mindehhez. Ez aze rt egy 

nagy felismere s reme lem! Egy ilyen ce gekben olyan hierarchiai rendszer mu ko dik, amit 

mi el sem tudunk ke pzelni. Á hate konysa g ege szen ma s hangsu lyt kap, mint ahogy azt 

mi gondoljuk. Saja t mu holdja van, e s nem birtokolja csak a piac 23%-a t. Ez alapveto en a 

tro sztellenes to rve nynek ko szo nheto  e s nem a piaci sikereknek. Á FM koncepcio  is aze rt 

jo tt le tre, hogy nagyobb legyen a torta, aminek csak a 30%-ig lehet elmenni. 
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Vila gviszonylatban u gy ne z ki a helyzet, hogy E szak Ámerika a vezeto , de Euro pa is ott 

van a toppon. Uto bbi esete ben nem csak az EU adatai vannak benne, hanem minden Eu-

ro pai orsza g. Ázt is tudni kell, hogy ez egy pillanatnyi helyzet, az a zsiai orsza gok olyan 

me rte kben e s olyan sebesse ggel fejlo dnek, hogy pa r e v mu lva itt le nyeges va ltoza s lesz 

majd megfigyelheto . Nem tudom ezek az adatok mennyire helyesek, de elke pzelheto , 

hogy jo k legyenek. Ha valamelyik magyar ce g a vila gpiacra akar le pni, akkor majd u gy 

me lyebben meg kell ne zni, hogy az 5 – 8 ezer dolla re rt kí na lt rendkí vu l la tva nyos grafi-

ka val ella tott piaci felme re sek pontosan mit is takarnak. 

 

6. ábra Forrás: Technavio 

Egyik cél tehát a jövőben, hogy a statisztikai adatokon kívül a piaci szereplőktől is 

kell adatot gyűjteni, ami aztán árnyalhatja a képet. Ennek megszervezése azért lé-

nyegesebben költségesebb, és ez csak akkor valósulhat meg, ha ez a felmérés bi-

zonyos értelemben polgárjogot nyer, és mint egy önfinanszírozó projekt működ-

het tovább. 

Ez aze rt is fontos, mert ba rhogyan varia ljuk sza mokat ez a piac semmilyen o sszea llí ta s-

ban nem lesz akkora, hogy az az a llamigazgata s vagy a makro ko zgazda szok figyelmi ku -
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szo be t a tu sse. Ezek az adatok elso sorban a szakma nak (szolga ltato k/forgalmazo k/meg-

rendelo k) fontosak. Olyan e rtelemben sem va rhato  va ltoza s, hogy a KSH valamilyen sza -

munkra fontos adatot ku lo n kiemelve ko vessen.  

Azt természetesen a szakszektornak kell eldönteni, hogy mekkorának akarja látni 

magát és ilyen vonatkozásban egybe akarja kezelni az összes tisztasággal kapcso-

latos piaci igényt a fogkrémtől az egytárcsás súrolóig vagy nem. 

Á ma r emlí tett EFCI adatfelme re s sok fe le adatra te r, ke rde s, hogy neku nk mire van leg-

inka bb szu kse gu nk. 

A piaci szegmensek 

Á 2014-es adatok vonatkoza sa ban, Euro pa ban tova bbra is az irodatakarí ta s a legna-

gyobb piaci szegmens. Ez a teljes takarí ta si piac 51,8%-a. Áz iskola k e s az ipar egyenke nt 

nem e rik el a 10 – 10%-ot. Áz ege szse gu gyi inte zme nyek pedig me g a 8%-ot sem.  

 

7. ábra EFCI felmérése Forrás: ECJ 

 Ezek az adatok Magyarorsza g vonatkoza sa ban, csak a piaci szereplo kto l szerezheto ek 

meg e s majd el kell do nteni, hogy itt mit veszu nk figyelembe, csak a szolga ltata st vagy a 

saja tero s megvalo sí ta st is. Jelenleg Euro pa ban csak az EFCI ve gez ilyen felme re st, nyil-
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va n adott esetben fontos igazodni a mo dszertana hoz, hogy a kapott adatok o sszehason-

lí thato ak legyenek euro pai viszonylatban is. Vila gviszonylatban ma r nem ennyire egy-

szeru  a helyzet. 

A cégek száma és mérete 

Á 2014-es adatok szerint 171.560 ce g van a szektorban e s ezek sza ma a legto bb orsza g-

ban folyamatosan no . Me ret szerint, a to bb mint 500 alkalmazottal rendelkezo  ce gek 

ara nya 1,39%. Ez ma llunk egy nehezen ko vetheto  dolog, mert a legto bb nagy forgalmu  

ce gnek alig van alkalmazottja. Eze rt inka bb a forgalmat tekintju k meghata rozo nak. Ha 

200.000 Forintot tekintu nk havi a tlagnak, figyelembe ve ve a re szmunkaido so k ara nya t 

is, akkor 500 fo  az durva n e vi 1,2 millia rd a rbeve tel.  

Áz euro pai sza mok azt is mutatja k, hogy a piaci re sztvevo k 77,15%-a olyan ce g, aki ke-

vesebb mint 10 embert foglalkozta. Ez na lunk a 25 millio s katego ria lenne, azonban az 

alkalmazotti sza mok itt is nagy szo ra st mutatnak. 

E rdekes viszont a Ne met piac, ahol a nagyce gek ara nya 7,5%, a dupla ja, mint az Euro pai 

a tlag, az 50 – 500 alkalmazottal rendelkezo  ce gek 18.5%-ot tesznek ki e s a 10 e s 50 al-

kalmazottal rendelkezo  ce gek 5,5%-ot, mí g a kicsik, a 10 fo  alattiak 68,5%-ot. Ez valo -

szí nu  a szaba lyoza soknak ko szo nheto .  

Munkaperiódusok 

Ha rom takarí ta si perio dus van: a re szmunkaido s kora reggeli e s ke so  de luta ni illetve a 

teljes munkaido s nappali (vagy 6-to l, vagy 7-to l). Áz e jszakai takarí ta s ma r nem jellemzo  

sehol, inka bb csak a specia lis teru leteken e s Kelet-ko ze p Euro pa ban. Ezek ara nya eddig 

nagyja bo l 50 – 50%-ban oszlott meg a re sz- e s a teljes munkaido  ko zo tt. Áz uto bbi ido -

ben azonban a teljes munkaido s beoszta sok ara nya elkezdett emelkedni. Finnorsza g e s 

Sve dorsza gban ez ma r 75%-os re szesede ssel bí r. Ez is egy bizonyos va lasz a munkaero -

hia nyra, terme szetesen nem minden teru leten ja rhato  u t. Ez a tendencia e szak-nyugat-

ro l jo n e s terjed el. Hollandia e s Belgium is kezd felza rko zni.  

Etto l fu ggetlenu l a takarí to  a lloma ny 66%-a tova bbra is re szmunkaido ben dolgozik, ez 

a sza m az elmu lt e vek alatt cso kkent, de lassan. Á re szmunkaido s foglalkoztata sa orsza -

gonke nt elte r heti 15 e s 27 o ra ko zo tt szo r. 
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Nők aránya 

Á szakma t ma r nem egye rtelmu en a no k foglalkoztata sa domina lja, kiemelkedo  Áuszt-

ria, ahol az ara ny 89%, vagy Csehorsza g ahol 85%. Ezzel szemben Belgium vagy Nagy 

Britannia csak 57%. Ámerika ban az ara ny pedig a legalacsonyabb, ott ez 35%. 

Me g egy adat, az EU-ban a tlagosan 40%-e k a migra cio s ha tteru  dolgozo k ara nya. 
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A PARADIGMAVÁLTÁS IGÉNYE 

 

Á takarító szolgáltatási árindex, kive tel, amit a KSH ko vet e s nagyon fontos volna, hogy 

tudatosuljon minden takarí to  ce gben. Á kiadva ny aktualiza lt kiada sa rendszeresen ele r-

heto : http://www.ksh.hu/katalogus/#/kiadvanyok honlapon e s onnan PDF forma tum-

ban ingyenesen leto ltheto . Ott me g ma s anyagok ele rheto ek, ha valakinek van kedve el-

meru lni a statisztika kban. Ez a kiadva ny aze rt is e rdekes, mert egy kiadva nyban jelenik 

meg a biztonsa gi ce gek a rindexe is, ez lehet egy hivatkoza si pont lehet az a rta rgyala sok-

na l.  

Minél több sikeres tárgyalás lesz, annál nagyobb lesz ez az index és erre hivat-

kozva még több sikeres tárgyalás is lehet. Ennek egy alacsony inflációs környezet-

ben hatványozott a jelentősége! 

Ha figyelmesen megne zzu k, a statisztika kat tiszta n la tszik, hogy 2017 ma sodik fele ben 

miko zben az Ipari termelo a r-index le nyegesen felfele  mozdult el, a szolga ltata si index 

pedig lefele . Ezen belu l a takarí ta s nagyon enyhe n no vekedett 1,5%-ro l 2,1%-ra. Ez ah-

hoz ke pest, hogy mennyi volt a ko ltse gek no vekede se nek u teme rendkí vu l keve s. Ez nyil-

va n visszavezetheto  a szolga ltatott mino se gre/a vevo k megele gedettse ge re e s az a rta r-

gyala sokon ele rt eredme nyekre.  

Innen megközelítve szükség van egy gondolkodás változtatásra és egy új érvrend-

szer felépítésére. Ez lenne az a bizonyos paradigmaváltás. 

Ezt a te ma t tova bb go rdí tve, az elemze s sora n egy ma sik nagyon fontos elem az adatok 

mege rte se vonatkoza sa ban, hogy 2016 ve ge n az infla cio  valo san is minima lis me rte ku  

volt, eze rt a megrendelo k erre meg me g egye b gazdasa gi nehe zse gekre, va lsa g uto hata -

sira meg egyebekre hivatkozva, nem nagyon fogadtak el va llala si dí j no vekede seket.  

Terme szetesen az infla cio  csak a lakossa g szempontja bo l volt valo san igaz, a takarí to ce g 

ko ltse gei 2016-ra e s 2017-ra is jelento sen no vekedtek a minima lbe r emele se vel. Ba r 

2017-ban cso kkentek a szocia lis hozza ja rula s ko ltse gei ezek nem voltak meghata ro-

zo ak. Viszont mindezt bo ven ellensu lyozta, az egyre jobban ero so do  munkaero hia ny, 

ami pedig nyilva n abbo l is „ta pla lkozik”, hogy a szakma nem annyira vonzo  a munkava l-

lalo k sza ma ra. Mindezeken egy tudatosabb huma npolitika tudna aze rt segí teni viszont 

ennek fedezete nem e pu lt be me g a takarí to ce gek a rke pze se be, de a ce gvezeto k realita -

sa ba se. 

http://www.ksh.hu/katalogus/#/kiadvanyok
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Tova bba  egy fontos szempontot is ki kell emelni. Áz egyik le nyeges proble ma piacon, 

hogy a 90-es e vekben tapasztalhato , most visszane zve bruta lis infla cio  bevezette azt a 

szoka st, hogy a megrendelo  e s szolga ltato  ce gek egyara nt, csak ezt ko vette k. Mára azon-

ban az infláció és a már említett szolgáltatási árindex elvált egymástól, ezért eztán 

egy szolgáltató cégnek elsősorban az jelent inflációs hatást, hogy miképpen drá-

gulnak a bérek vagy a tisztítószerek illetve a gépek. Illetve milyen gyorsan amor-

tizálódnak fizikailag és morálisan a technológiák és így tovább. Ezek közül termé-

szetesen a meghatározó a bér, ami elég jelentősen mozdult el felfelé. 

Á kontextus fontos, de ki kel emelni a szakszektor saja tossa gait is, e s ez aze rt kinek nagy, 

kinek csak kis gondolkodásváltást is ige nyel. 

 

8. ábra Forrás: Magyar idők 

Ebben aze rt a takarí to ipar 2016-ve ge n me g nem volt ele g tudatos e s ta rgyala sai nem 

mindig vezettek fenntarthato  eredme nyre. Vagyis ott ahol nem szu letett a ko ltse geknek 

megfelelo  mega llapoda s, ott a takarí to  ce g vagy elviselte a vesztesse get, vagy voltak tar-
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tale kai, vagy elkezdett cselezni azzal, hogy megpro ba lt kevesebb ero forra ssal szolga l-

tatni. Ez persze nem mindig jo tt be e s rengeteg konfliktusnak volt a kiindulo  pontja. Á 

szake rto i teve kenyse gem egy jo  re sze 2017-ben ilyen tí pusu  konfliktusok kapcsa n ala-

kult. Ugyanakkor nyilva n az is proble ma volt, hogy a megko to tt szerzo de sek nem voltak 

egye rtelmu ek, nyilva n nem ve letlenu l. 

Tehát már a 2016-ban is emelkedő bérek megtették a hatásukat és 2017-ben el-

indult az infláció is és fel is futott 2,4 %-ra. Közben a 2017-es év során még egyéb 

történések is sújtották a takarítási szektort.  Ez nagyjából három különálló prob-

lémakör, bár részben egymással összefüggő elem.  

Ez első a minimálbér alakulása  

Á statisztika ban is jo l la tszik, hogy a minima lbe r sze pen ku szik felfele . Ba r a munkava l-

lalo k to bbet va rtak volna. Ke rde s persze, hogy ezzel ara nyosan a takarí to szektor telje-

sí tme nye no vekedett-e? Szintem nem, de le pju nk elega nsan tu l ezen, ugyanis ezek a be -

rek me g mindig negyede t nem e rik el az Osztra k be reknek e s ott a teljesí tme ny nem 

annyival nagyobb. So t a piac rendezettse ge bo l e s szaba lyoza sa bo l ado do an kevesebb az 

ilyen ira nyu  norma-stressz2 is, mint na lunk. Ne felejtsu k el a normake rde st, csak most 

pillanatnyilag le pju nk a t rajta. 

 

9. ábra Forrás: Napi.hu 

                                                                    
2 Áz takarí tando  teru letnagysa ggal kapcsolatos nem egye rtelmu  vagy irrea lisan magas elva ra sok ko ru li 
vita kbo l ado do  stressz. 
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Á minima lbe r alakula sa a legsu lyosabb mind ko zu l. Egy olyan teru leten ahol a be rfede-

zet az a rbeve tel 75 – 85%-a, ott a 10%-os minima lbe remele s 7 – 8%-ot jelent. Ázt se 

feledju k, hogy 2013 o ta cso kkeno  infla cio  mellett van no vekvo  be rko ltse g. Ámi ugye le -

nyegesebben to bb mint az infla cio , e s amit hate konysa g no vekede s nem kompenza lt. 

Tisztelet a kive teleknek, sok olyan ce g volt, ahol komoly a talakula sok zajlottak, de 

ugyanakkor ezeknek ko ltse gei is voltak, teha t ro vidta von o k sem ja rtak jobban. Ezzel 

terme szetesen nem azt akarom mondani, hogy a va ltoztata sok fo lo slegesek voltak, csak 

azt, hogy a 2017-es e vben a ko ltse gemelkede s, ku lo nbo zo  me rte kben, de mindenhol je-

lentkezett. 

Kritikus ke rde s, hogy a takarí to ipar, mint szakma mit ko vessen a minima lbe rt vagy a 

garanta lt be rminimumot, vagy a beto lto tt pozí cio k szerint e ketto t su lyozottan kell al-

kalmazni? Ezzel egy ido ben persze felmeru l az is, hogy ez a llami szaba lyoza st is ige nyel, 

hogy legyen su lya a dolognak vagy csak egy u zleta gi gyakorlat lesz, az, hogy kell a szak-

munka s e s hova  nem? Ha u zleta gi gyakorlat, akkor nyilva n minden ce g ma ske ppen fogja 

ezt e rtelmezni e s alkalmazni e s nagy ke rde s, hogy ezt a megrendelo i piac hogyan e li 

meg? Fokozo dik a ka osz, vagy elindulunk valami rendezettse gi a llapot fele ? 

 

Nyilva n ezekre a ke rde sekre nincsen va laszok. Ugyanakkor ve gig is kell gondolni, hogy 

mi lenne az optima lis e s azta n ke rde s, hogy az a llam ezt mike ppen la tja e s mennyire 

akarja ezt majd szaba lyozni. Egy azonban biztosnak la tszik, hogy ba r a takarí to ce g veze-

to k egy re sze nagyon va gyott arra, hogy a kedvenc teve kenyse ge szakma legyen, a nagy 

to bbse g nem e l a leheto se ggel.  

Magyarul és egyszerűen: nem hisz abban, hogy a szolgáltatás minőségét meghatá-

rozza az, hogy a területen jelen van-e egy olyan szakmunkás, amely valóban ért a 

felületekhez, szennyeződésekhez, eszközrendszerhez és tisztítószerekhez.  

Ez lehet az a lloma ny 5 – 10 vagy 15%-a, a le nyeg az, hogy van ott valaki aki e rti, hogy 

adott esetben mi to rte nik. Terme szetesen az ellente tes oldalro l is megfoghato  a dolog, 

nehogy ma r az proble ma legyen valakinek, hogy mike ppen kell kiu rí teni egy kuka t, leto -

ro lni egy asztal, vagy kitakarí tani egy WC-t. Hiszen a munka latok 75 – 85%-a ez. Á maga 

mo dja n e s a saja t szemszo ge bo l mindenkinek igaza van, azonban, ha a takarí ta s nem 
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szakma, akkor azt aka rki ve gezheti, teha t nem nagyon lesz e rte kelve. Ezt pedig azt ered-

me nyezi, hogy egyszer csak te nylegesen is elfogy az e rtelmes e s haszna lhato  munkaero . 

Ma r nagyon ko zel vagyunk ehhez az a llapothoz. Itt majd akkor el kell gondolkodni, hogy 

az alkalmazottnak milyen be rre, juttata sra van ige nye e s ezt ki tudja-e termelni, csak 

lehet, hogy ke so  lesz. Ennek megfelelo en o sszhangba kell, hogy keru ljo n az elva rt mino -

se g, az a r e s a dolgozo  ke pesse ge, hogy ezt rea lisan meg tudja azt valo sí tani. Ugyanakkor 

majd a munkaero -piaci folyamatokna l egye rtelmu en la tni fogjuk, hogy a helyzet sokkal 

rosszabb, mint ahogy azt ba rki gondolja most. 

A második az Euró árfolyama 

Á ko vetkezo  a piaci helyzetet nehezí to  elem az Euro  a rfolyam hektikus alakula sa majd-

nem, hogy tervezetlenne  tette a ko ru lbelu l 90%-os3 importra ta maszkodo  higie niai esz-

ko zo k e s sege danyagok piaca t. 

 

10. ábra Forrás. MNB 

Ennek megfelelo en itt is beko vetkezett egy a remele s (a rese s pedig nem). Nincsenek 

pontos adatok, e s nem is mindegyik importo r reaga lt egyforma n, de a takarí to  ce gveze-

to k e s forgalmazo k besza molo i szerint az a remelkede s nagyobb volt, mint amit az Euro  

a rfolyama indokolt volna. Ámivel statisztikailag lehet sza molni, az nem haladta az 5 - 

                                                                    
3 Terme szetesen tudom, hogy a Magyar tisztszer ipar fejlo dik, sze p lassan fut felfele  e s piaci re szesede se 
no vekszik, de az, hogy ez pontosan hogyan a l, az nem tudjuk. Ugyanakkor az itthon gya rtott tisztí to sze-
rekhez viszonylag sok import alapanyagot is felhaszna lnak. Ennek a tanulma nynak tala n lesz olyan ko vet-
kezme nye, hogy az adatszolga ltata s ebbo l a szegmensbo l is megvalo sul. 
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6%-ot, ami azt jelenti, hogy hogy a ko ltse gekben ko ru lbelu l 0,5 - 2 %-ban is jelentkez-

hetett, annak fu ggve nye ben, hogy milyen volt a ko ltse gstruktu ra. Ez teha t nem sza mí tott 

jelento snek. 

A harmadik elem pedig a munkaerő-piaci kínálat mennyiségének és minősé-

gének alakulása.  

Kifejezetten a takarí to  szektorro l nincs adat, csak a ce gvezeto k elmonda saira lehet ta -

maszkodni e s ha t ez behelyezheto  az orsza gos kontextusba. Ez minden teru leten azt je-

lenti, hogy a gazdasa g szinte minden egyes szereplo je ku szko dik a munkaero hia nyna l.  

Erre pedig a munkaado k azt gondolta k, hogy csak egy va laszt lehet adni e s ez a be rek 

emele se. Ez abbo l a szempontbo l helyes va lasz, hogy a be rek felza rko ztata sa fontos ke r-

de s, az egyse ges Euro pai munkaero piac verseny szempontja bo l, ugyanakkor ko zgazda-

sa gilag o ngyilkossa g, ha ez nem pa rosul hate konysa g vagy mino se g no vekede ssel. 

Ugyanis ez nagyme rte kben lerontja az a ke pet, ami majd meghata rozza a jo vo  munka-

kultu ra ja t. Áki nem e rti, annak majd valamelyik tre ningemen kifejtem bo vebben.  

Mindezek eredme nyeke ppen az a tlagkeresetek a ko ltse gvete sben kisebb a va llalkoza -

sokna l nagyobb me rte kben, de a minima lbe rt maguk mo ge  utasí totta k. Ezzel egy ido ben 

cso kkent a munkaero  kí na lat is, illetve a munkaero piac kezdett a trendezo dni. Ugyanek-

kor a takarí to ce gek, akik nem tudta k emelni a be reket (saja t maguknak vagy megrende-

lo iknek ko szo nheto en) ke nytelenek voltak azzal szembesu lni, hogy saja t megrendelo ik 

is elszipka zza k az embereiket. Ez fluktua cio  nyilva n tova bb no velte a ko ltse geket. 

 

11. ábra Forrás: Magyar idők 
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Ez egya ltala n nem homoge n az ege sz orsza g teru lete n, mert le nyeges elte re sek vannak. 

Á budapesti vagy Gyo r-Sopron megyei helyzet kirí vo an ma s. Ezt alapveto en az hata rozza 

meg, hogy adott teru leten milyen a munkahely kí na lat. Ezért aztán jó néhány takarító 

cég kihasználva a bérkülönbségeket (Nógrád/Budapest) országon belül kezdte 

mozgatni a takarítókat. 

Etto l fu ggetlenu l is, ezekbo l la tszik, hogy orsza gos viszonylatban, 2017-ben az a tlagke-

resetek alakula s jelento sen elte r a minima lbe rto l e s jo l kirajzolo dik egy folyamatos 

emelkede si trend is, ami viszont le nyegesebben meredekebb, mint az infla cio  vagy a KSH 

a ltal publika lt szolga ltata si a rindex. Áz aze rt elgondolkodtato , hogy a netto  a tlagkereset 

majdnem ele rte a 300 000 Forintot, ami ma r ero sen ko zelit - ahogy piaci elemzo k fogal-

maznak - a le lektanilag is fontos 2 000 Forintos o rabe rhez. Ámi a dupla ja annak, amit a 

legto bb gyorse tterem fizet a szakke pzettlen u j bele po knek. 

 

 

12. ábra Forrás: Magyar Nemzet 
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13. ábra Forrás: KSH 

Ez alapvetően azt vetíti előre, hogy a cégekének egyre többet kell foglalkozni a 

technológiai váltással, az automatizálással, robotizálással, a digitalizálás beveze-

tésével és nem utolsó sorban a meglévő állomány fejlesztésével és inspirálásával, 

nem beszélve a minőségmérésről, mert eközben egymást érik a panaszok.  

Ezzel párhuzamosan a meglévő személyzet felzárkóztatásával is, mert az öngyil-

kosság biztos receptje, ha a modern technikát gondolkodás nélkül a jelenlegi ál-

lományra bízzák. 

Ugyanakkor van egy embera lloma ny mino se gi proble ma is, vagyis a takarí to ce gek veze-

to i arro l is panaszkodnak, hogy nem csak nehezen tala lnak embert, de mintha me g ne-

hezebben tala lna nak a szolga ltata sra alkalmas embert. Vagyis mintha a jo  emberek el-

fogytak volna a munkaero piacro l.  

Tehát egyre többet kell fizetni egyre gyengébb embereknek és ez a fenti statiszti-

kákból nem rajzolódik ki.  

Eze rt azta n az elo bbiekben emlí tett HR fejleszte s ke rde sko re nem is olyan egyszeru , 

ugyanis meg kell tala lni erre a megfelelo  technika kat e s szake rto ket, akik ezt meg tudja k 

majd valo sí tani. Ezek ko ltse gei nem voltak tervezve. 

Ezek mellett me g van egy ketyego  ido zí tett bomba is, ugyanis a „bruta lis” be remelkede s 

elso sorban azokat e rinti, akiket a ce gek u jonnan vettek fel, a megle vo , sok szempontbo l 
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relatí ve e rte kesebb e s tapasztaltabb a lloma ny be re nem no tt ilyen me rte kben.  Ez egy-

szer csak robbanni fog. Lehet, hogy beindul egy intenzí vebb fluktua cio  (mint a ko telezo  

ge pja rmu  felese gbiztosí ta sokna l) e s akkor nem lesz sokkhata s e s van ido  korrekcio kra, 

vagy mindez kicsu csosodhat valami nagy fordulatban is. Nem akarok ve szmada rke nt ka -

rogni, de ez egy nagyon nagy vesze ly, ba rmelyik is ko vetkezik be. Ez kis ce gekne l nem 

annyira jellemzo , inka bb a nagy ce geket e rinti, mert ott a ku lo nbo zo  telephelyeken dol-

gozo k ko zti kommunika cio /egyeztete s minima lis vagy nincs is egya ltala n.  

Mindezek együttes mértéke valószínű, hogy bőven 10% felet van, mégis a KSH ki-

mutatás szerint a takarítási szolgáltatások árindexe csak 2,4%-ban növekedett, 

fele olyan mértékben, mint a biztonsági szolgáltatások. Uto bbi vonatkoza sa ban nem 

elhanyagolhato  szempont, hogy a ce gek minima lis rezsio radí ja a llamilag szaba lyozott. 

 

Az érdekképviselet kérdésköre 

Áz elo bbiekben ismertetett szempontok oda vezettek, hogy a takarí to szektor a tlaga ban 

tova bbra sem tud profitot termelni. Á profittermele s hia nya pedig azt jelenti, hogy az a 

bizonyos technolo giai va lta s, ami megoldana  egyre szt a munkaero  proble ma kat, ma s-

re szt pedig a mino se gi deficitet felsza molna , egyelo re nem ko vetkezik be. Á profit hia nya 

nyilva n azt is jelenti, hogy a ce gvezeto k keve sbe  motiva ltak a szakmai ko zo sse gi mun-

ka ra e s nem nagyon akarja k felismerni, hogy bizonyos dolgokat meg kell tenni, ku lo nben 

a baj le nyegesebben nagyobb lesz.  

A kérdés nyitott, hogy ennek valamiféle érdekképviselet tud-e gátat szabni, vagy 

milyen beavatkozás szüksége, mert mint, hogy látszik spontánul a dolgok nem 

fognak rendeződni.  

Ba rmit is gondolunk most, a helyzet az, hogy bizonyos szaba lyoza sok ne lku l az a gazat 

nem fog tudni fennmaradni. Persze a ke rde s tova bbra sincs megva laszolva arra vonat-

kozo an, hogy mi legyen ez a szaba lyoza s.  

Nagyon rea lis ese ly az, hogy beko vetkezzen egy oly ido szak, amikor a penetra cio  me g 

meredekebben fog visszaesni e s azta n minden atto l fu gg, hogy a do nte shozo k megtala l-

ja l-e az optima lis szervezeti struktu ra t vagy sem. Lehet, hogy mindento l fu ggetlenu l, 

vagyis a szakma to l fu ggetlenu l szu letik valamilyen szaba lyoza s, ami alapveto n a saja t 

szerveze sben ve gzett takarí ta s segí ti elo . Lehet, hogy ebben az ido ben fele rte kelo dnek 

majd az ira nyí tani ke pes szakemberek. Tova bba  az is lehetse ges, hogy a ko zigazgata s 

digitaliza lo da sa val (elektronikus sza mla NÁV felu gyelet) a ce gek egy nagyobb re sze ma r 
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nem fogja va llalni a kocka zatot e s egyszeru en kile p a szerzo de sbo l. Ezzel pedig lehet, 

hogy hosszabb ro videbb ido re kritikus helyezetek is elo a llhatnak. Nem tudjuk, de sok 

minden to rte nhet. 

Természetesen a visszaszervezés meghozhatja azt a felismerést is, hogy mekko-

rák az áhított tisztaság valós költségei és akkor ez majd újabb döntési alap lesz.  

Áz e rdekke pviseletnek lehetne ebben meghata rozo  szerepe, azonban ez nem ilyen egy-

szeru . Á ce gvezeto knek irrea lis elva ra saik vannak a MÁTISZ-al szemben is, pedig a ce gek 

csak kevesebb, mint 2%-a tag. Egy ilyen szervezet, ami semmife le a llami ta mogata st nem 

kap e s me g nem is ko zhasznu  (ez lehet, hogy hiba), legala bb a piac 15%-a t ke ne, hogy 

to mo rí tse ahhoz, hogy e rdemi befolya sa legyen a szakmapolitika ra. Ez persze nem ga-

rancia, csak leheto se g.  

Á garancia t az jelentene  a ha piac to bb mint 50%-a egy ira nyba hu zna e s ez aze rt tudjuk, 

hogy nagyon hiu  a bra nd. Ke rde s, hogy ez ele rheto -e a mai piaci helyzetben, valamife le 

ko zponti akarat ne lku l. Ugyanakkor az is la tszik, hogy a Magyar Kereskedelmi e s Ipari 

Kamara, nem kis pe nze rt regisztra lt minden ce get, de le nyegi ko zponti szerveze st, to -

mo rí te st vagy e rdekek, szu kse gletek felszí nre hoza sa ba ne kezdett bel. Pedig a leheto se g 

a keze ben van, de valami ismeretlen okbo l kifolyo lag erre nincs se sza nde k, se akarat. 

Eze rt azta n azt hiszem, csak a piaci alapu  szerveze s lenne az u dvo zí to  megolda s. 

Itt már értékelhető lenne, hogy a MATISZ fenntart egy szervezet és képes lenne az 

célok operatív menedzsmentjére, ha a piaci szereplők kritikus tömege megadná 

erre az irányt. Nem látok más reális alternatívát. 

https://www.matisz.org/
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Szektor szintu  kutata s 

Ke t fo iskola n is tanultam statisztika t, de nem tekintem magam statisztikusnak. Á tuda -

som sokkal inka bb a 30 e ves va llalkozo i tapasztalatomra e pu l e s sokkal inka bb azt tar-

tom fontosnak, mi az, amire a gyakorlo  piacnak valo ja ban szu kse ge van. Terme szetesen 

egy felme re s kapcsa n rengeteg statisztikai szakmai ke rde s felmeru l, de ezekhez nyilva n 

megtala lom a megfelelo  szakembereket. Jelen e s a tova bbi felme re sek teha t a ko vetkezo  

pille reken nyugszanak. Most me g nagyon keve s piaci szereplo kto l beszerezheto  adatot 

haszna ltam fel, de jo vo ben egyre nagyobb e rte kben szeretne k e pí tkezni. Etto l lesz majd 

a jelente s igaza n szektor specifikus. 

KÖZPONTI ADATOK 

 

Á ko zponti adatok egy re sze az OPTEN ce gto l sza rmazik, amely a ce gbí ro sa gi adatok 

alapja n o sszea llí totta, az elso dlegesen a FEOR 8110, 8121, 8122, 8129 ala  bejelentkezett 

ce gek adatit (Ne v, sze khely, u gyvezeto , elektronikus leve lcí m, a rbeve tel 2017, a tlagosan 

foglalkoztatott a lloma ny 2017). Áz adatok ma sik re sze, a KSH ku lo nbo zo  kiadva nyaibo l 

sza rmazik illetve ma s szervezetek a ltal publika lt adatokbo l. Ez a rendszer me g bo ví theto  

lenne az egye ni va llalkozo k adataival, de ez sajnos csak a MKIK-na l lenne ele rheto  vagy 

minden egyes o nkorma nyzatto l lehetne beke rni. 

Ezen kí vu l me g nyilva n sok fe le adat ira nya ba elmozdulhatunk, a ke rde s mindig az, hogy 

mekkora az a munka, ami ma r elegendo  e rte ke termel e s me g finanszí rozhato . Á FEOR 

szerinti leva logata sok is bo ví theto ek, csak ezzel pa rhuzamosan egyre to bb adattal kell 

dolgozni e s nem nagyon tudjuk, hogy ennek mekkora re sze az, ami a mi teru letu nk 

lenne. 

Nyitott vagyok me rlegelni minden javaslatot. 
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PIACI SZEREPLŐKTŐL BESZEREZHETŐ ADATOK 

 

Á piaci szereplo ket to bb katego ria ba is sorolhatna nk e s ennek megfelelo en ma s e s ma s 

adatot kaphatna nk to lu k. E n most le trehoztam egy alap ke rdo í v rendszert, nem tu l sok 

adat beke re se vel, de nyilva n most ez arra vonatkozo an is felme re s lesz, hogy a piac mi-

ke ppen reaga l erre a projektre e s te nyleges aktiviza lja-e maga t. Á bee rkezo  adatok sokat 

lendí thetnek a jo vo  e vi felme re s komplexita sa n e s lehetse ges, hogy majd e ppen ez fogja 

e vro l e vre no velni a re sztvevo k ara nya t. Árro l a lmodom, hogy ez az o ngerjeszto  folyamat 

te nyleg eljuttathatja oda ezt a projektet, hogy annak legyen eredme nye ma st teru leteken 

is. Ezzel terme szetesen alakulna e s fejlo dne egy szakmai ko zo sse g is, aminek azta n min-

denfe le, ma r az elo bbiekben is emlí tett pozití v hozade ka lehetne. 

 

Megrendelők 

Ha megfelelo  rendszer e pí theto  ki, akkor a piac felme re se alternatí v forma ban is megva-

lo sulhatna. Á megrendelo k esete ben ennek lenne a legnagyobb jelento se ge, mert ko z-

pontilag olyan adat nem szerezheto  be sehonnan, hogy a takarí ta si piac elemei mekko-

ra k e s mike ppen alakulnak e vro l e vre. Ehhez csak a megrendelo k a ltal megadott a kezelt 

létesítmény alapterülete e s a gyakorisa gok fu ggve nye ben az évente takarított négy-

zetméter alapterület mennyiség lenne a legszu kse gesebb. Tova bba  fontos lehet me g, 

a területek felosztása a négy alapvető funkciói szerint is. Ezen kí vu l az ablakfelu le-

tek e s a homlokzat mennyise g egy ku lo n katego ria t kell, hogy ke pezzen. Erre is o sszea l-

lí tottam a ke rde st. Persze lehetne me g sok ma s adat, de nem legyu nk most telhetetlenek. 

Ámennyiben le trejo n a kapcsolat, a ko vetkezo  e vekben ma s szubjektí v adatok is gyu jt-

heto ek lenne nek, de ezek csak me g az a lom katego ria t jelentik. Ennek megfelelo en o sz-

szea llí tottam a lehet legegyszeru bb ke rdo í vet, ami kevesebb, mint 5 perc alatt ki lehet 

to lteni, e s ha ezt a piac egy meghata rozo  re sze kito ltene , akkor nagyot le pne nk elo re.  

Megrendelői kérdőív 

 

Szolgáltatók 

Á szolga ltato kto l sem ke ne tu l sok adat. Á legfontosabbak a takarított alapterület, az 

évente takarított alapterület mennyiség e s az éves időráfordítás órában. Ezen kí vu l 

https://www.takaritz.hu/piacfelmeres/letesitmenygazda-adatbekuldes/57528/
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lenne me g az ablak e s a homlokzat. Fontos adat, hogy a teljesí tett o ra kbo l hogyan oszlik 

meg a szakmunka sok e s egye b szakmai ve gzettse gu ek teljesí te se. Terme szetesen ezen 

kí vu l sok minden lehetne e rdekes a szakmai jelente st olvasok sza ma ra, mint: a no k/ fe r-

fiak ara nya, a koroszta lyok ara nya, a teljes e s re szmunkaido  ara nya, a felhaszna lt tisztí -

to szerek ara nya, az alkalmazott technolo gia k tí pusai e s sok minden ma s. E n ezt a szak-

ma ra bí zom, ha va llalja, hogy megadja, ezeket az adatokat e n kezelni fogom o ket. Ennek 

megfelelo en o sszealí tottam a ke rdo í vet e s ha t va rom az e rkezo  va laszokat/adatokat. 

Szolgáltatói kérdőív 

 

Importőrök/forgalmazók 

Ismerem a nemzetko zi szo vetse gek elva ra sait e s azt is tudom, hogy a re sztvevo kto l ne-

he z kiima dkozni a megfelelo  adatokat. Ke t e ve mintha lett volna egy sza nde k, hogy elin-

duljon egy valami felme re s, de ez valamin elcsu szott. Ázt is tiszta n la tom, hogy rendkí vu l 

hasznos lenne ezen a teru leten elo rele pni. Á lok ele be minden kezdeme nyeze snek e s 

egyu ttmu ko de snek. 

Áddig is re szemro l o sszea llí tottam a legegyszeru bb adatrendszert, amivel szerintem el 

lehetne indulni ide mindenkinek csak azokat a 2017-es elada sokat ke ne beí rni, amit sa-

ja t gya rta sbo l, vagy importbo l adott el szolga ltato nak, viszontelado nak vagy ve gfelhasz-

na lo nak. Ez ma r sok fe le ko vetkeztete st enged majd a piaci szerkezete re vonatkozo an. 

Forgalmazói kérdőív 

  

https://www.takaritz.hu/piacfelmeres/tisztitas-technologiai-szolgaltato-adatbekuldes/57526/
https://www.takaritz.hu/piacfelmeres/takarito-szektorban-forgalmazo-adatbekuldes/57527/
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SZÁMOLT ADATOK MEGHATÁROZOTT ÖSSZEFÜGGÉSEK SZERINT 

 

Ha vannak megfelelo  adatok, akkor meghata rozhato ak a legfontosabb o sszefu gge sek. 

Ezek eredme nyei a benchmarking sza mok, amik gyors e s jo  eligazoda st tesznek leheto ve  

egy adott szakteru leten. Ma r most is alkalmazunk bizonyos sza molt benchmarking ada-

tokat, tova bba  hivatkozunk is ra juk, az is elmondhato , hogy ezek ma r valamilyen me r-

te kben bee pu ltek a szakmai ko ztudatba, azonban nem minden tiszta velu k kapcsolat-

ban. Fontos lenne pa r dolgot tiszta zni, hogy a beke rt adatok egye rtelmu ek legyenek.  

 

Dedikált személyzet óraszükséglete 

Ámikor egy megrendelo  meg akarja valo sí tani az a ltala felu gyelt le tesí tme ny tisztasa ga t 

ke t utat va laszthat. Áz egyik megadja a takarí tando  felu leteket e s meghata rozza az ige -

nye t, majd megversenyezteti a piacot, hogy erre ki milyen szolga ltata st í ge r. Vagy meg-

hata rozza azt a szeme ly/szakember katego ria t e s o rasza mot, amire egy adott teru leten 

szu kse ge van egy e vben e s erre ke r aja nlatot. Uto bbit nevezzu k dedika lt szeme lyzetnek. 

Ebben az esetben a dedika lt szeme lyzet, mindig egy adott teru letre e rtendo  e s mivel ezt 

a teru letet a megrendelo  jelo li ki, a teru let nagysa ga e s a szektorban alkalmazott telje-

sí tme ny ido k nem kell, hogy o sszhangban legyenek. Egyszeru bben egy 150 m2-es mu -

to be ke rhet a megrendelo  8 o ra s dedika lt szeme lyzetet, fu ggetlenu l atto l, hogy a sze-

me lyzet ennyi ido  alatt egy nagyobb teru letet is ki tudna takarí tani. Nyilva n a raciona lis 

ok az az lehet, hogy egy nap to bbszo r is kell takarí tani. 

Takarítandó m2 alapterület 

Áz a padlo felu let mennyise g, ahol a takarí ta s folyik, fu ggetlenu l atto l, hogy ez e vente mi-

lyen gyakorisa ggal isme tlo dik. Ebbe beletartozik a dedika lt szeme lyzet a ltal kezelt alap-

teru let is. Ez a mennyise g tova bb oszthato  keme ny, rugalmas e s textil burkolatra e s ezen 

belu l is megadhato , hogy a ku lo nbo zo  burkolat tí pusok pontosan mik e s milyen gyako-

risa ggal e s milyen extra elva ra sok vannak vele szemben (polí roza s, ve do re teg, stb.). 

Évente kitakarított m2 (alapterület) 

Ánnak fu ggve nye ben, hogy a ku lo nbo zo  alapteru leteket e vente milyen gyakran takarí t-

ja k (naponta, hetente, fe le vente, stb.) meghata rozhato  az e vente takarí tott alapteru let. 
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Ebben nincs benne a dedika lt szeme lyzet a ltal kezelt felu let, mert az nem minden eset-

ben ismert. Valo ja ban, amikor egy teru let takarí ta si szolga ltata sa nak mennyise ge t meg 

akarjuk, hata rozni ez az adat le nyegesebben to bbet mond, mint a takarí tando  teru let.  

Homlokzati elemek m2  

Á szolga ltata s ma sik fontos eleme, az alapteru letbo l nem ko vetkezo  mennyise g az e pu let 

ku lso  homlokzata nak takarí tando  elemeinek mennyise ge. Ezek lehetnek fu ggo leges e s 

ví zszintes elemek is, amiket ku lo n meg kel adni pontos anyagmegjelo le ssel. Ebben egy 

re sz az ablakmennyise g, aminek kerettel egyu tt e rtendo  ne gyzetme tere t kell megadni, 

de csak a ku lso  felu lete t e s jelo lni az ablak tí pusa t. Ebbo l a takarí to  ce g majd tudja, hogy 

a belso  takarí ta s vonatkoza sa ban mennyi belso  u vegfelu letet kell majd ido szakosan, a 

megadott gyakorisa gok szerint takarí tania e s ezt az alapteru leti takarí ta s ido ra fordí ta -

sa hoz hozza sza molja.  

Évente letakarított külső felület m2  

Ánnak fu ggve nye ben, hogy a ku lo nbo zo  ku lso  felu leteket e vente milyen gyakran takarí t-

ja k (fe le vente, e vente, stb.) meghata rozhato  az e vente takarí tott ku lso  felu let mennyise g.  

A szolgáltatás éves mennyisége m2  

Jelen pillanatban ez a benchmarking sza m nincs a ko ztudatban, pedig ha a ko z- e s piaci 

beszerze st transzparensse  akarjuk tenni ez az adat ke ne, hogy legyen a szolga ltata s 

mennyise ge t meghata rozo  sza m. Ennek elemei a Dedika lt e ves o rasza m szu kse glet + az 

e vente kitakarí tatott alapteru let e s letakarí tott homlokzati m2. 

Ft/m2/óra 

Magyarorsza gon a takarí to  szektorban egy a ltala nosan elfogadott e s a szakmai ko ztu-

datba bee pu lt benchmarking sza m, ez a Ft/m2/nap. Ez a sza m sokat mond, de ugyanak-

kor proble ma s is, mert amio ta elo te rbe keru lt a differencia lt gyakorisa g ez csak egy a t-

lag, e s mint olyan csalo ka lehet. Ebben az esetben a m2 az alapteru letet jelenti, fu ggetle-

nu l atto l, hogy az milyen gyakorisa ggal takarí tja k. Tova bb nagy hiba ja, hogy a nagytaka-

rí ta si szolga ltata st o nmaga ban nem lehet vele kifejezni, illetve ki lehet, de nem olyan 

egye rtelmu . Mindezekto l fu ggetlenu l ezt a sza mot nem kell kidobni, ez lehet az egyik 

viszonysza ma a szakma nak. 
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TOD 

Á MÁTISZ a ltal bevezetett fogalom, aminek a MÁTISZ aja nla s szinten e vente meg is ha-

ta roz. Á Ft/óra azt ko ltse get fejezi, amibe a tlagosan egy fo  takarí to  belekeru l o ra nke nt, 

u gy, hogy annak minden ko zvetlen e s ko zvetett ko ltse ge t tartalmazza e s egy meghata -

rozott va llalti nyere sse get is. Ennek ott van jelento se ge, ha a megrendelo  egy bizonyos 

le tsza mot tart szu kse gesnek, akkor nagyon ro vid ido  alatt ki tudja sza molni, hogy ennek 

mekkora a ko ltse ge. 

m2/óra (tárgyi- és tételnormák) 

Egy ma sik megko zelí te se vagy kiege szí te se a ko ltse gek meghata roza sa nak, amikor ab-

bo l indulunk ki, hogy adott teru letre valo san, a megfogalmazott megrendelo i mino se gi 

ige nyek kiele gí te se vonatkoza sa ban ha ny munkao ra ra van szu kse g. Ez ma r nyilva n elja -

ra s, technolo gia e s szerveze s fu ggve nye is, nem annyira egyszeru . Á ta rgyi norma egy 

adott elja ra sra vonatkozik e s viszonylag fixen teru letto l fu ggetlenu l meghata rozhato , 

mí g a te telnorma ma r egy technolo gia, komplex szolga ltata s vonatkoza sa ban e rtheto , 

ami elo re szakira nyu  terveze ssel hata rozhato  meg e s a szerveze s eredme nyesse ge to l 

fu gg, hogy mi valo sul meg. Ilyen vonatkoza sban a ta rgyi norma egy ele rheto  maximum, 

amit szakmapolitikai szinten meg lehet hata rozni, mí g a te telnorma egy versenyszem-

pont, amint szakmailag elemezni lehet a rea lis megvalo sí thato sa g valo szí nu se ge szem-

pontja bo l. 

Gyakoriság/hó 

Egy adott teru leten szu kse ges takarí ta sok gyakorisa ga. Ez alapveto en u gy ne z ki, hogy 

leginka bb a takarí ta si szolga ltata s mennyise ge t fejezi kis, de ugyanakkor szoros o ssze-

fu gge sben van a mino se ggel is, hiszen mine l gyakrabban avatkozunk be, anna l jobb lesz 

a mino se g, szinte a beavatkoza s mino se ge to l fu ggetlenu l is. 

Szakmai szint 

Fontos viszonysza m lehetne a takarí to  csapat felke szu ltse ge, aminek egy re sze ve gzett-

se g, mí g a ma sik re sze tapasztalat e s rendkí vu l fontos lenne olyan rendszerek beveze-

te se, amiben a megrendelo  hitelt e rdemlo en kapna ta je koztata st arro l, hogy egy adott 

szeme ly tapasztalata milyen szintu . Ezt a rendszert elo szo r a szolga ltata svezeto kne l le-

hetne bevezetni e s azta n a ve greo hajto  a lloma nyna l is, annak fu ggve nye ben, hogy a piac 

mennyire ige nyes. 
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Statisztikai szaba lyoza s a ko zponti adatok tekintete ben 

AZ ADATOK RENDSZERE 

 

Á gazdasa gi teve kenyse gek egyes a gazati oszta lyoza si rendszere az EU teve kenyse gi osz-

ta lyoza snak, a NÁCE Rev.-2-nek magyar nyelvu  va ltozata. Áz 1893/2006/EK rendelet 

alapja n 2008. janua r 1-to l a TEAOR ’08-t alkalmazza k a gazdasa gi egyse gek fo teve keny-

se geinek meghata roza sa ra, a gazdasa gi e s ta rsadalmi mutato k sza mí ta sa na l valamint a 

statisztikai adatok publika la sa na l. Áz EUROSTÁDT aktualiza la si elja ra st ko vetve e vente 

egyszer a TEÁ OR ’08 tartalmi meghata roza sit a KSH (Ko zponti Statisztikai Hivatal) fris-

sí ti.  

Á tisztí ta s-technolo gia vonatkoza sa ban, ami lehet ku lso  vagy belso  szerveze su  szolga l-

tata s to bb nemzetgazdasa gi a gazatban van sze tszo rva e s azon belu l ku lo n nincs is neve-

sí tve, eze rt bizonyos adatokat csak becsu lni lehet. Áz adatok legnagyobb re sze az N – 

Adminisztratív és támogató szolgáltatások a gazatban tala lhato  meg. Itt takarí ta si 

szempontbo l a meghata rozo  ala a gazat a (81) Építményüzemeltetés, zöldterület ke-

zelés. 

Ezen kí vu l takarí ta si teve kenyse g lehet me g: 

 S – Egye b szolga ltata sok  

 E – Ví zella ta s, szennyví z gyu jte se, kezele se, hullade kgazda lkoda s, szennyezo de s-

mentesí te s 

 F – E pí to ipar 

 G – kereskedelem, ge pja rmu javí ta s 

Ezekben pontosan nem tudjuk meghata rozni, hogy a takarí ta s/tisztí ta s mekkora volu-

ment ke pvisel. Illetve azt sem tudjuk pontosan, hogy mekkora azon ce gek ara nya, akik 

elso dleges teve kenyse ge nem a takarí ta s, de jelento s a rbeve telu k sza rmazik takarí ta si 

teve kenyse gbo l. Tova bba  az is egy nagyon bizonytalan teru let, hogy a piacon ha ny olyan 

szervezet van, aki a saja t le tesí tme nyeinek takarí ta sa t saja t ero forra ssal (pl.: iskola k, 

korha zak, o nkorma nyzati inte zme nyek) oldja meg vagy vegyes rendszert alkalmaz, mint 

pe lda ul a sza lloda k illetve, hogy ezek volumene pontosan mekkora. 
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Á megolda s az lehetne, hogy a jo vo ben erre a kutata sra egy ce lszervezet le trehozni, ami 

azta n interju kkal e s felme re sekkel kiege szí thetne  az ele rheto  adatokat. Ennek a finan-

szí roza sa egyelo re nem la tszik, kinek e rne  meg. 

N – ADMINISZTRATÍV ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

Tekinthetju k ezt egy fajta ernyo nek, ami alatt sok ma s szolga ltata s helyet tala lt, a ge p-

ja rmu ko lcso nze sto l a munkaero -ko lcso nze sig. Ennek a nemzetgazdasa gi a gnak a mu ko -

de se bizonyos e rtelemben a gazdasa g mu ko de se nek is egy fajta pulzusa nak tekintheto , 

hiszen egy jo l mu ko do  gazdasa gban a ce gek jellemzo en kiszervezik az adminisztratí v e s 

ta mogato  szolga ltata sokat. Ha viszont a gazdasa g do co g, akkor visszaszorí tja k az ilyen 

teve kenyse gek megrendele se t, vagy azok me rte ke t. Á statisztika bo l nagyon jo l la tszik, 

hogy a no vekede st eleinte a szolga ltata sok hu zta k, azta n 2014-ben bele pett az ipar, majd 

megjelent egy kis beruha za s is. 2015 ve ge re, 2016 eleje re az ipar ara nya ma r nagyobb 

volt, mint a szolga ltata soke , a beruha za sok eltu ntek e s csak 2017 ma sodik fele ben jelen-

tek meg u jra.  

 

 

14. ábra Forrás: KSH, Portfolio 
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Á 2017-es adatok szerint az N - Adminisztratív és szolgáltatást támogató a gazatban 

33 151 ce g 2 440 milliárd Forint árbételt e rt el. Ez sajna latos mo don jelento s vissza-

ese st jelent a 2016-os e vhez ke pest, mert akkor az a rbeve tel 2 629 millia rd volt. Ez csak 

a GDP ko ru lbelu l 5%-a.  

Viszont a 2013 – 2017 ido szakot a ttekintve elmondhatjuk, hogy az a gazat egy lassu  no -

vekede si pa lya n volt e s most visszaesett. Ez az a gazat sajnos ku lo n nincs ko vetve (jelen-

leg nem bí r, ele g fontossa ggal), de a M – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

a gazattal, ami 2017-en 5 618 millia rd Forint egyu tt ma r 9%-os GDP részesedést tud-

hat maga e nak. Ez esetleg tala n lehetne egy meghata rozo  szempont. Ezen a 9%-on belu l 

a takarí ta st relatí ve nagy su lyt ke pviselne. 
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(81) ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET KEZELÉS 

Áz ala a gazat, ha rom teru letet o lel fel: az (811) e pí tme nyu zemeltete st, a (812) takarí ta st 

e s a (813) zo ld teru let kezele st. Á Takarítás ha rom re szre van szedve (8121) Á ltala nos 

e pu lettakarí ta s, (8122) Egye b e pu let, ipari takarí ta s e s (8129) Egye b takarí ta s katego -

ria kban van nyilva ntartva. 

Áz E pí tme nyu zemeltete s ala a gazat 2017-ben 1 364 ce g mu ko de se mellett 211 milliárd 

Forint árbevételt produka lt. Ez a 310 Forintos Euro a rfolyamon 680 millió Euro. 

Ugyanakkor a 2013-as a rbeve tele hez ke pest (162 millia rd) egy folyamatos e s biztos no -

vekede si pa lya n van. Áz eltelt ido ben a ce gek sza ma is to bb mint 30%-ot no vekedett. 

Ázonban azt is el kell mondani, hogy a szektor nyersese gesse ge egyelo re nem la tszik 

megvalo sulni. Á 2015-os e v szektor szintu  5 millia rdos me rleg szerinti eredme nyt ko ve-

to en ez a 2016 e s 2017-es e vekben ero sen ko zelí tett a nulla hoz. 

 

15. ábra OPTEN 2017 adatbázis 

Ez alapveto en azt jelenti, hogy a piaci verseny nagyon e les, de a no vekvo  piac ma gnes-

ke nt vonzza az u j szereplo ket (2017-ben to bb mint 50 u j ce g jelent meg a piacon) de 

ezek egyelo re mindegyike nem tud me g nyerese gesen mu ko dni. Egyelo re teha t me g csak 

a reme nyek vannak. 
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Áz, hogy e ce gek a rbeve tele nek mekkora sza zale ka a saja t teve kenyse gben megvalo sí tott 

takarí ta s ismeretlen. Ezen adatokat csak a ce gek oszthatna k meg, de egyelo re nincs 

olyan fo rum, ahol ezt megtehetne k, e s azt sem tudjuk, hogy van-e egya ltala n sza nde kuk 

erre vonatkozo an. Egyelo re u gy ne z ki, hogy az ilyen ira nyu  ige nyek me g nem ele g ero -

sek. Minden esetre, ha spekula cio ba bocsa tkozunk, akkor az lehet, hogy nem elvetemu lt 

sza m, ha azt mondjuk, hogy az a rbeve tel 30%-rea lisnak la tszik, hogy takarí ta s legyen. 

Ez majd a jo vo ben fogjuk megtudni. Vagy me gsem. Minden esetre, az elso  22 ce g ko zu l, 

tala n to bb mint a fele nek jelento s lehet a saja t takarí ta si megvalo sí ta sa. 

 
Cégnév 

2017-es árbevétel 
(millió Forint) 

1 HM EI Zrt.            61 731     
2 B + N Referencia Zrt.            18 247     
3 STRABAG Property and Facility Services Zrt.            17 810     
4 Future FM Zrt.              9 783    
5 PQS International Hungary Kft.              9 219    
6 MEGA-LOGISTIC  Zrt              8 990     
7 Future Service Kft.              6 040   
8 OTP Ingatlanüzemeltető Kft.              5 395   
9 B-Omega-T PFMS Kft              4 690    
10 KIVING Kft.              3 934    
11 ATALIAN Zrt.              3 895     
12 UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.              1 908    
13 FÁKULTÁS FM Kft.              1 880     
14 PQS Higiénia Kft.              1 809     
15 Airport Facility Management Kft.              1 505     
16 ROKKO HUNGARY Kft.              1 367     
17 KATAZOL Kft.              1 323    
18 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.              1 288  
19 NETDRAGON SERVICE GROUP Kft.              1 244  
20 Szikszó Centrum Kft.              1 212    
21 B&G Generál Kft.              1 155     
22 POLARIS FM Kft.              1 137    
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(812) TAKARÍTÁS 

 

Á Takarítás ha rom re szre van szedve (8121) Á ltala nos e pu lettakarí ta s, (8122) Egye b 

e pu let, ipari takarí ta s e s (8129) Egye b takarí ta s katego ria kban van nyilva ntartva. Á fel-

oszta si rendszer kicsit elvavult nem felte tlenu l releva ns a takarí to szaka ban dolgozo  

do nte shozo k sza ma ra, de ez van. 

(8121) Általános épülettakarítás: ebbe a szaka gba tartozik az o sszes e pu lettí pus a l-

tala nos (nem specia lis) takarí ta sa, mint pe lda ul iroda k, ha zak e s apartmanok, gya rak, 

u zletek, inte zme nyek es egye b u zleti e s szakmai helyise gek, valamint to bb laka sokbo l 

a llo  lako e pu letek a ltala nos (nem specia lis) takarí ta sa. Ezek fo leg belso  takarí ta si teve -

kenyse gek, de magukba foglalhatja k a hozza juk tartozo  ku lso  e pu letre szek, mint pl. ab-

lakok e s a tja rok, fu ggo folyoso k takarí ta sa t is. 

Nem ebbe a szakákba tartozik: a speciális belső takarítás, mint például az ablaktisztítás, 

kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egy-

ségek tisztása (lásd 8122). 

(8122) Egyéb- épület- és ipari takarítás: ebbe a szaka gba tartoznak a ko vetkezo  teve -

kenyse gek: minden e pu lettí pus a ltala nos ku lso  takarí ta sa, belee rtve iroda kat, gya rakat, 

boltokat, inte zme nyeket, valamint egye b u zleti e s szakmai helyise gek, illetve to bblaka -

sos lako e pu letek ku lso  takarí ta sa t. Specia lis e pu lettakarí to  teve kenyse gek, mint pe lda ul 

az ablaktisztí ta s, ke me nytisztí ta s, tu zhely-, ka lyha-, kaza n-, szeme te geto -, bojler-, szel-

lo zo cso -, elszí vo  egyse gek tiszta sa. 

Nem ebbe a szakákba tartozik: az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homok-

fúvással vagy hasonló módszerrel. (lásd 4399) 

(8129) Egyéb takarítás: ebbe a szaka gba tartozik az u szo medence tisztí ta sa, fenntar-

ta sa- vonat-, busz. repu lo  stb. takarí ta sa – a sza razfo ldi e s tengeri tarta lyok tisztí ta sa – 

ferto tlení te s e s ka rtevo irta s – az u vegtisztí ta s – utcasepre s, locsola s, ho -e s je geltakarí ta s 

– ma shova nem sorolt egye b takarí ta si teve kenyse g. 

Nem ebbe a szakágba tartozik a mezőgazdasági kártevők irtása (lásd 0116) és az autó-

mosás és takarítás (lásd 4520)  

Ebbo l is la tszik, hogy a statisztikai rendszer nem egyszeru , teha t a megfelelo  adatok ki-

ha moza sa a ku lo nbo zo  szektorokbo l nagyon nehe z e s ve gu l pedig felmeru l, hogy ve gso  

soron me g azt sem definia ltuk, hogy mit tekintu nk a takarí to  szektor re sze nek. Eze rt 
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azta n ez egyik ja rhato  u t a megolda s fele , hogy alapveto en a rangsor e s egye b adatok 

tekintete ben a 8121 FEOR besorola sra helyezzu k a hangsu lyt e s amennyiben a szolga l-

tatott adatok presztí zs szempontta  va lnak, akkor a piaci szereplo k majd lereaga lja k eze-

ket, u gy, hogy eldo ntik, melyik statisztika ban akarnak szerepelni. Nyilva n amennyiben 

egy ilyen piaci felme re s inte zme nyesu l a kutatott adatok ko re va ltozhat, amennyiben 

ige ny van ra . 
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Á takarí to  szektor 

TAKARÍTÁS MINT KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁS 

 

Á takarí ta si szektorban 4 638 ce g mu ko de se mellett, 42 035 fo  foglalkoztata sa val, a 

2017 a rbeve tel 142 milliárd Forint volt. Ide csak azokat a ce geket soroljuk, amelyeknek 

elso dleges teve kenyse ge a takarí ta s valamelyik a ga. 

Á piacro l elmondhato , hogy a 2013-ota megfigyelheto  ce gsza m cso kkene s folytato dik 

egy nagyon enyhe foglalkoztatott le tsza m no vekede s mellett. Áz elmu lt 5 e v alatti folya-

matos ero zio  ko vetkezte ben ma ra ko zel 1 000 ce ggel van kevesebb a piacon. Ez to bbe  

keve sbe  ara nyban a ll a teljes nemzetgazdasa gban tapasztalhato  cso kkene ssel.  

 

16. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis 

Mondhatna nk, hogy a piac egyre szt „tisztul”, ba rmit is e rtsu nk rajta. 

Ma sre szt az is egy fontos jelense g, hogy a 25 – 30 e vvel ezelo tt takarí to  va llalkoza sban 

kezdett 30 – 40 e ves alapí to k/vezeto k ma ra kezdenek elfa radni e s a ma r nem u gy keze-

lik a vesztese geket, mint 10 vagy 20 e vvel ezelo tt.  Egyre to bben vannak olyanok, aki 

egy-egy nagyobb szerzo de s elveszte se t ko veto en kisza nlak a takarí to iparbo l. Ezek ko zu l 

vannak olyanok, akik a t tudja k adni a stafe ta t a ko vetkezo  genera cio nak, de a legto bben 

nem.  
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Ugyanakkor gondoljunk arra is, hogy ezek a ce gek nagyon sok esetben aka r me g ke t e v-

tizedes lemarada sban is vannak az abszolu t szakmai szí nvonalhoz ke pest, teha t a meg-

u jula shoz ma r nem ele g logo t meg leve lpapí rt csere lni.  

Az elmúlt 20 évben, de leginkább az utóbbi 10 évben lezajlott változások gyökere-

iben alakították át a takarítóipar iránti és a szolgáltatással kapcsolatos igényt. Ez 

az átalakulás még nem fejeződött be, egyelőre komoly „birkózás” folyik és meg-

rendelők inkább elvárnak, követelnek és kivárnak. Még nincsenek jó és pontos el-

számolási rendszerek, a takarítóipar nem képes irányítani a piacot, csak sodródik 

az események, a trendek és a piacon megjelenő innovációk között. Mindez a zajló 

folyóban való úszáshoz hasonlítható a legjobban. 

Egy ma sik megko zelí te sbo l azt is la thatjuk, hogy a takarí to  ce gek do nto  to bbse ge 2016-

ban is e ves szinten a 100 millia rd alatti katego ria ban van. Ezek tipikus egye ni va llalko-

za sok, csak valamilyen megfontola sbo l szervezi forma ban (Bt, Kft) mu ko dnek. Ez egy-

ben azt is jelenti, hogy ezen szervezetek le te bizonytalan, nem nagyon tudnak elo re ter-

vezni e s egy-egy munka elveszte se uta n ko nnyen elo alhat, hogy a ce g mu ko de ske ptelen 

lesz e s megszu nik, vagy a hato sa g felsza molja. 

Nem is csoda, hogy egyelo re a piaci kí na lat cso kkene se sem tudja nyersese gesse  tenni a 

szektort. Áz o sszesí tett me rleg szerinti eredme ny 2016-ban – 100 millio s vesztesse g volt 

e s 2017-ben pedig -2 millio . Áz eredme nyesse g teha t javul csak me g a 0 alatt van.  

 

17. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis 
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Hol vannak ma r azok az ido k, amikor a takarí to iparnak o sszesse ge ben volt 2 – 3 millia rd 

me rleg szerinti eredme nye? Valo szí nu , hogy ez a ke t vesztese ges e v hosszu  ido re ra -

nyomja majd a be lyege t a takarí to ipar teljesí tme nye re.  

Ugyanis a mai időkben meghatározó kérdés, hogy egy szervezet képes-e beru-

házni az új technológiákba és képes olyan látványos és egyben hatékony, ugyanak-

kor vonzó ajánlatot tenni, hogy a piac öt válassza. Ez egyelőre csak költői kérdés, 

a takarítócégek jelenleg nem dinamikusan aktív szereplői a piacnak, inkább csak 

várják, hogy valaki felkérje őket arra, hogy ajánlatot adjanak. Ebben a versenyben 

egyelőre az ár a domináns kérdés és a legutóbbi időkben kezdet csak megjelenni 

a minőségmérés konkrét számonkérése.  

Szorosan a vesztese ghez tartozo  ke rde s, hogy 2016-ban beko szo nto tt egy u jabb prob-

le ma. Ez pedig a munkaero piac szo  szerinti o sszeomla sa. Á takarí to ipar erre abszolu t 

nem volt felke szu lve sem anyagilag, sem pedig agyilag. Mondhatni, hogy a 2015-e v je-

lentett bizonyos tartale kot, hogy a 2016-os e v no vekede se t finanszí rozza, de a munka-

ero  kí na lat visszaese se e s ko ltse ge nek drasztikus emelkede se nagyon keve s ce gvezeto  

SWOT ta bla ja nak vesze lyei ko zo tt szerepelt.  

Ezen kí vu l nyilva n mindezek mellett a legnagyobb proble ma, hogy a ce gvezeto  nagy re -

sze nek a huma n ero forra s politika nem ero s oldala, e s mivel a ce gek do nto  to bbse ge, 

me reteibo l ado do an, nem engedhet meg maga nak, ilyen szakembert vagy oszta lyt ennek 

a megolda sa egyelo re nem la tszik me g a la thata ron sem. Ebbo l ado do an me g van egy 

„ketyego  ido zí tett bomba nk” e spedig az, hogy a takarí to ipar ma r egya ltala n nem vonzo  

a munkava llalo k sza ma ra. Eze rt azta n itt u jra kell e pí teni az ege sz foglalkoztata si e s dí -

jaza si rendszert, ku lo nben a szakteru let munkava llalo ke rt folytatott versenyben alul 

marad. 

Valo szí nu , hogy mindezeke rt ku lo n-ku lo n, de egyu tt ve ve is az a rbeve tel teru lete n sem 

jo k a hí rek. Á 2016-os e v ugyan 5% no vekede st hozott, de a 2017 ma r egy enne l nagyobb 

visszaese st. Ennek okainak felta ra sa, tala n a legizgalmasabb ke rde s manapsa g. Ezzel 

szemben pedig fontos te ny, hogy a takarí to  ce gvezeto  realita sa az elmu lt 30 e vben az 

volt, hogy a munkaero  piacon mindig volt, van e s lesz elegendo  mennyise gu  nehe z sorsu  

ember, akinek a takarí ta s az egyetlen leheto se ge, eze rt az alacsony fizete s elfogada sa nak 

tekintete ben nem nagyon kell ku zdeni vele.  

Ez a helyzet mára megváltozott és helyette egy egészen új helyzet állt elő, ami 

adott esetben lehet, hogy komoly befolyással bírt arra, hogy bizonyos munkákat a 

cégek a megszokott áron nem is tudták elállani, a piac pedig még nem készült fel 
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lékileg hogy a megnövekedett árakat befogadja. Ugyanakkor vannak alternatívák 

is, amik moderálhatták az árakat, például a nyugdíjasok kedvezőbb foglalkozta-

tása. 

Áz eredme ny pedig itt la thato : 

 

18. ábra Forrás: OPTEN 2017 adatbázis 

Valo szí nu , hogy a 2017-es visszaese snek a magyara zata abban is rejlik, hogy a tavaly 

meglepo en sok hí r volt a piacon arra vonatkozo an, hogy egyes megbí zo k a takarí ta si te-

ve kenyse get visszaszervezte k e s most saja t ko rben ve gzik. Ez a visszaese s nagyon ko-

moly, ami azt is jelentheti, hogy nem csak a vevo k 1 – 2 %-a do nto tt a visszaszerveze s 

mellett, hanem anna l le nyegesebben to bb. Illetve az is ke rde s, hogy ez a ko vetkezo  e vek-

ben mike ppen alakul. 

Á teljes jelense g mege rte se hez fontos pontosan la tni a foglalkoztata si adatokat is. Itt ma r 

az elemzo  elgondolkodik, hogy mike ppen tudott ez kialakulni.  

 

19. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár 
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Á foglalkoztatott le tsza m alakula sa nem pontosan tu kro zi sem az a rbeve tel alakula sa t 

sem pedig a munkaero  piaci kí na lat alakula sa t. Ba r uto bbi esete ben a megke rdezett pi-

aci szereplo k szerint lehet szoros o sszefu gge s. E spedig az, hogy a ce gek a munkaero  

megtarta sa e rdeke ben ku lo nbo zo  engedme nyeket tettek, to bbek ko zt megno tt a beje-

lente si kedv. 

Á ma sik ide tartozo  szempont, hogy takarí to iparban nem mindenki van teljes munka-

ido ben foglalkoztatva e s eze rt a le tsza m helyett a teljesí tett o ra lenne az igaza n jo l hasz-

na lhato  statisztikai adat. Ugyanakkor fontos annak a jelense gnek is e rtelmeze se, hogy a 

ce gek ne ha a szu rke zo na ba is bete vednek azzal, hogy a dolgozo ikat adott esetben to bb 

o ra ban foglalkoztatja k, mint amennyire azok be vannak jelentve. Ez azta n torz adatot ad, 

amikor a takarí to  szaka gazat termele kenyse gi mutato it sza moljuk. 

Á le tsza m adatok ott is keltenek ne mi izgalmat, hogy mie rt emelkedett a foglalkoztatott 

le tsza m, miko zben esett az a rbeve tel. terme szetesen az is lehet, hogy a ce gek egy re sze 

„elkapta a fonalat” e s na luk no tt az a rbeve tel e s az eredme nyesse g is e s o k voltak azok, 

akiknek ko szo nheto en a statisztika felfele  mozdult. Itt majd nyilva n e rdekes lehet, hogy 

a ko vetkezo  e vek jelente se ben jelezzu k, hogy a ce gek ne v szerint egyenke nt no vekedtek 

vagy cso kkentek. Ez a rnyalhatja az a tlag sza mokat. 
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Á SZEREPLO K 

Az első terület 8121 

 

Miuta n kiszu rtem a nulla a rbeve tellel rendelkezo  ce geket, 1410 ce g maradt az adatba -

zisban, ezek egyu ttes a rbeve tele 130 millia rd Forint.  

 

20. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár 

Mint la tszik a statisztika bo l ebben a halmazban az a rbeve tel to retlen to bb mint 10%-os 

no vekede ssel, csak a me rleg szerinti eredme ny nem az, ba r itt is van javula s -87 millio ro l 

-2 millio ra. 

Áz elso  10 ce g mindegyike nek a rbeve tele meghaladja az 1 millia rd Forintot, egyu ttes 

a rbeve telu k pedig megko zelí ti a 45 millia rdot, e s ez 36%-os piaci re szesede st jelent eb-

ben a csoportban. Ami egyben azt is jelenti, hogy a listavezető Jánosik és Társai kft. 

több mint 10%-os piaci részesedéssel rendelkezik.  
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Á lista bo l jo l la tszik, hogy, hogy a TOP 10 is jelento s heterogenita st mutat. Áz elso  ketto  

ce gnek ma r nagyobb az a rbeve tele, mint az uta na ko vetkezo  nyolcnak. Tova bba  az is fon-

tos te ny, hogy a bo vebb lista, az elso  50 ce ge nek az a rbeve tele is alig haladja, meg az 

50%-os piaci re szesede st. Vagyis a tova bbi 40 ce g, csak 14%-nyi re szesede st hoz me g 

pluszban. 

 

Cégnév 
2017-es árbe-
vétel (millió 
Forint) 

2017-es adózott 
eredmény (millió Fo-
rint)4 

Jánosik és Társai Kft.            13 178      700 – 1 000 között 

P. DUSSMANN Kft.              9 371      50 – 70 között 

T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.              5 708      500 – 700 között 

TÖMB 2002 Kft              4 073      50 – 100 között 

OPUS Kft.              3 272      50 – 100 között 

PartnerGroup Kft.              2 557      nincs adat 

FM Talent Kft.              1 920      2 alatt 

PROFI-KOMFORT Kft.              1 859      2 alatt 

BAVILICO Kft.              1 673      2 alatt 

TAKÉPSZOLG Kft.              1 186     20 – 50 között 

 

Tova bba  az is la tszik, hogy a szektor szintu  vesztesse g alapveto en nem a nagyokna l ke-

letkezett. Ugyanakkor az ado zott nyere sse g me rte ke is nagyon va ltozo  0 – 8% ko zo tt 

szo r. Ánnak e rtelmeze se nek, hogy mi a keve s e s mi a sok nem nagyon van e rtelme. Ebben 

a felme re sben nem mentem me lyebbre a kisebb a rbeve tellel rendelkezo  ce gek konkre t 

eredme nyeit nem vizsga ltam. Á ke so bbi felme re seseket erre ki is lehet majd terjeszteni. 

A derékhad 

Egy fajta le lektani hata rt is meghata roztam, ezt 100 millio  Forint e ves a rbeve telne l hu z-

tam meg. Ez egy szubjektí v e rte k, ha tala lunk egy logikus e rte kmeghata roza si rendszert, 

akkor ezt meg is va ltoztathatjuk. Áddig ez lesz a va laszto vonal. Ezt a szintet 225 cég 

teljesítette e s egyu ttes piaci re szesede su k az ege sz csoportbo l 81%. Mondhatna nk, 

hogy ez a takarí to ipar „dere khada”. 

                                                                    
4 Á Nemzeti ce gta r publikusan ele rheto  adatai szerint 
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Tehát az 1410 cégből majd 1200 cég ez a vonal alatt helyezkedik el és együttes 

piaci részesedésük éppen nem éri el a 20%-ot.  

A 100 millió éves árbevételt elért cégek itt találhatóak, árbevétel szerinti rangsor-

ban, az első 10 kivételével. Á jo vo ben majd ez lesz a kiindulo  lista e s az u j adatok fu gg-

ve nye ben, majd e rtelmezzu k a piac alakula sa t, a ku lo nbo zo  ce gek tu ndo kle se t vagy bu-

ka sa t. Á lista ban vannak olyan szereplo k ce gek, akik egy tulajdonoshoz, vagy tulajdonosi 

ko rho z tartoznak, ezek ko zu l van, ami nyilva nvalo  e s van, ami nem. Magamto l nem von-

tam o ket o ssze, mert nyilva n van a mo go tt valamilyen ce gpolitikai sza nde k, hogy fenn-

tartanak to bb ce get, azonban, ha ba rki jelzi, hogy ezt szeretne , mert neki fontos, hogy a 

lista n ello k ello bb helyen legyen, ke rem jelezze/igazolja e s elve gzem a mo dosí ta st. 

Cégnév 
2017-es árbevétel (mil-

lió Forint) 
11 TOP-NET NÍVÓ Kft. 1 134 
12 KRISTÁLY-MIX Kft. 971 
13 Buda Clean Kft. 911 
14 TOP CLEANING Kft. 886 
15 Clearservice Kft. 880 
16 Clear Hand Beauty Kft 862 
17 Profield Operátor Kft. 822 
18 Fénysziget Kft. 756 
19 ROUTINE CLEAN Kft 716 
20 Aladdin Nagy Kft. 690 
21 Fort Facility Kft. 660 
22 NUTS Co. Kft 636 
23 KLINING GROUP Kft. 635 
24 ÉPÍT-TÁKÁRÍT 2004 Bt 611 
25 DIG-BUILD Kft. 574 
26 EMIL ÉS TÁRSÁI Kft. 571 
27 PubliCleaning Kft. 560 
28 CARPEX Kft. 558 
29 3 R Kft. 548 
30 BELFOR Hungária Kft. 530 
31 Horvát-Service Kft. 523 
32 BB-Védelem Kft. 484 
33 Brite-Sol Kft. 476 
34 Completely Clean Kft. 475 
35 OPUS Line Kft. 474 
36 Lami cleaner 2000 Kft 465 
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37 TOP-NET NÍVÓ PLUSZ Kft. 465 
38 BÁZÁR PÁRKING 2000 Kft. 445 
39 PENTAMIX Kft. 440 
40 GÁLÁ 1 Kft. 437 
41 

Machtan Kft. 434 
42 FOREST CLEAN Kft. 410 
43 DÖRZS-IKE Kft. 406 
44 ADRITEAM 2015 Kft. 398 
45 LAVER Kft. 396 
46 DoTa TEAM Kft. 387 
47 

Serfel és Fia Kft. 386 
48 KRIMHILDA-CLEAN Kft. 372 
49 Nagy Cleaning Kft. 370 
50 PRO-FRÉZIÁ KFT. 364 
51 AQUALOGISZTIKA Kft. 362 
52 DARK ELEPHANT Kft 354 
53 

OPUS Ingatlanüzemeltető Kft. 352 
54 F&F Kft. 341 
55 Rotarybroom Kft. 340 
56 Glad Humán Kft. 334 
57 KI-TÁKÁRÍT Kft. 331 
58 ZSOVIK-TREND Kft 324 
59 

KOBA CLEAN GROUP Kft 318 
60 HER-PAKK Kft. 318 
61 I.B.P.S. Kft. 317 
62 Megapolisz HR Kft. 316 
63 Euro Sentinel Kft 315 
64 Brilliant Cleaning Kft. 309 
65 

HIGIÉNIÁ 99. Kft. 300 
66 Korrekt Food és Hostess Kft. 300 
67 Columen Security Kft 299 
68 MEGA CLEAN 2001. Kft. 296 
69 ER-VO TEAM  KFT. 293 
70 TAKAR-INT Szolgáltató Kft. 292 
71 

Amanda Clear Kft. 289 
72 AMO BT 288 
73 AZURIO CLEAN Kft. 286 
74 Clean-Team Kft. 284 
75 RO-LAND PLUS Kft. 282 
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76 Bigzobal Profi Kft 274 
77 FAL-CO 7 Takarítószolgálat Kft. 274 
78 TFN HUNGÁRIÁ Kft. 270 
79 Office Management Services Kft 269 
80 

V & T Trans Kft. 268 
81 MASTER CLEAN PLUS Kft. 266 
82 BÁRSONY Kft. 262 
83 Finally Finest Kft. 259 
84 HORIZONT TEX Kft. 256 
85 MINERVA FMH Kft. 256 
86 

TRENDEX BAU Kft. 255 
87 Number One Cleaning Kft. 252 
88 Symmetric Group Kft. 251 
89 PEDÁNTÉRIÁ-PLUSZ Kft. 251 
90 Banetti Direct Kft. 244 
91 C. P. PORTÁL Kft. 243 
92 

V.S.R. CLEAN Kft. 239 
93 ALISCA-CLEAN  Kft. 236 
94 PRO HIDAK Kft 233 
95 ANTI-BACI  Kft. 231 
96 Mandic Economic Kft 229 
97 Clean House Kft. 229 
98 

Bántó Kft. 227 
99 PER-CLEAN 2002 Kft. 227 

100 SZARVAS Kft. 226 
101 T-CLEAN Kft. 224 
102 GRABOVSZKY QUALITY Kft. 221 
103 ZEGA 2012 Kft. 218 
104 

MMD FACILITY Kft. 218 
105 EX-ART 2001 Kft. 216 
106 MIRROR CLEAN Kft. 207 
107 Békési Produktív Szociális Szövetkezet 206 
108 MESTERTÁKÁRÍTÓ Kft. 204 
109 PORZSÁK Kft. 203 
110 

KLINER Kft. 199 
111 NAGY-DUÓ Kft. 199 
112 CREDIT-UP Kft. 197 
113 LD Clean Kft. 192 
114 Tulipa Hungarica Kft. 192 
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115 Fakultás Magic Kft. 191 
116 LÁSÓ BÚTYI Kft. 189 
117 Y004 Security Kft 189 
118 Hygienic Management Group Kft. 189 
119 

EUROPEAN CAPITAL INVEST Kft. 186 
120 Szirmix Kft 185 
121 YES-CLEAN Kft. 184 
122 CSS-FM Kft. 184 
123 Dr Clean Kft. 184 
124 BAVITI-INVEST Kft. 182 
125 

ÉVÁG Kft. 182 
126 FA-ÁZ Szolgáltató Kft. 181 
127 IFESZ Kft. 180 
128 Tiffer Kft. 178 
129 Mankind15 Kft 177 
130 Thury Group 2015 Kft. 175 
131 

CLEANNET Kft. 175 
132 Full-M Kft. 174 
133 Kávézó Kft. 172 
134 PURE GLOBAL Kft. 172 
135 KLINGIR Kft. 171 
136 EU-Clean Kft. 170 
137 

A. I. D. Kft. 169 
138 CLEAN-EXIGO Kft. 166 
139 Royal Services Kft 166 
140 Obszi-Clean Kft. 165 
141 TMI Épületmenedzsment kft 163 
142 CSOBI Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 160 
143 

PORZSÁK-TEAM Kft. 158 
144 ARIDA Kkt. 158 
145 TAGE Kft. 157 
146 ÖKO DIREKT Kft. 156 
147 FOCUS FMC Kft. 156 
148 EXPEDITIV CLEAN Kft. 155 
149 

White-Group Kft. 154 
150 LIMPEZA TEAM Kft. 154 
151 TISZTA-LESZ Kft. 154 
152 Por-Kontroll Kft. 153 
153 Dream Clean Hungary 2002 Kft. 153 
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154 SA-Univerzál Szervíz Kft. 151 
155 GLOBAL HUMAN Kft. 150 
156 Bakos Épülettakarítás Kft 149 
157 IDO TRIÓ Kft. 149 
158 

Álpannónia Regnum Szoc. Szövetkezet 149 
159 GEOTIM Kft. 149 
160 Tisztaság Plusz Kft 148 
161 Clear-Wolf Company Kft. 148 
162 HIGIÉNCENTER Kft. 148 
163 Jánosik és Társai Clean Kft. 147 
164 

BÁGÓNÉ és Társai Kft. 146 
165 MAIDS Kft. 146 
166 TÁKSZER Osztrák-Magyar Kft. 146 
167 Ideál-Clear Kft. 142 
168 Békés-Clean Kft. 142 
169 VIDINVEST HUNGARY Kft. 141 
170 

SZM-C Kft 140 
171 Varsány-Group Kft 138 
172 Attenclean Kft. 136 
173 WELLSEC INVEST Kft. 135 
174 VITAL ROOM Kft 134 
175 JUDY-CLEAN Kft. 131 
176 

SHEEN HIGIÉNIÁ Kft. 130 
177 GRABOWSKY BAU Kft. 130 
178 MaxCleaning Hungary Kft 130 
179 SICULUM GREEN Kft. 126 
180 WEBA 12 Kft. 126 
181 SparklingClean kft. 125 
182 

CLEANER GUYS Kft. 125 
183 ZOL-TAK Kft. 124 
184 Landreligion Kft 124 
185 Energy Power Kft. 123 
186 Rapad Team Kft 122 
187 CLEANDERELLA Kft. 121 
188 

SÉD-VIX Bt. 121 
189 BLACK SHINE STAR Kft. 121 
190 GOLD 46 Kft. 121 
191 TUGUARD Kft 121 
192 TRIBAL Kft. 120 
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193 EBNG TOP MEN Kft. 120 
194 Simix-Clean Plusz Kft. 119 
195 TisztaZöld Kft. 119 
196 Pharma Pill Kft. 118 
197 

Super Clean Home Kft. 118 
198 BK PLUSZ Kft. 118 
199 SIPTAKBAU Kft. 116 
200 TOP HIGIÉNIÁ 2004 Kft. 116 
201 DIÓSZEGI Kft. 116 
202 EVOMARK Kft. 116 
203 

CLEAN CODE Kft. 115 
204 Béni Sec Bt. 115 
205 RexTron Kft. 114 
206 JantraLine 916 Kft. 114 
207 Cleaning-IT Kft. 110 
208 KOGACLEAN Kft 109 
209 

BETTY 96 Kft. 109 
210 INEX-INTER Kft. 109 
211 TOP CLEAN PLUSZ Bt. 107 
212 4 Clean Kft. 107 
213 H&L Bizalom Kft. 106 
214 MDS Kft. 106 
215 

KO-DE-KO 96 Kft. 106 
216 GÖTZ-Épületmenedzsment Kft. 106 
217 Clean Express Kft. 104 
218 MASTER COMPANY SERVICE Kft. 104 
219 Clemens Cleaning Kft. 103 
220 City-Clear Kft. 103 
221 

TOP-CLEAN 87' Kft. 103 
222 PORTSELÁT Kft. 102 
223 ClearNet44 Tisztítástechnikai Kft. 101 
224 Főnix Security Kft. 100 
225 Family Business Company Kft. 100 

 

Ha teha t a kezdetben ha rom katego ria t hata rozunk meg, akkor a kí na lati piac 1%-a a 

millia rd feletti ce gek halmaza, 18% a sza zmillio  e s 1 millia rd a rbeve tellel rendelkezo  

ce gek halmaza. Ezt a ma sodik csoportot me g lehetne tova bb osztani, de egyelo re ezt nem 

tettem meg. Á fent la thato  lista igaza n akkor lenne me g hasznosabb, ha a ce geknek nem 
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csak az a rbeve tele la tszana, hanem esetleg egye b parame ter is, amibo l azta n tova bbi ko -

vetkeztete seket lehetne levonni arra vonatkozo an, hogy pe lda ul mennyire szakmaiak 

vagy milyen mino se gre ke pesek. 

Ve gezetu l, de nem utolso  sorban a piaci szereplo k 81%-a nak e rbeve tele 100 millio  Fo-

rint alatt van. Ámi o nmaga ban nem jelenti, hogy ebben a szegmensben ne lenne nek 

szakmailag jo l felke szu lt ce gek, hiszen ezt a hata rt teljesen szubjektí ven hu ztam meg 

100 millio  felet, ez meg lehetett volna hu zni 50 millio na l is. Ázonban a versenynek az 

adhat komorsa got, hogy egy magasabb ku szo bo t hata rozunk meg. Á lista majd egy e v 

mu lva lesz e rdekes, hogy ki jelenik meg benne e s ki esik majd ki. 

Érdekes módon így a PARETO elv nálunk is igaz, hogy a piac 20%-a birtokolja az 

árbevétel 80%-át és a 80% a 20%-ot. 

Egy nagyon izgalmas e s elo remutato  ke rde s lenne, hogy ez minek ko szo nheto ? Itt ter-

me szetesen sok az u j ce g e s to bb ma s oka is lehet annak, hogy egy ce g me g itt tanya zik. 

Technikailag ezekkel a ce gekkel most a felme re s nem foglalkozik, majd a visszajelze sek-

bo l la tni fogjuk a helyzetet, hogy szu kse g van-e me lyebb elemze sre. 

Terme szetesen a helyzet me g tova bb elemezheto  azzal, hogy: 

1) a 100 millia rd feletti ce geknek mi az e letkoru k e s milyen fejlo de si pa lya t ja rtak 

be. Most a fejletse g milyen szakasza ban vannak, e s milyen reme nyeik vannak a 

profitjuk javí ta sa ra no vekede ssel vagy specializa lo da ssal. 

2) a 100 millia rd alatti ce gek ha ny %-a alakult az elmu lt 3 e vben vagy az elmu l 2 

vagy 1 e vben. Ez ido  alatt szubjektí ven e s objektí ven, hogy e rte kelik a helyzetu ket 

e s milyen ce ljaik vannak? 

3) a 100 millia rd alatti ce gek sza ma ra aze rt vannak leheto se gek ke pze s e s tana cs-

ada s tekintete ben, akiket e rdekel, jelezzenek vissza. 

Ezek az adatok csak o nbeva la ssal e rheto ek el, elke pzelheto , hogy adott esetben a piaci 

szereplo k egyma snak segí tenek azzal, hogy valamilyen trend kimutato va  va lik az ada-

tokbo l. 

Ha ezt a szektort tova bb tudna nk elemezni, akkor az is izgalmas ke rde s lenne az is, hogy 

e vro l e vre mike nt alakul a ce gek forgalma e s eredme nye, mert az ma r most is la tszik, 

hogy az u jonnan alakult ce gek mindegyike 100 millia rd alatt van e s az is jo l la tszik, hogy 

100 millia rd felet nincs, olyan ce g van, ami nincs legala bb 10 e ves mu ltja.  
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Ezek majd a jo vo  e vi jelente sben kapna nak helyet. Mint az is, hogy a ce gek szakmai 

szintje mennyire van o sszefu gge sbe az a rbeve telu kkel, de ami enne l sokkal fontosabb az 

ado zott nyerese gu kkel. 
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21. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis 
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A második terület 8122 

Mint la thato  ez a csoport mind ce gek sza ma ban (o sszesen 507 ce g, de a 0-a s ce gek ki-

szu re se t ko veto en csak 233) e s a rbeve telben (19 millia rd) le nyegesen elmarad az elo zo  

teru letto l. Ugyankor no vekede sro l sem besze lhetu nk, csak egy 2016 beko vetkezett to -

re sro l, ami a tala n mege rne egy kutata st, hogy mi volt ott valo ja ban. 

 

22. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis 

Ne ha ny ce g kive tele vel a ce gek nevei sem csengenek ismero sen. Ugyanakkor az la tszik, 

hogy a szo ra s sokkal kisebb, a ce gek ko zo tt nincs akkora elte re s, mint az elo zo  csoport-

ban. Illetve az e ves 100 millio  forint forgalmat csak 45 ce g e ri el, a to bbi alatta van. 

Itt inka bb az eligazoda s nehezebb, mert itt tala lhato ak a ke me nysepro  ce gek is. Ez pedig 

nem eldo nto tt te ny, hogy azok a rbeve tele e rdekes-e a takarí to szektor re sztvevo i sza -

ma ra.  

Nyilva n a takarí ta s-tisztí ta s piacnak statisztikai e s szakmai szempontbo l is re sztvevo i. 

Ázonban nem ugyanazon a piacon mozognak. Mindezekto l fu ggetlenu l az sem la tszik 

tiszta n, hogy az itt szereplo  ce gek a rbeve tele mike ppen a ll o ssze e s milyen egye b teve -

kenyse geik vannak. Mindenesetre van ko zo ttu k pa r ismeretlen, de egye bke nt jelento s 
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piaci szegmens birtoklo  ce g. Á jo vo ben az is nyitott ke rde s, hogy e rdekke pviselet e s szek-

tor szintu  szaba lyoza st illeto en ezek alkothatnak-e ko zo s platformot. Ugyanis statiszti-

kailag a ke me nysepro  ce gek is ebben a csoportban vannak. 

A TOP 10 

Cégnév 
2017-es árbevétel 
(millió Forint) 

ÉBERLÁU Kft.              2 847     

VASI KORALL Kft.5                  918     

FORTEX INVEST HUNGARY Kft.                  864     

FŐKÉTÜSZ Kft.6                  671    

CLEAN STAR COMPLEX Kft.7                  662     

TO-KEN 2005 Patrol Kft.                  466  

WUNDERBÁR Hungária Kft.                  407    

Magyar Kéményseprő Kft.8                  365   

RONIX Kft.9                  325    

KÉMÉNYSEPRŐIPÁRI Kft.10                  312   

International Tank Cleaning Services Kft.                  312     
 

  

                                                                    
5 Olyan ce g, amely a takarí ta s mellett munkaruha kat e s munkabiztonsa gi felszerele seket is forgalmaz. 
6 Ke me nysepro  
7 E pí to iparral e s munkaero  ko lcso nze ssel is foglalkozo  ce g. 
8 Ke me nysepro  
9 Ka rtevo irto  
10 Ke me nysepro  
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A harmadik terület 8129 

Ez a halmaz hasonlo  az elo zo ho z, de itt viszont a zavart a kártevőirtó ce gek okozza k. 

Nyilva n eze rt nem o k a hiba sak, hanem ez statisztikai szakmai ke rde s. Statisztika szerint 

itt 650 ce g tala lhato , 18 millia rdos e ves forgalommal. Ázonban miuta n itt is elve geztem 

a 0-s szu re st ma r csak 358 ce g maradt. Áz e vi 100 millio s hata rt ebben a szegmensben 

2017-ben csak 36 ce g tudta teljesí teni. 

 

23. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis 

Itt tala lhato ak az iparban, ko zlekede sben takarí to  ce gek e s az ege szse gu gyi ka rtevo irto  

ce gek is e s ez uto bbi megint olyan teru let, mintha idegen lenne a takarí to  szektorto l. 

Ebben az estben is ugyanaz a helyzet, mint az elo zo  teru letekne l, ha pontosabb adatokat 

akarunk, akkor, bizony be kell, hogy induljon a ce gek adatszolga ltata si rendszere.  

Áz me rleg szerinti eredme ny vonatkoza sa ban itt is megfigyelheto  a 2016-os to re s e s ha t 

ebbo l a szempontbo l a ce gek ebben a szegmensben sem tala ltak magukra 2017-ben 

sem. 

Viszont ezek a ce gek me g inka bb homoge nebb ke pet mutatnak a rbeve tel szerint. To-

va bba  u gy la tszik, hogy itt a ege szse gu gyi ka rtevo  í rtok ara nya le nyegesebben nagyobb, 

sza momra csak ke t takarí to ce g ismert, mint takarí to  ce g a BBM e s a NÁLI.  
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A TOP 10 

Cégnév 
2017-es árbevétel 
(millió Forint) 

PROMPT'94. Kft.                  998     

BBM Zrt.                   997     

MISKOLCI VÁROSGÁZDÁ Nonprofit Kft.                  749    

IRTÓ TRIÓ Kft.                  568    

SZEMP AIR Kft.                  502    

BLS-TRIÓ Kft.                  494   

NALI Kft.                  479   

Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.                  437    

Hernád Gyöngye Termelő és Szolgáltató Szoc. Szövetk.                  397  

ROVÉRT KFT                  350     

TÁNDUSZ Szolgáltató Kft.                  326  
 

  



A TAKARÍTÓ SZEKTOR 

O l d a l  68 | 99 

 

TAKARÍTÁS MINT BELSŐ SZOLGÁLTATÁS 

 

Ezekro l semmilyen konkre t adatunk nincs, az Euro pai becsle seknek ko szo nheto en fel-

te telezzu k, hogy a helyzet na lunk rosszabb, teha t a megoszla s Magyarorsza gon 50 – 50% 

lehet, ez esetben sza molhatunk ma sik 40 000 emberrel, akik takarí to ke nt nem takarí to -

ce gekne l dolgoznak. Ugyanakkor az sincs kiza rva, hogy ez a szegmens nagyobb lenne, 

mint maga a ku lso  szolga ltato i piac. 

Ezek a teru letek lehetnek iskola k, ege szse gu gyi inte zme nyek, sza lloda k, panzio k, so t 

ipari ce gek is. 

Ha a ge p, eszko z e s tisztí to szer forgalmazo k elmonda sibo l indulunk ki, akkor az elgon-

dolkodtato , hogy szerintu k e ce gek forgalma ma nagyobb, mint amit a takarí to ce gek ge-

nera lnak. Ebbe azonban benne van az is, legala bbis az e n szake rto i tapasztalatom sze-

rint, hogy a saja t alkalmaza sban ve gzett takarí ta s sora n a fajlagos tisztí to szer felhaszna -

la s 10 – 15%-a l is nagyobb, mint a takarí to  ce gekne l. 

Ámennyiben ez nem csak egy szubjektí v e rze s az sincs kiza rva, hogy Magyarorsza gon 

van o sszesen 100 000 ember, aki takarí ta sbo l e l. 

Ázokon a teru leteken, ahol adatokhoz jutottam a belso  szolga ltata snak mindenhol kriti-

ka n aluli volt a szakmai vezete se e s a helyi do nte shozo k realita sa ba sem volt benne, hogy 

a mino se g ezen a ll vagy bukik. 
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Kihí va sok e s strate gia k 

SZAKMA VAGY NEM SZAKMA? 

 

Áz elso  e s legnagyobb proble ma ja az, hogy nem tudja eldo nteni, hogy az, amit csina l az 

a szakma-e vagy nem. Ebbo l ado do an a foglalkoztatottak legnagyobb ha nyada sege d-

munka s e s e rtelemszeru en ez az a lloma ny nem nagyon nyitott sem a ge pesí te sre, sem 

semmife le innova cio ra e s e ppen eze rt jelenleg tova bbra is alacsony termele si e rte ket 

tud produka lni.  

Ha nem szakma, akkor ne essünk kétségbe úton útfélen, hogy nincs megbecsülve. 
ha pedig szakma, akkor először is ténylegesen és formálisan is váljunk szakem-
berré és viselkedjünk is úgy. Ha ez megvan a megbecsülés nem marad el. 

Á szakemberré válás e lépcsőfokát, nem lehet kihagyni. Hiába gondoljuk azt, hogy min-
dent tudunk, papír nélkül is, ez valójában csak egy szép önbecsapás. Áminek azért lehet 
ma bármilyen szubjektív alapja, mert valóban nem a pontosan tudjuk, hogy igazából mit 
is jelent a papír. Nem tudjuk milyen szabályozók jönnek majd a jövőben, azonban a Nyu-
gat-európai helyzetből kiindulva valószínű, hogy lesz kötelező minimális szint a takarí-
tóknak is. Meg hát a mester is lebeg a levegőben, az pedig a cégvezetőknek vagy szakmai 
vezetőknek lesz majd izgalmas kihívás. 

Áz állam ma öt szakmai szinten ismer el takarítás tudással kapcsolatos szakmai szinte-
ket. Ebből kettő rész szakkepésítés és kettő pedig alsó-közép és felső-közép fokú szak-
képesítés. Illetve mindennek a koronája a felsőfokú képzés. Ezek a képesítések egy-
másra épülnek és egy valódi karriertervet kínálnak. Ámi ehhez még nincs készen az az 
évenkénti megállapodás a bértarifáról, amit klasszikusan a munkavállaló és munkáltató 
szervezetek határoznak meg, de Magyarországon van arra is példa, hogy az állam nem 
vár erre, és lép az ügyben. Ez mindig valami hatósági ár, ami a munkavállalók számára 
semmilyen garanciát nem jelent, de hát ez van. Ha valaki ezért küzdeni akar, arra meg 
vannak a megfelelő stratégiák. 

Visszatérve a gyökerekhez. Ázt tisztán kell látni, hogy semmilyen szabályozásnak nincs 
és nem is lesz alapja, ha a szakemberek nem különböztetik meg magukat szakirányú 
végzettségekkel. Minden szabályozás, csak ehhez tud kötődni, ugyanis bármi más, bár-
kire vonatkozhat. Úgy látom, hogy a képzés, a piaci lehetőség és a humán erőforrás rend-
szer kulcsfigurája a szolgáltatásvezető. Ez azt jelenti, hogy a szakma alapokra helyezése 
innen kell, hogy kiinduljon. Természetesen azt is tisztán látom, hogy egy szakmai vég-
zettség nélküli szolgáltatásvezető soha nem lesz hiteles még alacsony szakpolitikai kér-
désekben sem. Ezért ebben mindenkinek, aki jelenleg szolgáltatásvezető vagy bármi-
lyen középvezetőként dolgozik a takarító iparban lépni kell a bizonyítvány megszerzése 
felé. Kis-cégeknél a szakmai vezető maga a tulajdonos, tehát neki is. 
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KITŐRÉSI PONTOK ÉS GÁTAK 

 

Á ma sodik kihí va s, hogy azon ce gvezeto k, akik ma r do nto ttek arro l, hogy a fejlo de s u t-

ja ra le pnek, egy u jabb helyzettel tala lja k szembe magukat. Á szakma vagy nem szakma 

dilemma egy szinttel lentebb a ve grehajto  a lloma ny szintje n me g nehezebb dio . Ázokna l 

a ce gekne l, ahol a do nte s me g nem szu letett meg, ott a munkaero hia ny e s a fluktua cio  

ad visszaigazola sokat, hogy nem a helyes u ton haladnak. 

A szolgáltatásvezető a cég szakmai lelke 

Áz „Y” generáció nem mozdult rá a szakmára. Ugyanakkor felmerül egy kérdés is: vajon 
ma minden gyakorló szolgáltatásvezető a helyzet magaslatán van-e? Sajnos nem! 
Ugyanis az a helyzet, ami jelenleg a takarítóiparon belül uralkodik az részben köszön-
hető a szolgáltatásvezetőknek is. Nyilván nem ők az egyetlen hibásak, de sajnos orosz-
lánrészük van benne. 

A cégvezetők realitása 

Amikor a 90-es évek végén felmerült, hogy legyen szakma a takarítás, mindenki le volt 
ragadva a szakmunkás szintjén és nagyon érdekes, hogy az akkori vállalkozók két féle-
képpen ítélték meg a szükséget. Egyesek abban gondolkodtak, hogy az államilag elis-
mert szakmunkás lényege az, hogy később mester lehet és alapvetően az ideális szolgál-
tatásvezető képe lebegett előttük, míg mások abban gondolkoztak, hogy a szakmunkás 
egy olyan ember lesz, aki önállóan dolgozik, szakmailag minden tud és nagyon könnyű 
lesz vele vállalkozni, nagyobb lesz a társadalmi elismerés és a profit. 

Á két realitás nincs messze egymástól csak a „vagy” szemlélettel van a gond. Á helyett az 
„és” lett volna a jó megoldás, és akkor ma már nem ezen a szinten lennénk. 

Az indulás diagnózisa 

Á rendszerváltás óta, eltelt idő nyomot hagyott a vállalkozókon, ügyvezető igazgatókon 
is. Áz a generáció, aki a rendszerváltás után kezdett vállalkozni 50-es, 60-as és 70-es 
években született.  Minden évtized többé kevésbé más gondolkodású embert „nevelt”. 
Bár a szociológusok a 60-as generáció felét még a „baby boom” csoportba sorolják, en-
nek a szétválasztanak is meg van a maga jelentősége. Ugyanis az „X” generáció (1964 – 
1979) sem homogén. 

Az 50-es években született vállalkozók a 30-as éveik végén voltak, sok mindent megél-
tek az elmúlt rendszerből, a szocializációjuk meghatározó volt ebből a szempontból, volt 
már valamilyen egzisztenciájuk és egy helyzetet mentettek át az új világba. Á gondolko-
dásuk inkább hierarchikus volt. Mondanom sem kell, hogy ők a „mester” gondolkodás 
hívei voltak nagyobbrészt. 
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Azok, akik a 60-as években születtek már kevésbé kötődtek az elmúlt rendszer gondo-
latvilágához, de függetleníteni sem tudták magukat annak a szocializációs hatásától. Ők 
azért még nem hoztak létre semmi lényegeset és tele voltak ambícióval arra vonatko-
zóan, hogy megéljenek és meg is valósítsák önmagukat. Á gondolkodásuk is kettős volt, 
jellemzően nem voltak hierarchia tisztelők, de alapvetően a jövőt mégis konzervatívan 
látták. 

Akik a 70-es években születtek már egészen máképpen látták a világot. Sajnos erre a 
látásmódra rányomta a bélyegét a felületesség és a még nagyon gyenge hagyományok 
iránti nulla tisztelet. Ez a generációban már lényegesebben több az „fehér galléros” vég-
zettségtől függetlenül is és alapvetően a „menedzser” gondolkodást helyezték előtérbe. 

Remélem senkit nem bántottam meg ez csak egy attitűd pillanatfelvétel. 

Az idő vasfoga 

Mára az 50-es években született generáció lassan már nyugdíjas és élete prioritásai sok-
kal inkább magánjellegű, mint, hogy azzal foglalkozna, hogy szakmailag miképpen ala-
kultak a dolgok. Néhányan még aktívak, de az idő eljárt felettük. Áz, hogy az elmúlt 30 
évben letettek volna valamit az asztalra, ami nem csak és kizárólag saját érdekük volt, 
nehezen ítélhető meg. Ezért aztán örökségük kétséges. 

A 60-as generáció van most a generációváltás dilemmájában. Tulajdonképpen nagy kér-
dés, hogy amit elértünk az tartós lesz, lehet rá építkezni vagy a következő generáció le-
rombolja és újat épít? Nehezen megfogható, hogy itt van-e örökség vagy nincs. 

Persze a helyzet nem ennyire egyszerű, hogy emberéleteket meg lehet „fogni” pusztán 
csak a generáció skatulyázással. Minden élet egyedi és megismételhetetlen ugyanakkor 
utánozhatatlan is. Egy azonban biztosnak látszik, alig van valaki a takarítóiparban a 80-
as évek generációjából és aztán 90-es évek generációja pedig sehol. 

Mit jelent mindez? 

Körülbelül annyit, hogy hatalmas szakadék tátong a rendszerben és hamarosan elérjük 
az a pontot, ahonnan már nincs se vissza és tovább út. Ezért aztán most sokkal izgalma-
sabb, mint bármikor, hogy összerakjuk, mink van és mink nincs. Pontosan kell látni, 
hogy mire építkezhet a jövő generációja és mit kéne a kukába dobni. Persze lehet, hogy 
ebbe már kevés beleszólásunk lesz, de az is lehet, hogy érdekesen alakul a helyzet, mert 
nem mindegy, hogy melyik generáció lát majd fantáziát a takarításban: a 80-as, 90-es 
vagy 2000-es, vagy esetleg egy még későbbi… Mit kezdünk tehát az „Y” (1980 – 1994) 
és a „Z” (1995 - ) generációval? Mindenkinek más és más realitása van a dolgokról, egy 
azonban egyértelmű, és az a helyzet! 

Ázt gondolom, hogy bárki bármely generációnak a tagja érdemes lenne átgondolni a jö-
vőt. z idén nagyon tudatosan szántam rá időt és energiát, hogy összerakjam azt, hogy 
hol tartunk jelenleg és bárki tisztán láthassa, hogy ö maga személyes hol tart ehhez ké-
pest. Á SZOLGÁLTÁTÁSVEZETŐ könyv készen van és az INTÉZMÉNYTÁKÁRÍTÓ is. Most 
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vagyok a GÉPKEZELŐ és a SZÁKMUNKÁS utolsó simításainál. Á cél az, hogy beinduljon 
egy egyértelmű követelmény meghatározás és a személyes megfelelés objektíven érté-
kelhető legyen. Mindentől függetlenül azt gondolom, hogy e nélkül nem lesz előrelépés.  
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SZABÁLYOZÁS ÉS ÉRDEKKÉPVISELET 

 

Áz ma r to bbszo r is elo keru lt, hogy a szervezetek nagyon kevesen ke pviseltetik magukat 

az egyetlen orsza gos szakmai szervezetben. Ennek nyilva nvalo  eredme nye, hogy a szer-

vezet megy arra, amerre megy e s ezzel kapcsolatban sokan sok fe le kritika t fogalmaznak 

meg. Ezzel kapcsolatban csak egy mo don szu lethet megnyugtato  megolda s, ha az illeto k 

bele pnek a MÁTISZ-ba e s el is jo nnek a ko zgyu le sre, ahol me rlegre teszik elke pzele sei-

ket. Á helyzetek e s a leheto se gek megvitata sa uta n majd szu letik egy do nte s, amit azta n 

ve gre kell hajtani. Teha t a MÁTISZ tagsa g nem csupa n a tagdí j befizete se, hanem ahhoz, 

hogy eredme ny is legyen e rdemi munka is szu kse ges. 

Diagnózis 

Első: Sajnos bármilyen híresztelések is vannak, a gazdaság egyelőre lehet, hogy jó pá-
lyán van, de még nem igazán nem teljesít sem kiemelkedően, sem jól. Á takarítóipar az 
(N) ágazat része, ami az adminisztratív szolgáltatást támogató tevékenységeket tömö-
ríti (bérbeadás, lízing, munkaerő-piaci szolgáltatások, építményüzemeltetés és egyéb) 
és ami tulajdonképpen a gazdaság „hőmérsékletének” is tekinthető, mert egy dinamiku-
san növekvő gazdaságban sok ilyen szolgáltatás vesznek igénybe, a nehéz években pe-
dig ezeket a költségeket fogják vissza az elsők között. Tény, hogy az N ágazat rettenetes 
mértékben visszaesett 2,6 ezer milliárdról, 2,1 ezer milliárdra. Áz ágazaton belül csak 
az építményüzemeltetés tudott növekedni, de mérleg szerinti eredmény ott sincs. Tehát 
mondhatjuk, hogy a takarítóipar számára egyelőre nincs különösebb kereslet 
sem, nem, hogy kereslet élénkülés. 

Második: Á takarítási szolgáltatások útjában nincs, semmilyen adminisztratív vagy 
szakmai küszöb, ezért a remény sok cég megmaradását eredményezi. Továbbra is 4 638 
cég van a piacon és vannak reménykedők is, mert 2017-ben 300 új céget alapítottak. Ez 
10%-al több mint 2016-ban. Tehát egy csökkenő kereslet mellett, egy folyamatos kíná-
latnövekedés is van. Mindezt alátámasztja, hogy, hogy az egy főre jutó óránkénti ter-
melési érték alig haladja meg az 1.600 Forintot. Ez az öngyilkosság biztos receptje. 

Harmadik: Á piacon csak elvétve van szakmai verseny. Áhol nincs kapcsolat (mert azért 
ez továbbra is nagyrészt egy kapcsolati tőkén alapuló piac), ott a verseny alapvetően 
árverseny és ez nem segíti elő a szakmaiság fejlődését, nem ösztönzi a cégeket, hogy 
beruházzanak a munkatársaikba és a minőség javításába. Természetesen a kapcsolati 
tőkén alapul együttműködés is lehet magas szakmai színvonalú… Nyilván mindig van-
nak kivételek, de én most a nagy átlagról beszélek, aminek az eredménye ez a statisztika, 
amit nehéz feldolgozni. Egy dolog biztos, a 10 Ft/m2/nap egy olyan díj, amin még 
nincs eredmény. 

Milyen lépések vinnének ki innen? 
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Első: Végig kell gondolni, mit tegyen a cégvezető. Marad és küzd, vagy menekül? 

Második: Ha marad és küzd, akkor két párhuzamos tevékenységet kell végeznie és ez 
nem lesz könnyű. Áz „Á” tevékenység és a legfontosabb tevékenység a saját maga és az 
emberei fejlesztése, egy erős szakmai hierarchia kiépítése és stabil szakmai alapokra 
kell helyezni a céget (technológiai, tudás, készségek), majd meg kell kezdeni a kiválasz-
tott célpiac megdolgozását. Á „B” tevékenység nagy vonalakban az üzletág szabályozá-
sának elősegítése, ami valójában egy fajta együttműködés és megállapodás a verseny-
társakkal, a versenyszabályok tekintetében. 

Ennyi! Ha csak egyre koncentrál a bukás esélye 90% lesz! 

Áki pedig tavaly nyerseséges volt legyen büszke, de ne bízza el magát, tegyen azért, hogy 
a dolgok még jobban alakuljanak! Ők azok akik, az „Á” tevékenységet már megkezdték, 
a „B” viszont egyelőre még várat magára… 
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EGYÉNI STRATÉGIÁK/SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKEÍTÉS 

 

Á harmadik kihí va s a szolga ltata sok hate kony e rte kesí te si mo dja e s a pa lya zatok keze-

le se. Sok fe le taktika t lehetne alkalmazni, e s nyilva n az is fontos lenne, hogy a szaba lyo-

za si ko rnyezet mike ppen alakul. Ázt gondolom, hogy ez egy fontos jelense g, me g nem 

tudom hova vezet, e s mit eredme nyez, de nagyon elgondolkodtato . Ma r to bb mint egy 

e ve felvettem azt a szoka st, hogy kedvelem a FB-n megjeleno  takarí to  ce gek oldalait. Ez-

zel az adatba zissal eddig nem kezdtem semmit, mert egyre szt ismert ce gek voltak, ma s-

re szt meg nem nagyon volt ido m erre. Egyik nap azonban megsza moltam o ket e s ne ha -

nyukat fel is hí vtam. 517 u j ce g a FÁCEBOOK felu leten. Do bbenet, mert amikor azt mon-

dom, hogy u j, akkor olyan ce gekro l besze lek, amikro l e n sem halottam. Ok, me gis csak 

van egy re teg, aki la t fanta zia t a takarí ta sban. 

Mélybérre ásva azonban a helyzet nem ennyire rózsás. Az 517 cégből találomra 

felhívtam 60 céget és a velük való beszélgetés nagyon elgondolkodtatott. 10% kö-

rüli felmérés nem reprezentatív, de több mint semmi, azért az mutatja, hogy érde-

mes ezen a vonalon tovább menni vagy nem. Á va logata s alapja az volt, hogy sorba 

vettem a ce geket, e s akinek volt telefonja, azt felhí vtam. Elo szo r is mind a 60 telefonnal, 

ma r elso re sikeru lt megtala lni a do nte shozo t e s a „ce gek” ko zu l 50-en va llalkoza s, 8 Bt. 

e s 2 Kft. volt. Ne zzu k a statisztikai adatokat: 

1) Á ce gek 70% nem a ce g neve n hirdetett, hanem egy fanta ziane ven. Erre uto lag 

figyeltem fel, e s sajnos nem ke rdeztem ra  mie rt. 

2) Áz va llalkozo k e s ce gvezeto k ko zu l csak ha rom hallott arro l, hogy a takarí ta s 

a llamilag elismert szakma lenne. Ázonban ennek a ha romnak sem volt sem-

milyen szakira nyu  ve gzettse ge. Á 60 vezeto bo l 1 tervezte, hogy valamit aze rt 

ke ne tanulni. 

3) Áz is nagyon izgalmas, hogy vannak o nkorma nyzatok, akik a va llalkoza si en-

gede ly kiada sa t szakmunka s bizonyí tva nyhoz ko tik e s vannak olyanok, ahol 

ez fel sem meru l. Áz 50 va llalkozo bo l 2 esetben ke rte k e s ott volt is valami 

rokon, akinek megvolt. Pontosabban a megke rdezett va llalkozo kna l ez az 

ara ny, azt, hogy ez a ku szo bfelte tel ha ny va llalkoza s le trejo tte t akada lyozta 

meg nem tudjuk. 

4) Ke rde semre mindegyik elmondta, hogy fogalma sincs arro l, hogy mit tanulhat 

a tanfolyamon, egy szakmunka s vagy egy szolga ltata svezeto . Mindnya jan az 
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elmu lt 2 e vben va gtak neki ennek a piacnak e s elso sorban aze rt, mert ehhez 

nem kellett szinte semmi alapto ke. Á piacto l sem kaptak soha semmilyen visz-

szajelze st, hogy ez fontos lenne. Ebbo l csak 4 volt, aki a tavaly. 

5) Á 60 piaci szereplo bo l 42 va llalkoza s, ta rsasha z e s maga nlaka sok takarí ta sa -

val kezdte e s elo tte me g csak nem is takarí tott takarí to  ce gne l. Tulajdonke p-

pen jelento s re szu k 0 tapasztalattal va gott neki a dolognak. 8-an voltak, akik 

ma r takarí tottak ro videbb, hosszabb ideig ce gekne l, de azta n elsodro dtak a 

szakteru letto l e s 20-an voltak, akik azt mondta k, hogy miko zben egy takarí to  

ce gne l dolgoztak, ako zben kezdte k meg ce gu k fejleszte se t. Ne ha nyan ko zu lu k, 

pontosban ne gyen, ma is takarí to  ce gne l dolgoznak, de vannak saja t munka ik 

is. 

6) Á 60 szervezet jelenleg jellemzo en maga nha zakat e s kis iroda kat takarí tanak. 

Á 60-bo l ketto  ma r ve gzett nagytakarí ta st pe kse gben, e tterem konyha ja ban 

e s ege szse gu gyi inte zme nyben is. Álapveto en u gy tekintenek erre a va llalko-

za sra, mint szere ny mege lhete si forma ra e s ku lo no sebb fejleszte sekben nem 

gondolkodnak. Á piacro l minima lis ismereteik vannak, e s csak annyit tudnak, 

hogy vannak nagy ce gek is millia rdos beve tellel. 

7) Á 60 szervezetbo l 2-nek van alva llalkozo i szerzo de se egy nagyobb takarí to  

ce ggel, de a to bbi szervezet minden munka ja fo va llalkoza s. 

8) Á 60 szervezet bevalla suk szerint o sszesen 250 embert foglalkoztat, nagy re -

szu ket 4 o ra s mu szakban. Ázt hiszem, ez a teru let me g mege r egy kis kutata st, 

mert a 250 + 60 fo  ko zu l csak ha romnak van takarí to  vagy tisztí ta s-technolo -

giai szakmunka s bizonyí tva nya e s a 60 vezeto  ko zu l egynek sem tisztí ta s-

technolo giai szolga ltata svezeto  bizonyí tva nya. Ha ismeritek a „cipo u gyno k 

Áfrika ban” viccet akkor itt senkinek nincs cipo je. Ez a te ny o nmaga ban tala n 

me g nem jelent semmit, nyilva n e rdekes lehet, hogy mit mutat a statisztika az 

500 va llalkoza s vonatkoza sa ban, e s ha t nagy ke rde s, hogy egy u j piaci szerep-

lo ben mikor fogalmazo dik meg, hogy a FÁCEBOOK olyan felu let, amin jelen 

kell lennie. Ez persze mutatja azt is, hogy mai vila gunkban, a marketing sokkal 

elo bbre van, mint maga a szakma. 

9) Á 60 ce g mindegyike az e ves 100 millio  alatti a rbeve tel katego ria ban volt 
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Á kí na lati oldal me lyebb elemze se 

CÉGALAPÍTÁSOK 

Á ltala ban ha egy u zleta gban nagy a ce galapí ta si kedv, akkor azt szoktuk mondani, hogy 

lendu letben van az adott szektor e s vonzza a va llalkozo kat. Ez a ltala ban igaz, de a taka-

rí to iparban aze rt van egy „fantomce g” jelense g is, ami az jelenti, hogy a hosszu  alva llal-

kozo i la ncok mu ko dtete se viszonylag nagy „ce gelhaszna lo da ssal” ja r. Ba r az uto bbi e vek-

ben a NÁV ele g rendesen maga ra tala lt e s ma r megszu ntek az igaza n kirí vo  anoma lia k 

itt, ott me g fel-fel bukkan egy-egy olyan aja nlat, ami norma lis ko ru lme nyek ko zo tt, lega -

lisan nem valo sí thato  meg.  

Nézzük a tényeket: a ko vetkezo  ta bla n a ce galapí ta sok e s a hivatalbo l to rle si elja ra ssal 

megszu nt ce gek sza ma t a llí tja egyma s melle . 

 

 

Á ce galapí ta si kedv enyhe n, a 2015-o s me lypontot ko veto en valami e rtehetetlen okbo l 

kifolyo lag javul. Ez ellente tben van, azzal, hogy a szektor, ku lo no sen e ppen az uto bbi 2 

e vben vesztese ges, vagy e ppen eze rt kellenek az u j ce gek? Ugyanakkor izgalmas ered-

me ny lenne, ha tudna nk, hogy e ce gek ha ny sza zale ka e ri meg az 5-ik e vet. Tala n az ok 

lehet a ke nyszerto rle sek sza ma nak emelkede se is. 

313

268
245

277
300

25 14 25 51

108

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2014 2015 2016

Álapítások/törlések

Álapítások Kényszertörlések

24. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár 



A KÍNÁLATI OLDAL MÉLYEBB ELEMZÉSE 

O l d a l  78 | 99 

 

Ugyanakkor a piacon nem e rze kelheto  300 u j ce g aktivita sa. Ehhez hozza  tartozik az is, 

hogy a FÁCEBOOK hitete sek kapcsa n a 60 ce g ko zu l csak 4 volt, aki a tavaly alakult. 
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A CÉGEK TERMELÉSI POTENCIÁLJA 

 

Ha abbo l indulunk ki, hogy a bejelentett emberek nyolc o ra t vannak foglalkoztatva, e s 

ennek megfelelo en egy e vben 250 napot dolgoznak, akkor ez e vi 2000 munkao ra t jelent. 

Mivel a takarí to iparban a tu lo ra e s e ppen olyan jellemzo , mint a re szfoglalkoztata s, ad-

dig, amí g a piaci szereplo k nem szolga ltnak pontosabb adatokat a termele si e rte ket az 

a rbeve telbo l e s foglalkoztatottak 2000 o ra s teljesí te se bo l sza moljuk.  

Á termele si e rte k jelento se ge elso sorban aze rt nagy, mert visszaigazola st ad arra, hogy 

a takarí to ipar egyre szt hogyan a raz, alkuszik e s milyen a llapotot fogad el, ma sre szt pedig 

mutatja az ele rt hozza adott e rte k me rte ke t. Ez ugyanis az az e rte k ahova  belo vi, a sze-

me lyzet e s a menedzsment a ltal elo a llí thato  e rte k szintje t. Ma s szavakkal e lve a szolga l-

tata si ce g menedzsmentje akkor tekintheto  a leginka bb sikeresnek, magas potencia lro l 

akkor besze lhetu nk, ha a takarí to ce g termele si e rte ke a mine l magasabban van a mini-

ma lbe rhez ke pest, illetve a tova bbi izgalmas ke rde s, hogy mindenkori szakmunka sbe rt 

meghaladja-e vagy sem.  

 

25. ábra Forrás: nemzeti Cégtár 

Á grafikon jo l mutatja, hogy minden eddigi e vben jelento s ku lo nbo zet van a mindenkori 

minima lbe r vagy be rminimum ko zo tt e s azt is, hogy egyelo re a va ltoza sban nem azono-

sí thato  semmilyen trend. Á ku lo nbse g me rte ke is elfogadhato  lenne, ha igaz lenne, de 
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mivel a me rleg szerinti eredme ny me g mindig mí nuszos e s a takarí to  ce gek a rbeve tel 

szerkezete sem ezt ta masztja ala . 

 

26. ábra: Saját felmérés 

  

Mibo l ado dhat me gis a ku lo nbse g? Áz egyenletben az ismeretlen a teljesített óraszám, 

ami aka r me g 60 – 80%-al is to bb lehet, mint amivel hivatalosan sza molunk, mert lehet, 

hogy nincs mindenki bejelentve e s az is lehet, hogy az is, aki be van, jelentve le nyegeseb-

ben to bbet dolgozik mind, amire be van jelentve. Eze rt ezt a diagramot ce lszeru  lenne 

a tsza molni 70%-al to bb o ra val, vagyis 3200 o ra val. Ezzel ko zelebb jutunk a valo sa ghoz. 
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27. ábra Korrigált adatok 
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Itt ma r a termele si e rte k beesik 1000 Forint ala  e s egy le nyeges visszaese s is la tszik, a 

tavaly ho z ke pest. 

Áhhoz, hogy a valo sa ghoz valo ban ko zelebb jussunk ce lszeru  lesz egyes ce geket is meg-

vizsga lni ku lo n az a ltaluk megadott adatok alapja n. Mindenesetre ebbo l a diagrambo l 

ma r jo l kirajzolo dik, hogy az elmu lt 5 e vben ara nyosan emelkedett a termele si e rte k a 

minima lbe rek emelkede se vel ugyanakkor a 2017 e v vonatkoza sa ban elo a llt egy to re s. 

Ez terme szetesen akkor igaz, hogy azt felte telezzu k, hogy az o t e v a tlaga ban minden em-

ber minden e vben ugyanennyi o ra t teljesí tet. Á ma sik fontos adat, hogy 2017-ben egy 

emelkedo  le tsza m mellett cso kkent az a rbeve tel. Ez is nehezen magyara zhato , ha csak 

azzal nem, hogy a ce gekne l akkora volt a szakmai e s adminisztra cio s ka osz, hogy a teru -

letveszte seket, csak sokkal ke so bb reaga lta k le. Tova bba  ez a diagram magyara zza a 

2017-es nulla ko zeli me rleg szerinti eredme nyt, de a 2016-os nagy vesztesse get nem, ha 

csak az a tlagot az nem mozdí totta el, hogy ne ha ny ce gnek bruta lis me rte ku  vesztesse ge 

volt.  
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Á keresleti oldal elemze se 

AZ ELSŐDLEGES PIAC 

 

Elso dleges piacnak nevezzu k azt a piacot, ami vagy ko zvetlenu l vesz ige nybe takarí ta si 

szakce geket vagy saja t maga alkalmaz takarí to  munkava llalo kat, mert sza ma ra a tiszta-

sa g nem egy ko ltse ghely, hanem egy a mino se gi ko vetelme nyek ko zo tt. Á takarí ta s to-

va bbra is a szervezetek nagy re sze sza ma ra bizalmi ke rde s. Nem teljesen egye rtelmu , 

hogy pe nzu gyi korla tok a llnak a mino se g u tja ban. Á megbí zo kkal besze lgetve sokkal in-

ka bb az e rezheto , hogy sokkal inka bb az egyes takarí to  ce gek terelik a piacot az a rver-

seny ira nya ban e s azzal inte zik el a mino se gi ke rde seket, hogy az csak fo lo sleges miszti-

fika la sa a szolga ltata snak. 

Pedig ha a nemzetközi trendeket nézzük, akkor a minőségmérés, a munkalap 

alapú elszámolás és a műszeres vizsgálatok egyre nagyobb teret nyernek és egyre 

több kellemetlenséget okoznak azoknak a cégeknek, akiknél 10 – 15 negált az idő. 

Igaza bo l a ce gek nem igaza n ele gedettek a szolga ltata sok mino se ge vel e s elmonda suk 

szerint, nincs is alternatí va. Mindegy melyik ce g takarí t, ko ru lbelu l ugyanazt a sztender-

det nyu jtja. Áz elleno rze s tekintete ben pedig nagyon megoszlanak a ve leme nyek, a meg-

rendelo k nagy re sze nem elleno rze spa rti, szerintu k a mino se g e s annak a bizonyí ta sa a 

szolga ltato  feleso se ge. 

Á ma sik fontos szempont, hogy a mino se gme re s dra gí tja a szolga ltata st e s az, hogy etto l 

mennyivel lesz, jobb a mino se g megoszlanak a ve leme nyek, ugyanis ha a szolga ltato  nem 

megfelelo  a ron ko to tt szerzo de st, az elleno rze s nem tudja javí tani a mino se get, mert 

nincs to bb fedezet jobb emberre vagy to bb munkao ra ra. Eze rt azta n ebben az esetben a 

mino se gme re s olyan stresszt okoz, aminek a ve ge a szerzo de s felmonda sa, vagy jo  eset-

ben mo dosí ta sa. Ugyanakkor az u zemelteto k egy re sze azt a llí tja, hogy a na luk beveze-

tett mino se gme re s meghozta azt az eredme nyt, mert a szolga ltata s transzparens lett, 

ba r kellet emelni a dí jon, most ma r pontosan la tja k, hogy mie rt fizetnek. Kevesebb a 

stressz e s javult a mino se g is. Nehe z meghata rozni azt, hogy a mino se g to bbel vagy job-

ban javult, mint amennyivel to bbe keru l, de mivel a napi stressz szinte teljesen megszu nt 

o szesse ge ben a folyamatot pozití vnak e rte kelik. 
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A MÁSODLAGOS PIAC (FM) 

 

Á „ma sodlagos” piac a piacnak azon re sze, akik a teljes le tesí tme nygazda lkoda st egy ka-

lap alatt kezelik e s a takarí ta si szolga ltata sok saja tossa gaival csak ko zvetve keru lnek 

kapcsolatba. Ezekben az esetekben a takarí ta si szolga ltata st operatí ve  az FM ce g ira -

nyí tja, akinek motiva cio  nem pontosan feleltetheto ek meg egy elso dleges piaci szereplo  

motiva cio ival.   

Ez o nmaga ban nem to rve nyszeru , hogy le nyegi elte re st jelentsen, de a gyakorlati e letben 

az la tszik, hogy az a r az esetek legnagyobb to bbse ge ben domina lja a mino se get. Olyan 

megrendelo kkel besze lgetve, ahol FM ce g a szolga ltato , alapveto en az volt a ve leme ny 

hogy a szolga ltata sbiztonsa g kiemelkedo , de a mino se g nem annyira, az ege sz leginka bb 

a gyors-e tteremre hasonlí t. Á do nte shozo k a ltala ban ele gedettek, a kedvezme nyezettek 

nem annyira. 

Egyelo re ezzel kapcsolatban nem rajzolo dik ki semmilyen trend, az FM ce gek a rbeve tele, 

lassan de folyamatosan no , azonban a nyere sse gu k nem. Áz, hogy melyik teru let a prob-

le ma s, mi okozza a nagyobb terhet, azt nem ismerju k. Ez alapja n tala n az is felte telez-

heto , hogy az érdemi minőségmérés itt mindenke ppen ke so bb lesz bevezetve, mint az 

elso dleges piacon, mivel a legto bb ce g pontosan tiszta ban van azzal, hogy ado t dí jon mi-

lyen szolga ltata si szint valo sí thato  meg. 
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Á munkaero  piaci folyamatok  

ALTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉSBEN 

 
28. ÁBRA FORRÁS: OECD 

Á KSH 2018.03.29-e n publika lt 
adatai szerint 2017-ben az elo zo  
e vhez ke pest 103 ezerrel to bben 
tala ltak munka t az hazai elso dle-
ges munkaero piacon. Ugyanak-
kor nem no tt a ku lfo ldo n munka t 
va llalo k sza ma. Á munkane lku li-
se g 4,2%-ra cso kkent. Á minima l-
be r 15%-ot, a garanta lt be rmini-
mum, vagyis az ugynevezett szak-
munka sbe r pedig 25%-ot emel-
kedett. Ezzel pa rhuzamosan a 
munka ltato kat terhelo  szocia lis 
hozza ja rula s 27-ro l 22%-ra cso k-
kent. Me g mielo tt aze rt a nagy 
konjunktura lis eufo ria elo ntene, 
figyelju k csak meg, hogy 2016-
ban aze rt ott vagyunk a TOP 3-
ban, az be rt terhelo  elvona sok te-
kintete ben e s ez 2017-re sem va l-
tozok le nyegesen e s me g mindig 
50% ko ru li elvona ssal bo ven az 
OECD aja nla s fo lo tt vagyunk. 

 

 
„A szocializmusból a piacgazdaságba történő átmenet átalakította a munka világát és a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek rendszerét. A szociális ellátórendszerben is jelen-
tős változások jöttek. A szociális alapon szerveződő rendszert egyre inkább felváltotta a 
biztosítási elven működtetett társadalombiztosítás. Az egyik fontos állomás volt a társa-
dalombiztosítás 1998-as átalakítása. Nemcsak a közterhek alapja, mértéke változott, a 
jogi szabályozás is sokat módosult. A munkaerő költségének vizsgálatakor figyelmen kívül 
hagytuk a közteher megnevezésének változását, illetve, hogy a vizsgált időszakban adó, 
vagy járulék volt az adott kötelezettség. 
 
Ha összevetjük a vizsgált időszak elején hatályos szabályok alapján fizetendő adók és já-
rulékok összegét a 2017-es mértékekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy az élő munkaerőt 
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terhelő összes kiadás mértéke 43,2%-ról 22%-ra csökkent. Ha a terhek munkavállaló és 
munkáltató közötti megoszlását tekintjük, akkor azt látjuk, hogy amíg a munkáltatót ter-
helő adók és járulékok jelentősen csökkentek, a munkavállaló járulékfizetési kötelezettsé-
gei 11,5%-ról 18,5%-ra emelkedtek. Kicsit árnyaltabb képet kapunk, ha figyelembe vesz-
szük a személyi jövedelemadó változásait is. A személyi jövedelemadó sávos jellege meg-
szűnt, illetve a jelenlegi 15%-os adókulcs a valaha legalacsonyabb 20%-os adómértékű 
sávnál is alacsonyabb. 
 
Nemzetközi összehasonlításban azt láthatjuk, hogy hiába csökkentek jelentősen a közter-
hek, az egyedülálló gyermektelen munkavállalók esetén, Magyarországon a harmadik leg-
magasabb az adóék (48,2%) az OECD országai közül. A családosok esetében kicsit kedve-
zőbb a helyzet, de ez a személyi jövedelemadó rendszer családokat támogató jellegéből 
adódik. Nemzetközi összehasonlításban a bérterhek jelenlegi mértéke nem növeli az or-
szág versenyképességét, viszont ezt ellensúlyozza a nemzetközi összehasonlításban még 
mindig alacsony minimálbér és átlagbér. Tehát az ország versenyképessége munkaerő pi-
aci oldalról nem az alacsony adóterheknek, hanem az alacsony béreknek köszönhető. Az 
alacsony bér viszont hozzájárulhat a munkaerő elvándorlásához, amely komoly problé-
mát okozhat a jövőben. Magyarország versenyképessége megőrzése szempontjából már 
jelenleg is az egyik legkritikusabb tényező a gazdaság zavartalan működéséhez szükséges 
munkaerő megtartása.” Mondják tanulmányukban Kazainé Ónodi Annamária és dr. 
Holló Sándor 

A TAKARÍTÓ SZEKTOR SZEMPONTJÁBÓL 

Ebben a tanulma nyban a kiemelt munkaero  katego ria a fiatalok. Á KSH adatai szerint 

2010-ben a 15 – 24 e ves koroszta ly 18,3%-a addig 2017-ben ma r 29% mino su lt foglal-

koztatottnak. Ez azt jelenti, hogy ha a takarí to  szektor meg tudna  szo lí tani ezt a korosz-

ta lyt, mindke t fe l jelento s elo nyo kho z jutna. Ugyanis a fiatal gyorsan meg tudna tanulni 

egy szakma t, e s ha tetszene neki meg is maradhatna e s e pí thetne karriert.   
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29. ábra Forrás: magyar idők 

Áddig is ez a koroszta ly (megfelelo  eszko zrendszerrel e s ke pze ssel) le tud adni egy olyan 

teljesí tme nyt, ami megfoghato  u gy, 350 m2/óra átlag e s ez egy 3.000 Forintos rezsio ra-

dí j (brutto  320.000 Ft/ho ) mellett is csak 10 FT/m2/nap.  Ámi ma ma r teljesen elfoga-

dott fajlagos dí j. Á be rt pedig, ma ma r nem a minima lbe rhez kell viszonyí tani, hanem az 

a gazatokon belu l megvalo sulo  versenyhez, ami aze rt egy kicsit ma s ke pet fest. Minima lis 

szinten is a brutto  garanta lt be rminimum dupla ja. 

 

30. ábra Forrás MTI 
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Á Y genera cio  megszo lí ta sa ban a legjobb gyakorlat Hollandia ban van, ahol a fiatalok 

64%-a van foglalkoztatva. Szerintu k ez elso sorban a szakke pze si rendszernek ko szo n-

heto , ami igen hate kony a takarí to ipar vonatkoza sa ban is. Ezt volt alkalmam szeme lye-

sen is megtapasztalni. Ugyanakkor a ne metek e s finnek is bo ven az EU a tlag felett van-

nak. Á dolog titka, hogy a fiatal agya val kell tudni gondolkozni e s az o  nyelve n kell tudni 

besze lni. Ugyanakkor az anyagi motiva cio  is meghata rozo  ke rde s, a munka ltato nak fi-

gyelni kell az ige nyekre. 

Á ma sik proble ma pedig ott van, hogy e fiatalok nagy re sze nem ott lakik, ahol lenne 

munkahely, eze rt a legnagyobb proble ma, amit a t kell tudni hidalni a lakhata s e s nem 

utolso  sorban az u j ko rnyezetbe valo  integra lo da s. 

Tala n fontos dolog lenne az is, hogy a takarí to ce gek a ltal befizetett szakke pze si hozza ja -

rula s a szakma vonatkoza sa ban teljes me rte kben elve sz, mert nem iskola rendszeru  a 

ke pze s. Ez is egy kritikus ke rde s, mert ez ko ru lbelu l e vente 6 – 700 millio  Forint, amibo l 

valo ja ban 5 e v alatt igen magas szakmai szintre lehetne felhu zni a takarí to ipart. Ez olyan 

hate konysa g e s ele gedettse g no vekede shez vezetne, amit me g sem takarí to ce g vezeto  

sem megrendelo  nem tapasztalt. 

Reme nyek teha t vannak, e s ezzel optimista n za rhatjuk ezt a jelente st. Reme lem, hogy a 

2019-es me g optimista bb lesz, mert van mire alapozni. 
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Felhaszna lt anyagok 

 OPTEN adatba zis a FEOR 8110, 8121, 8122, e s a 8129 ce gek vonatkoza sa ban 

 EFCI felme re s 

 Nemzeti ce gta r statisztikai adatszolga ltata s 

 KSH kiadva nyok (Statisztikai tu ko r) 

 MTI statisztika k 

 Kazainé Ónodi Ánnamária és dr. Holló Sándor: A munkabért terhelő adók és 

járulékok alakulása 1998 és 2017 között Magyarországon – Corvinus egye-

tem 2017 

 OECD jelentés a bérekről és adokról 

 Takarí to ce g vezeto kel folyatott interju k 

 Importo ro k/forgalmazo kkal folytatott interju k 

 Megbí zo kkal folytatott interju k 
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Za ra s 

Ko szo n sze pen a figyelmet, reme lem a jelente s hasznos volt e s hozhat javula st a rend-

szerbe e s a ce gekben is ku lo n-ku lo n. Ugyanakkor nagyon va rom a visszajelze seket e s az 

ige nyeket. Terme szetesen azt is, hogy a piac re sze ro l induljon meg egy adatszolga ltata si 

gyakorlat is. Ámennyiben a folyamatok jo l mu ko dnek, a magam re sze ro l meg í ge rhetem, 

hogy 2019-es jelente s le nyegesebben gazdagabb lesz e s to bb ne zo pontot is feldolgoz. Á 

ce l az, hogy ez egy valo di forra ssa  va ljon. 

Áz uto bbi ido ben sok ce gvezeto vel besze ltem e s tettem fel nekik olyan ke rde seket, amire 

azt mondta k, hogy nem tudja k a va laszt. Ezek re szben szakmai ke rde sek voltak e s meg-

hata rozta k volna azt, hogy a piac szegmenta cio ja hogyan ne z ki, vagy, hogy bizonyos 

technolo gia k mie rt nem terjednek Magyarorsza gon, vagy, hogy mie rt van az, hogy bizo-

nyos tuda sok nem mentek a t a megrendelo i piacra.  

 

Á ke rde sek ma sik re sze viszont olyan dolgokra vonatkozott, ami az ugynevezett ta rsa-

dalmi felelo sse g va llala st e rintette. Itt ma r sokkal to bb minden szo ba keru lt e s alapve-

to en majdnem mindenben egyet is e rtettu nk. Egy dolog viszont mindig tabu te ma ma-

radt, e spedig az, hogy ve gu l is, o szinte n a va ltoza sok, a fejlo de s elmarada sa kinek a sze-

me lyes felelo sse ge11.  

 

Vagyis az örök dilemma, hogy végül is mitől lenne szakma a takarítás? 

 

Ha t azt gondolom, hogy atto l, hogy van egy olyan tuda shalmaz, ami nem a ltala nos, 

mondhatni szakma saja tos. Ez a tuda shalmaz egy re sze a konkre t takarí ta si teve kenyse g. 

Vagyis egy elo re meghata rozott teru leten, az oda nem valo , e s ott valamilyen kocka zatot 

jelento  anyagok elta volí ta sa. Ázonban hogy ez teve kenyse g mike ppen jut a piacra, az 

ugyan re szben a ltala nos marketing tuda s, de ugyanakkor nagyon szakmaspecifikus is, 

                                                                    
11 Mivel nincs kollektí v bu no sse g, nincs kollektí v fe lo sse g sem. Á feleso se g minden esetben egye ni, ba rmi-
lyen terhes is vele szembesu lni. Nem gondolhatjuk azt, hogy az helyes e s jo  strate gia, hogy valamit egye -
nileg nem teszu nk meg aze rt, mert ez egymaga ban nem jelenthet megolda st. Ámit meg kell tenni, mert a 
raciona lis e s/vagy az etikai szu kse g azt kí va nja, azt meg kell tenni, fu ggetlenu l atto l, hogy ennek o nmaga -
ban lesz-e globa lis eredme nye vagy sem. Majd az eseme nyek folya sa eldo nti, hogy volt-e ele gse ges egye ni 
felso se gva llala s e s a dolgok jo  ira nyba mentek vagy nem. Áz is lehet, hogy ez nem a mi e letu nkbe ko vetke-
zik be, e s az is lehet lesz ele gte telu nk. Ezt elo re nem tudhatjuk e s nem is ez kell, hogy legyen a fo  motiva cio s 
te nyezo nk. Áze rt í rtam „eseme nyek folya sa t”, mert a to rte nelmet a gyo ztesek í rja k a csata k uta n, azonban 
ez soha nem jelenti azt, hogy majd a ha boru t is megnyerik. Áz eseme nyek folya sa 10 000 e v alatt, minden 
politika to l e s ko zgazdasa gi ira nyzatto l fu ggetlenu l megmutatta, hogy az emberise g valo ja ban merre tart.  
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mert az, hogy a piacon ve gu l is milyen szakmapolitika e rve nyesu l, azt valakinek ira nyí -

tania kell. Pe lda ul mennyire keru l, elo te rbe a prevencio  vagy csak az elta volí ta sra tudunk 

gondolni? Ugyanakkor az is egy neuralgikus szakmai ke rde s, hogy egy embernek a ter-

mele si ke pesse ge mike ppen ara nylik az aktua lis ta rsadalmi ige nyekto l meghata ro-

zott/veze relt mege lhete si ko ltse gekhez? Vagy mindez nem sza mí t, e s jo l van az, ha min-

den sponta nul alakul?  

 

Állítsuk szembe a tudatos tervezést a spontán evolúcióval 

 

Á tudatos terveze s diktatu ra e s nyilva n hatalomtechnikai ke rde s is, hogy mike ppen va-

lo sul meg. Egya ltala n nem to rve nyszeru , hogy ha ero s ko zponti akarat van az csak jo  

vagy e ppen rossz ira nyba viszi a dolgokat. Persze egy jo l szaba lyozott jogi ko rnyezet, 

ami egyfajta szakmapolitika t ke pvisel e vtizedeken a t, az kifejthet egy a ltala nos alkal-

mazkoda st e s kialakulhat egy bizonyos e rte krend. Ebben terme szetesen lehet sponta n 

evolu cio  is, de vannak bizonyos alapok, ami nagyon keve s kive tellel, mindenkinek a saja t 

elfogadott realita sa. 

 

Ezzel szemben egy olyan piac evolu cio ja, amiben ilyen ko zo s e rte kek e s valo sa gok nin-

csenek, ege sz ma s ira nyokat vehet. Terme szetesen ebben a helyzetben is van egy relatí v 

realita s, mert ba rki gondolhatja, ku lo no sen, ha a sikeresnek la tszik, hogy csak az o  rea-

lita sa igaz, e s ma s mindenki rossz ira nyba tart. Ez mindenkinek szí ve joga, azonban az a 

bizonyos szeme lyes felso sse g ke rde se tova bbra is fenna ll. Ha pedig ez ott figyel e s te ny-

leg nem kikeru lheto , akkor meg kell fogalmaznunk azt a sillabuszt, ami visszaterel a he-

lyes u thoz. Persze az o ro k ke rde s, mi a helyes? Á va lasz pedig egyszeru , ami a legto bb jo t 

e s a leheto  legkevesebb rosszat jelenti a legto bb rendszernek. Teha t az univerzum 

egyenlege no vekszik. 

 

Ezért aztán van egy első nagy kérdés, ami valójában három és akkor még csak a 

saját kis világunkat vizsgáljuk: 

1) Á takarí to  piac o nmaga ban e s ege sze ben ege szse ges-e?  
2) Termelo dik-e benne ele g profit e s annak az u jraeloszta sa milyen elvek szerint 

to rte nik? 
3) Ennek e s ma s dolgoknak ko szo nheto en vonzza-e a termelni ke pes e s akaro  em-

bereket vagy nem? 
 

Lenne egy negyedik ke rde s is, de ez szerintem me g neku nk nem ke rde s, vagy legala bbis 

nem a klasszikus forma ban. Á ta rsadalmi to ke n kí vu l (emberek), a vonza s me rte ke igaz 
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lehet a to ke re is e s akkor azt jelenti, hogy megjelenik egy u jabb dilemma is, a fejlo de snek 

e s az eredme nynek mekkora re sze ko szo nheto  a bea ramlo  to ke nek? Ázonban ez most 

nem olyan nagy ke rde s e s nem is annyira aktua lis. 

 

Visszatérve az alapokhoz? 

 

Ha a piac jogi, szakmai szaba lyoza sai e s gyakorlatbeli szoka sai olyanok, hogy a legjobb 

szereplo  nyer, a legto bb esetben, akkor a piac ege szse ges e s a rosszakat kiszelekta lja. Kik 

a rosszak? Ha t, akik nem a szakmai ce lt tartja k a legfontosabbnak, e s akik to rve nyeken, 

elveken e s embereken ga zolnak keresztu l, csak aze rt, hogy nagyobb legyen a szeme lyes 

anyagi nyersse gu k. Mutogathatna nk u jjal bizonyos ce gek fele , de ez nem vezetne sehova. 

Á szervezet, akkor lesz ege szse ges, ha minden szerve az e s egy minek lenne ko szo nheto , 

ez az orvostudoma ny e s a ko zgazdasa gtudoma ny legnagyobb, legfontosabb e s egyelo re 

megva laszolatlan ke rde se. 

 

Terme szetesen ne legyu nk a lsa gosak, a ma sodik ke rde s a profit me rte ke re vonatkozik, 

teha t itt nem a profit ce llal van a gond, hanem valami ege szen ma ssal. Gondoljunk csak 

a sportolo k doppingja ra, mert sok esetben a valo sa g az, hogy nagyon nehe z olyan me r-

leget ke szí teni e s me g nehezebb raciona lisan szembesu lni azzal, ami ro vidta von valami-

lyen eredme nyt hozhat, de hosszu ta von pedig sokkal nagyobb ka rt okozhat. Ugyanakkor 

a ma sodik ke rde s legfontosabb ere nye, hogy a profitot e s az u jraeloszta st egyszerre ke-

zeli, mint egy egyse get. 

 

A harmadik kérdés pedig azt vizsgálja, hogy lesz-e a jövőben elég humán tőke a 

területen, vagy a szakma továbbra is a periférián marad? 

 

Vagyis a takarí ta sban mindig tradiciona lisan keve s volt az e rte kes huma n to ke, az inno-

va cio . Eze rt azta n stabilan soha nem gyakorolt ele g nagy vonzo  hata st az innovatí v em-

berekre. Ennek megfelelo en megmaradt a minima lis evolu cio s ke pesse g e s a rabszolga -

bo l, csele d lett, majd a munkava llalo , de 3 000 ta vlata ban sem lett belo le szakember. Áz, 

hogy saja t maga to l nem lett az, egy dolog, de senki nem is inspira lta a fejlo de sre. Ez vi-

szont szomoru . Eze rt teha t semmi nem va ltozott, csak a rabszolga kereskedelem mo d-

szertana, de az is csak annyira, hogy aktua lis ta rsadalmi elfogadottsa g hata ra n elevic-

ke ljen.  

 

Ez tehát a vita tárgya! 



ZÁRÁS 

O l d a l  92 | 99 

 

 

Áz uto bbi ido ben sokat foglalkoztam azzal, hogy a magam re sze ro l elve gezzem azt a 

munka t, amit ennek kapcsa n el kell ve gezni. Áz ide n semmi ma sra nem koncentra ltam, 

csak arra, hogy ha valaki behelyezheto  egy me g nem le tezo , de a hí tott struktu ra ba, akkor 

egy nap alatt mi adhatne k a t neki, amito l egyre szt hasznosabb tudna lenni az adott po-

zí cio ban, ma sre szt tudatosabban e lve, tala n elindulhatna a fejlo de s u tja n. 

 

Ez nem azt jelenti, hogy egy nap alatt meg lehet va ltani a vila got, ez csak azt jelenti, hogy 

egy nap alatt meg lehet fogalmazni/fogalmaztatni egy ce lt. Ha ez valo sa gos lesz, akkor 

tala n elo re is le pu nk eggyet… 

 

Á jelente ssel kapcsolatban, de egye bke nt a felvetett szempontokkal is, aki ba rmilyen 

visszajelze st szeretne ku ldeni, itt most ro gto n megteheti! 

Ero t, s ere nyt 

 

Ritz Tibor 

 

https://www.takaritz.hu/piacfelmeres/takarito-szektor-jelentes-2017/57529/
https://www.takaritz.hu/piacfelmeres/takarito-szektor-jelentes-2017/57529/
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Á szerzo  szakmai e letu tja 

1991 Padlo szo nyeg e rte kesí te sben dolgozik egy e pí to ipari ce g lea nyva llalata na l, innen indult a 

takarí to i karrier. Á kilencvenes e vek eleje n ero teljesen terjednek a szo nyegpadlo k, de me g nincs 

kialakult takarí ta si kultu ra. Á takarí to  ce gek szakmailag me g a ha ztarta si szinten mozognak.  

1992 – Vorwerk direkte rte kesí te si tanfolyam (porszí vo u gyno k) elve gze se. Megkezdo dik az o n-

a llo  va llalkozo i e let e s a porszí vo u gyno ki le tforma. Ennek elso  le pcso je a demo  szerveze se e s 

megtarta sa. Sikeres csapata val, az elso  100 motort kevesebb, mint 10 ho nap alatt adta k el. Á 

hengerkefe s porszí vo  me g ismeretlen fogalom. 

1993 - Megkezdi a takarí ta s to rte nelme nek feldolgoza sa t e s a re gmu lt ta rgyainak felkutata sa t e s 

gyu jte se t. 

1994 – Elso  takarí ta si megbí za s (Kereskedelmi e s Hitelbank – Dalszí nha z utcai iroda k).  

1995 – Á takarí ta s szolga ltata s beindul, sorra jo nnek a munka k a legku lo nbo zo bb teru letekro l. 

Kivallo  referencia k: KEMPINSKI HOTEL, OPERA HOTEL, ESO (Szolgáltató irodák), CITI-

BANK, HOLLYWOOD MULTIPLEX mozik. 

1996 – Á TisztaTérTechnológia Magazin megalapí ta sa, e s szerkeszte se ege szen 2002-ig. Á 

Walter Lutz fe le tananyag tanulma nyoza sa autodidakta mo dszerekkel. Megszu letnek az elso  

publika cio k a szakma a llami elismere se nek su rgo sse ge vel kapcsolatban. Á magazin havonta je-

lenik meg 10 000 pe lda nyban. Kezd fele pu lni egy takarí to i kapcsolatrendszer. 

1997 – Nemzetko zi tanulma nyu t euro pai takarí to ce gekne l (Áusztria, Ne metorsza g, Olaszor-

sza g). Elso  alkalommal vesz re szt a veronai PULIRE kia llí ta son. Megismerkedik az olasz szakma 

nagy o regje vel Giullio Guzzi-val, akit mai napig mentora nak e s inspira lo ja nak tekint. 

1998 – Elso  akolommal vesz re szt az amsterdami ISSÁ-INTERCLEÁN kia llí ta son. Tanulma nyu t a 

sva jci Mu nchvillenbe a TÁSKI oktato  ko zpontja ba. Á GTE (Ge pipari Tudoma nyos Egyesu let) 

TisztaTérTechnológia Szakosztályának megalapí ta sa e s elso  elno ke. Áz elso  konferencia e s 

kia llí ta s megszerveze se (Kossuth te r). Elo ado ke nt a szakke pze s megvalo sí ta sa nak leheto se giro l 

besze l. Megkezdi a TisztaTérTecnológiai Kódex o sszea llí ta st. Áz anyag to bbnyire fordí ta sokbo l 

a ll. 

1999 – Kile p a GTE-bo l. Á MATISZ (Magyar Tisztí ta s-technolo giai szo vetse g) alapí to  tagja e s elso  

elno ke Áz elso  takarí to  tanfolyam, a llami finanszí roza ssal 200 o ra elme let e s 200 o ra gyakorlat-

tal „Ge pi takarí to ” ne ven. Áz elso  szake rto i megbí za s MKGI Miniszterelnökség Közbeszerzés 

és Gazdasági igazgatósága. Ekkor keru l forgalomba a FO TÁ BLÁ elso  verzio ja.  
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2000 – Megszervezi az elso  nemzetko zi szakmai tala lkozo t CED ne ven. Á KonfirMÁTISZ 40 o ra s 

ke pze si program beindí ta sa a MÁTISZ e s az euro pai (EFCI, FIDEN, Cseh, Lengyel, Roma n) szo -

vetse g segí tse ge vel. Áz elso  1 hetes kurzuson 100 szakember elo tt tart elo ada st. Á Nemzetko zi 

E pu lettisztí to  vizsga technikai felte te inek megteremte se (vizsgamo dszer, nyelvi nehe zse gek a t-

hidala sa, piktogramok). 900 o ra s MÁSTER of CLEÁNING mesterkurzus beindí ta sa tananyagfej-

leszte s e s oktata s. Megalakí tja a PEL nemzetközi informális piktogram fejlesztő közösséget.  

2000 – 2004 között 1 500 fő vesz részt országosan a KonfirMATISZ programban és 60 fő a MASTER 

of CLEANG programban és folytatódnak a mestervizsgák VÍGSZINHÁZ 2, TRIUMPH melltartógyár 

11 000 m2, SIKONDA wellness központ és szálloda 8 000 m2, majd 2005-ban az 500 négyzetméteres 

vaslemez utcai oktatóközpont felkészítése az újonnan az országos képzési jegyzékbe került taka-

rító szakmunkás vizsgára. 

2001 – Áz elso  mesterkurzus vizsga ja, minden ido k legnagyobb takarí ta si ta rsadalmi munka ja, 

a VI GSZI NHÁ Z 2001 Projekt, 290 ember re szve tele vel, ha rom he t alatt 5 500 munkao ra ban. El-

ismero  levelet kap a Ví gszí nha z igazgato -fo rendezo je to l Marton La szlo to l. Áz eddig ve gzett mun-

ka ja t a MÁTISZ „Áranysepru ” dí jjal jutalmazza. 

2002 – Megszerzi az ISO 9001 vezeto  auditor ve gzettse get az SGS ke pze se n. Megkezdi 

szakmaspecifikus felke szí to  munka ja t a takarí to  ce gek sza ma ra az ISO mino sí te s megszerze se 

e rdeke ben. Szake rto ke nt re szt vett az AUDI e s az ERSTE piaci takarí ta s beszerze si tendere ben. 

Illetve a Miniszterelnöki hivatal ko zbeszerze si tendere ben. 

2003 – Re szt vesz a Campden &Chorleywood E lelmiszeripari Fejleszte si Inte zet „Takarítás és 

fertőtlenítés helyes gyakorlata az élelmiszeriparban” tanfolyamon. Elke szí ti a Budapest Mu -

szaki Egyetem e s a HFMS (Hungaria Facility Management Society) megbí za sa bo l a „Takarítás 

szolgáltatás menedzsment” kurzust e s kisebb-nagyobb fejleszte sekkel mai napig oktatja, azt, 

a Me rno k tova bbke pzo  Inte zet posztgradua lis FM ke pze sein. Megszervezi az elso  magyarorsza gi 

WERMÁX licenctanfolyamot e s eko zben a hallgato k re szt vesznek az Álso pa hoki KOLPING Hotel 

felu jí to  nagytakarí ta sa ban, amelyet a 4 csillagra valo  a tte re s miatt szerveztek. Kile p a MÁTISZ 

munka ja bo l. Megkezdi a saja t blogja nak u zemeltete se t: www.takaritz.hu amit a mai napig u ze-

meltet. Szake rto ke nt re szt vett a DANUBIUS sza llodala nc e s az EMCS (O blo su veggya r) piaci ta-

karí ta s beszerze si tendere ben. 

2004 – Megkezdi mu ko de st a BKIK Ke zmu ves tagozat E pu lettisztí to  szakmai oszta lya ban. Szak-

e rto ke nt re szt vesz a Takarító szakmai e s vizsgako vetelme nyeinek ve glegesí te se ben. Ta rsszer-

zo ke nt re szt vesz a szakmunka s jegyzetek o sszea llí ta sa ban, ezek ke pezik majd az elso  szakko nyv 

alapja t is, ami csak 2007-ben jelenik meg. Szake rto ke nt re szt az MSZ EN 13549:2004 a takarí-

tás minőségmérésére vonatkozó szabvány alkalmaza si u tmutato ja nak kidolgozta ban. 

2005 – Egy Szegedi vizsga n megszerzi a Takarító szakmunkás bizonyí tva nyt. Á Budapesti Ke-

reskedelmi e s Iparkamra dicse ro  okleve llel jutalmazza, a kamara ban ve gzett szakmai munka ja t. 

http://www.takaritz.hu/
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Sikeres vizsga t tesz a Mino se g a Magyar Mino se ge rt Kht. a ltal szerzett „Minőségi Magyar Szol-

gáltatás Belső Auditor képző” tanfolyamon. Megszerzi a Budapesti kereskedelmi e s Iparka-

mara „Pedagógiai és módszertani ismeretek” tanu sí tva nya t. Szake rto ke nt re szt vett a 

HUNGARO CONTROLL takarí ta si szolga ltata sok ko zbeszerze si tendere ben. 

2006 – Elke szí ti a szakmunka sto l sze tva lasztott vezeto i tematika t e s elindí tja az elso  Szolgálat-

vezető tanfolyamot, 2012-ig, amí g megjo n az a llami elismere s 120 szakember vesz rajta re szt. 

Tanulma nyu ton vesz re szt euro pai oktato ce gekne l (Áusztria, Cseh orsza g, Ne metorsza g, Sva jc). 

Szake rto ke nt re szt vesz a TÁKÁRI TO  szakmai e s vizsgako vetelme nyek felu lvizsga lata ban, az u j 

rendszer ma r a 2007-to l a TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS nevet fogja viselni. 

2007 – Elindul az EuroSkills program, ahol vezeto  szake rto  helyetteske nt teve kenykedik. Ko z-

remu ko de se vel megszerveze sre keru l 2008-ban Rotterdamban az elso  takarí ta si szakmai ver-

seny. Ezt követi 2010 a lisszaboni, majd 2012-ban a Spa-Franchosaps és az utolsó 2014-ben 

Lilleben. Elismero  oklevelet vehet a t a Budapest kereskedelmi e s Iparkamara elno ke to l. Meg-

szerzi a „Környezeti Belső Auditor” Tanu sí tva nyt. Napvila got la t a ta rszerze se ben elke szu lt 

„Takarítás lépésről lépésre” cí mu  szakko nyv. Á Kognití v Szinte zisre e pu lo  vizsgarendszere t 

innova cio s dí jra jelo lik a PULIRE kia llí ta son. Szake rto ke nt re szt vett a DUNA TV ko zbeszerze si 

tendere ben e s a VÁCI KORHÁZ takarí ta si szolga ltata sainak audita la sa ban. 

2008 – Takarí ta si szake rto ke nt re szt vesz az „U j Magyarorsza g fejleszte si terv” keretein belu l az 

NSZFI a ltal vezetett „a képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” EU projektben. En-

nek kapcsa n to bb tanfu zet is ke szí t. Feldolgozott te ma k: hí gí ta s, ma rva nycsiszola s, ve do re teg 

felvitel, polí roza s. Á Budapesti Kereskedelmi e s Iparkamara okleve llel ismeri el a rotterdami 

EuroSkills szakmai versenyen nyu jtott kiva lo  eredme nyt. Elismero  oklevelet vehet a t az 

EuroSkills elno ke to l, Jos De Goy-to l a Rotterdamban rendezett szakmai verseny SZOLGÁ LTÁTÁ S-

VEZETO  szake rto i munka e rt. Elismero  oklevelet vehetett a t az NSZFI fo igazgato ja to l Nagy La sz-

lo to l az EuroSkills 2008 Hollandia ban, Rotterdamban szervezett versenyzo inek felke szí te se rt 

ve gzett kiemelkedo  munka e rt. U jra aktiviza lja maga t a MÁTISZ szakmai munka ja ban. Szake rto -

ke nt re szt vett a FŐTÁV, FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, OEP, SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RFK ko zbe-

szerze si tendere ben 

2009 – Á MÁTISZ szake rto jeke nt re szt vesz az EFCI társadalmi párbeszéd bizottságában. En-

nek a munka nak az eredme nyeke nt keru lnek be az EU ira nyelvekbe, majd a Magyar ko zbeszer-

ze si to rve nybe is a szakmai szempontok e rte kele se nek leheto se ge. Kidolgozza a felte teleit e s 

beindí tja a „Nemzeti referenciatár” rendszere t. 

2010 – Megkapja a VOSZ (Va llalkozo k Orsza gos Szo vetse ge) „Az év vállalkozója” dí ja t. Elismero  

oklevelet vehet a t az EuroSkills elno ke to l, Jos De Goy-to l a Portuga lia ban, Lisszabonban rende-

zett szakmai verseny SZOLGÁ LTÁTÁ SVEZETO  szake rto i munka e rt. Á Lisszaboni verseny kapcsa n 

az ege sz csapatot versenyzo ket e s szake rto ket fogadja Smith Pa l ko zta rsasa gi elno k. 
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2011 – Megszerzi a MÁTISZ, egy e vre e rve nyes szake rto i tanu sí tva nya t. Szake rto ke nt re szt vesz 

az OKJ-ba bekeru lo  Szolga latvezeto  szakmai e s vizsgako vetelme nyeinek kidolgoza sa ban. Á 

MÁTISZ vezeto  szake rto jeke nt kidolgozza az IR01 „Kötelezően megadandó adatok” e s IR02 a 

„FŐTÁBLA” ira nyelveket. Kidolgozza a felte teleit e s beindí tja a „CleanEurope” versenyt, amit a 

MÁTISZ szerveze sben nemzetko zi vonatkoza sban is felu gyel. Á MÁTISZ konferencia ja n az ira ny-

elvekro l tart elo ada st. 

2012 –Megszerzi az OKJ-ban jegyzett Tisztítás-technológiai Szolgálatvezető bizonyí tva nyt. 

Elismero  oklevelet vehet a t az EuroSkills elno ke to l, Jos De Goy-to l a Belgiumban, Spa-

Franchoshamps-ban rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szake rto i munka e rt. 

Me g ebben az e vben a szakmai versenyen valo  helyta lla se rt az ege sz csapatot fogadja egy mun-

kamegbesze le sen Orba n Viktor miniszterkeno k e s egy hivatalos vacsora n Á der Ja nos ko zta rsa-

sa gi elno k. Beindul az „U J SZÁKMÁ SZU LETIK” tanfu zet kiada si program melynek keretein belu l 

o na llo  e s ta rsszerze sben 3 nagy jegyzet e s 6 munkafu zet jelenik meg. Szake rto ke nt re szt vett a 

MAGYAR POSTA, SEMMELWEISZ EGYTEM, RÉTHY PÁL KÓRHÁZ, JÁSZNAKÚN-SZOLNOK ME-

GYEI KORMÁNYHIVATAL ko zbeszerze si tendere ben. Ma sodszor is megszerzi a MATISZ, szak-

értői tanu sí tva nya t. 

2013 –Re szt vesz a MÁTISZ LEONÁRDO nemzetko zi tapasztalatcsere programja ban, 2 e v alatt o t 

euro pai orsza g re szve tele vel (Finnorsza g, Lengyelorsza g, E sztorsza g, Olaszorsza g). Szakmai ve-

zeto ke nt re szt vesz az „U JRÁ TÁNULOK” program kiviteleze se ben, 3 e ven a t to bb mint 100 szak-

oktato  felu gyelete t e s fejleszte se t ve gzi, to bb mint 60 tanfolyamon 1 200 fo  szakmunka s ke pze se 

sora n. Szake rto ke nt re szt vett az ÓBUDA ÖNKORMÁNYZAT, BÉKÉSCSABA ÖNKORMÁNYZAT, 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ko zbeszerze si tendere ben. Harmadszorra is megszerzi a 

MATISZ szakértői tanu sí tva nya t. 

2014 – Diploma zik Alkalmazott környezetkutatóként (Környezet tisztás-technológia szak-

irány) a Wesley Ja nos fo iskola n. Elismero  oklevelet vehet a t az EuroSkills elno ke to l, Jos De Goy-

to l a Franciaorsza gban, Lilleben rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szake rto i 

munka e rt. Szake rto ke nt re szt vett az MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZAT (iskolák) ko z-

beszerze si tendere ben. Negyedszerre is megszerzi a MÁTISZ szake rto i tanu sí tva nya t. 

2015 –Szake rto ke nt re szt vesz a Tisztí ta s-technolo giai szakma szakmai e s vizsgako vetelme nye-

inek struktura la sa ban, a ma r ismert ne gy szakmai szint kialakí ta sa ban. Szake rto ke nt re szt vesz 

a „Környezetbarát Takarítás” a llami ve djegy felte telrendszere nek kidolgoza sa ban. O to dszo rre 

is megszerzi a MÁTISZ szake rto i tanu sí tva nya t. Ezu ttal jubileumi oklevelet is kap. Á MÁTISZ ko z-

gyu le s 2 e vre elno kse gi tagnak va lasztja. 

2016 –Szake rto ke nt re szt vesz a MÁTISZ ira nyelveinek felu lvizsga lata ban. Szake rto ke nt re szt 

vett az FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, ZENEAKADÉMIA, BKV, FLOR FERENC KÓRHÁZ ko zbeszerze si 

tendere ben. Hatodszorra is megszerzi a MÁTISZ szake rto i tanu sí tva nya t. Szake rto ke nt re szt 



A SZERZŐ SZAKMAI ÉLETÚTJA 

O l d a l  97 | 99 

 

vesz a tisztí ta s-technolo giai szakmunka s szakke pesí te s e s a tova bbi re sz szakke pesí te sek felu l-

vizsga lata ban. 

2017 –Tanulma nyu ton vesz re szt Ne met e s Osztra k takarí to  ce gekne l – ce l a munkalapalapu  

szolga ltata sok vizsga lata. Elke szí ti az inte zme nytakarí to  elo zetes tuda sfelme re st, ami az inter-

neten, szabadon ele rheto  www.takaritz.hu/elozetes-tudasmeres. Szake rto ke nt re szt vett az 

SUEZ takarí ta si terve nek elke szí te se ben. Hetedszerre is megszerzi a MÁTISZ szake rto i tanu sí t-

va nya t. Á MÁTISZ e ves konferencia ja n az Osztra k takarí to piac egyes jellegzetesse geiro l tart elo -

ada st. Á MÁTISZ ko zgyu le s 2 e vre elno kse gi tagnak va lasztja. 

2018 – Sikeres vizsga t tesz az igazsa gu gyi szake rte s alapismeretekbo l a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamara vizsgabizottsa ga elo tt.  

Az év nagy projektjei: 

 Az Intézménytakarító nyílt nap - megrendelheto  

 Az önjáró (vezetőüléses) felület tisztítógép kezelő nyílt nap - megrendelheto  

 A tisztítás-technológiai szakmunkás nyílt nap - megrendelheto  

 A tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető nyílt nap - megrendelheto  

 

http://www.takaritz.hu/elozetes-tudasmeres
https://www.takaritz.hu/webshop/fejlesztes-tovabbkepzes-tovabbkepzok-41508/intezmenytakarito-nyilt-nap/534460/#webshop
https://www.takaritz.hu/webshop/fejlesztes-tovabbkepzes-tovabbkepzok-41508/vezetouleses-gepkezelo-nyilt-nap/538098/#webshop
https://www.takaritz.hu/webshop/fejlesztes-tovabbkepzes-tovabbkepzok-41508/szakmunkas-nyilt-nap/538099/#webshop
https://www.takaritz.hu/webshop/fejlesztes-tovabbkepzes-tovabbkepzok-41508/szolgaltatasvezeto-nyilt-nap/538100/#webshop

