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ELŐSZÓ
Eloszo
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 szükséges feltételt megteremt. Ebben a megközelítésben nem érdekes, hogy ki miért
nyeri meg az adott munkát, hanem sokkal inkább, hogy az adott helyzetben/körülményrendszerben milyen szolgáltatást nyújt majd és ez miképpen hat a szektor megítélésére, ahogy mondani szokták hogyan „válik majd a flotta becsületére”
Tehat ennek a felmeresnek az egyik fo celja, hogy kialakítsa azt a korulmenyrendszert,
amiben aztan jovoben egyre nagyobb biztonsaggal es pontossaggal tudjuk meghatarozni
azt, hogy melyik piaci szereplo szamíthat igazan az „az év takarítója” címre. Nem feltetlenul a legnagyobb forgalmat elero ceg lesz az, de az is lehet, eppen a legnagyobb a
legjobb. Á rendszer celja az, hogy ezt minden ketseg nelkul meg tudjuk allapítani.
Ma ehhez nincs se elegendő, se megfelelő minőségű információnk, a takarító szektor cégei, ha lehet így fogalmazni, viszonylag rejtőzködő életmódot folytatnak.
Ugyanakkor varosi legendak es folyosoi pletykak vannak. Ezeknek vagy lehet hitelt adni,
vagy nem. Áz uj projekt felmerese azt celozza, hogy megmutassa a piac valodi allapotat
es esetleges tendenciajat. Meg egyszer hangsulyozom, ez nem sem oknyomozo ujsagíras,
sem botranykeltes. Á piacot abbol a szempontbol vizsgalja, hogy van egy jogos igeny es
vannak, akik vallalkoznak arra, hogy ezt kielegítsek.
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 abbol a szempontbol is van jelentosege, hogy ha egy takaríto cegvezeto tervezni akarja a jovot, akkor ne kelljen neki mocsarra epítkezni. Nagyon fontos, tisztan
lassa, milyen folyamatok zajlanak a piacon. Ezzel a felmeressel meg nem lepunk be a
mennyorszagba, de ha a szakma ebben mellem all es szolgaltat adatot, akkor 2019-ben
mar egy sokkal fejlettebb jelentes keszulhet. Ettol fuggetlenul mar most vannak olyan
elonyok, amikkel mar az idei jelentessel a kezeben, elhet. Ez nem is csak lehetoseg, hanem talan, ha nem fogalmazok tul patoszosan, akkor ez kotelesseg is.
Miről lehet szó?
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Eloszor is a szektor erdeke az kívanja, hogy ezt a jelentest juttassuk el minden megrendelonek. Miert is jo ez nekunk szektor es szervezeti szinten is? Mert egyreszt ez egy
olyan kommunikacios csatornat nyit meg, ami eddig nem volt, masrest egy apropo arra,
hogy bizonyos dolgokrol beszeljunk a megbízoinkkal. Tudod „amit mindig szerettel
volna megkerdezni, de soha nem merted.”
Vagyis van a kezembe 100 oldalnal is tobb anyag, amit ki tudok nyomtatni színesbe (igenyesen lefuzve) – nyilvan olcsobb lenne a nyomda, de nem biztos, hogy most meg praktikus – es el tudok vele menni a megrendeloimhez. Vagy lehet, hogy nem is kell kinyomtatni, hanem csak e-mailben atkuldeni es ezzel egy idoben, vagy ez elott megbeszelni egy
talalkozot. Ma mar az emberek sok mindent szívesebben olvasnak a kepernyon, mint
papíron. Kulonosen, ha az anyag linkeket is tartalmaz, mert akkor van egy ketsegtelen
elonye a papírhoz kepest. Legyunk benne biztosak, hogy olvassa, el a vevo mielott talalkozunk vele. Innetol kezdve az ut egyenes, megvan a fo tema, ami egy iranyba fog vezetni:
ar-ertek arany es az igenyek szintje. Ezt kovetoen ketton all a vasar.
Á cel az, hogy a megrendeloben okozzunk nehany felismerest es vegyuk ra, jelentsen a
takarítoi igenyerol, a takarítando feluletekrol. Miert fontos ez? Mert ezzel megkezdjuk a
piac szabvanyosítasat es egyszer csak majd minden sokkal szakszerubb lesz. Hiszek abban, hogy ennek a projektnek mar 5 even belul kezzel foghato eredmenye lesz. Ne felejtsuk mar elso evben az lesz az eredmenye, hogy a megrendelo annyi szakmai es piaci
informaciot kap a takaríto szektortol, amit eddig egesz szakmai eleteben sem. Á nemzetkozi szakmai szlengben ez a „direkt szaksajto”. Ámit itt olvas, az 10x hitelesebb, mint
amit a folyoson pletykalnak, vagy amit, egy erdeket piaci szereplo allít. Ez az en felelossegem.
Előzmények
Áz elso piaci felmertemet 1992 tajekan keszítettem, mikor nekifogtunk takarítani. Ákkoriban ez abbol allt, hogy ajanlatokat kertem be az ismert elerheto cegektol es valojaban az izgatott, hogy mi az a technologiai szint, ami mar meghonosododott. Á cel az volt,
hogy megtudjam, milyen technologiai kínalat van a piacon.
Egy sokkal atfogobb es reszletesebb felmerest 1996-ban keszítettem, amikor megkezdtem az elokeszuleteket a TisztaTerTechnologia magazin kiadasara. Ákkor meg rendkívul
nehezen lehetett kozponti adatokhoz jutni, a felmeres alapja az a keves, az egesz gazdasagot atfogo statisztikai adat es a forgalmazo meg szolgaltato cegvezetokkel lefolytatott
interjuk voltak. Utobbiak bizalmatlanok voltak, nehezen adtak meg bizonyos adatokat,
mert azt gondoltak, hogy ez kesobb hatranyos lehet szamukra.
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Á piac szamai azota is folyamatosan erdekelnek es bar atfogo felmerest csak azokban az
evekben keszítettem, amikor az EFCI piaci felmeresenek szolgaltatunk adatot, mert a
MÁTISZ meg tagja volt az egyesuletnek.
Áz elmult evekben tobbszor is felmerult, hogy fontos lenne bizonyos adatokat gyujteni,
rendszerezni, de valahogy erre soha nem jutott erre eleg eroforras. Valamikor 2012-ben
a Wesley hallgatoival nekiugrottunk ujra a temanak a kornyezetbarat takarítas kapcsan
es akkor sok cegvezetovel sikerult egeszen ertekes adatokat osszeszedni.

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 megfogalmazódott, hogy ez legyen egy rendszeres jelentés évről évre.
Eleinte nem lelkesedtem kulonosen a projektert, de aztan szep lassan meggyoztem magam, hogy talan erdemes ebbe penzt es munkat befektetni es hat aztan majd kiderul,
hogy volt ertelme vagy nem.
Ma mar bizonyos adatok konnyen megszerezhetoek, a cegek forgalmi adatai megvasarolhatoak es a KSH is egeszen sok fele adattal szolgal a gazdasagrol, amelyek segítsegevel
meg lehet „fogni” a takarítoipart es be is lehet helyezni a nemzetgazdasagi kontextusba
is.
Bar az EFCI (Europai Szakmai Szovetseg) nagyon le van maradva a jelenteseivel es a
2017-es adatszolgaltatasa sem keszult meg el, de kesobb majd a nemzetkozi helyzet is
feltarhato lesz. Ezen kívul, termeszetesen akkor tudnank igazan nagyot elorelepni, ha a
piac szereploi is szolgaltatnanak magukrol, elsosorban olyan adatokat, amik annyira
szakma vagy ceg specifikusak, hogy azok mar nem hamozhatoak ki a kozponti statisztikakbol.
Végezetül nyilván nem biztos, hogy minden fontos szempont vagy nézőpont megfogalmazódik bennem, ezért jó lenne, hogy, a felmérés körül jöjjön létre egy közösség, ami folyamatosan vizsgálja, hogy milyen összefüggéseket kellene még tartalmaznia egy ilyen szektor szintű jelentésnek.
Ezert is, de ugy altalaban is, nem gondolom, hogy mar az elso jelentes tokeletes lesz.
Árrol viszont meg vagyok gyozodve, hogy az arat meg fogja erni. Tovabba nyitott vagyok
arra, hogy egesz even at fogadjam az adatokat es feldolgozzam azokat, ahhoz, hogy 2019
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augusztusaig megjelenhessen a 2018-as evvel kapcsolatos jelentes. Erre mar kidolgoztam a szukseges kerdoíveket es a jelentesben, a megfelelo helyen elhelyezett linkekkel,
az adott kerdoívre ra lehet majd menni es ott az adatokat lehet kozolni.
Mindenki nyugodt lehet, nem kérek semmilyen érzékeny és nem publikus adatot
(vagy ha kérek is, azt nem kötelező megadni) és minden, ami megjelenik – mármint a nyilvánosan elérhető hivatalos adatok kivételével – az elsősorban statisztikai 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 felmerese nem egyszeru vallalkozas. Sok munka van vele es leginkabb az, hogy folyamatosan kell vele foglakozni. Á masik szempont, hogy nagyon sok
fontos adat, ami a piac szakmai strukturajanak elemeire es mereteire engedne kovetkezetni nagyon nehezen szerezheto meg, mert vagy nem erdekel mast, es vagy, mert nem
azt is gyujtik egyaltalan. Mondjuk peldaul olyan, hogy 2017-ben hany negyzetmeter takarítando terulet epult. Ezert aztan kesobb az is egy fontos dolog lesz, hogy kulonbozo
adatgazdakkal olyan kapcsolat alakuljon ki, aminek kapcsan ilyen típusu adatokat meg
lehet majd szerezni es ennek megfeleloen mar nem csak a multat tudjuk felmerni, hanem mar egy kicsit a jovobe is tekinthetunk.
Egy jelentésnek nagy erénye lehet, ha egy jól átgondolt és tényeken alapuló szakértői becslést is megfogalmaz a jövőre való tekintettel! Nyilván ehhez szükségesek
a megfelelő adatok és soha nem fogjuk tudni, hogy a tökéletes becsléshez rendelkezésünkre áll-e minden adat. Ezért aztán a jelentés tökéletesítése soha nem fejeződhet be.
Mindennek alapvetoen anyagi vonzata van, en magam elkotelezett vagyok, hogy ezt vegigcsinaljam, es turelmes is vagyok ennek piaci bevezeteset illetoen, de az, hogy ez a
projekt hosszutavon fennmarad, az csak azon mulik, hogy a jelenteseket megveszi valaki. En ugy erzem ez nekem egy testhez allo feladat, amire most magamat jeloltem, ha
viszont a piacnak erre nincs szuksege, vagy nem er meg neki annyit, hogy ezert fizessen
es adatot is szolgaltasson, akkor nyilvan egy ideig csinalom a sajat magam oromere, aztan abbahagyom. Áz is mondhatnam, hogy ez az elet rendje.
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Mindezeknek megfelelően az első jelentés már tartalmaz minden olyan adatot,
amiről azt gondoltam, hogy egy takarító vagy kezelőszereket, eszközöket forgalmazó cégnek marketing szempontból szüksége lehet. Az elv az volt, hogy inkább
kevesebb adat legyen, de annak legyen biztos a forrása, vagy ha valamilyen módszertannal, jutottam az adott eredményre, akkor magát a módszertant is leírtam.
Ennek megfeleloen, ha valaki azt gondolja, hogy mas modszertan vezetne egy jobb eredmenyre, akkor ott van lehetoseg arra, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot tegyen. Nem
gondolom, hogy a bolcsek kove nalam van, azt viszont tisztan latom, hogy szukseg van
egy hatekony egyuttmukodesre, hogy vegul ez a jelentes tokeletesnek legyen mondhato.
En keszen allok erre.
Nagyon jó lenne, ha a piaci szereplők is felismernék az évről évre megjelenő jelentések hasznát és komoly interaktivitás alakulna ki ennek kapcsán. Nem utolso sorban azert, mert ha sikerul nem csak adatokat szerezni a kulfoldi piacokrol, hanem megismerhetjuk, a mai napig rejtegetett szabalyozasok belso rendszeret, akkor letrejohet
parbeszed arra vonatkozoan is, mi az, ami a mi kulturankban sikerrel adaptalhato es mi
az, ami biztos nem mukodne. Ez nem egyszeru folyamat es maga a szabalyozas, barmilyen sikerrel is kecsegtessen bevezetese sem az. Ázonban egy kiforrott, osszeszokott
szakmai kozossegnek athidalhato feladat. En magam mindent megteszek, hogy ez a projekt jol mukodjon es tenylegesen tudjunk elorelepni. Ázonban ezen a szinten ez mar
egyedul nem megy, ide mar szukseg van a kritikus szakmai tomegre is. Remeljuk, hogy
a tanulmany szolgal majd annyi felismeressel, hogy ez bekovetkezzen. Erot, s erenyt!
ISÁSZEG, ÁUGUSZTUS 08.
Ritz Tibor
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Bevezeto
Áz elmult evekben sok minden tortent, vagy megsem? Talan azt mondhatjuk, hogy a
szakma es kornyezte nem fejlodott, vagy nem fejlodott elegge? Okolhato-e ezert rajtunk
kívul valaki?
Á helyzetre nem adhatoak egyertelmu valaszok. Vagy csak nem merunk szembenezni a
tenyekkel? Ázonban az vitan felul egyertelmunek latszik, hogy a szakmai szereplok tulontul elfoglaltak a sajat kis koreikkel es nem nagyon latjak, hogy mi tortenik korulottuk.
Áz is lehet, hogy latjak, de nem erdekli oket, mert sokkal fontosabb, hogy napi harcaikat
megvívjak es egyik orarol a masikra tuleljenek. Lehet, hogy meg erdekli is oket, hogy mi
tortenik, de egyszeruen nem marad energiajuk arra, hogy azt komolyan megfigyeljek,
ertekeljek, netan valamifele strategiaba beepítsek.
Nyilvan nem lehet altalanosítani sem, mert a piaci resztvevok kozott hatalmas kulonbsegek vannak. Vannak kezdo, halado es evtizedek ota jol megalapozott cegek, a piacon
egyszerre jelen van a tobb milliardos es a par millios ceg. Nyilvan nem egy palyan jatszanak, nem egy szegmensre lonek, de vegul is jelen vannak a piacon. Ázonban a megrendelo szemevel nezem ezt a helyzetet, akkor mar nem latszik annyira tagoltnak a piac. Ez
egyszerre lehetoseg a kicsiknek, de ugyanakkor piaci szempontbol nem annyira szerencses. Á megrendelok egy resze nem tesz kulonbseget szolgaltato es szolgaltato kozott, a
masik resze pedig csak arbevetel szerint osztalyoz. Pedig lehetnenek mas szempontok
is, mert bizonyos szakteruleteken sok esetben egy kisebb ceg komolyabb minoseget tud
felmutatni, mint egy nagyobb. Ázonban ez a pozicionalas csak alulrol johet, egy felmeres
ez nem szabalyozhatja, csak rogzítheti a tenyeket es az aranyokat.
Egyebkent azt mondhatjuk, hogy bizonyos foku pozícionalodas azert mar van most is,
de ez a statisztikailag meg nem tud jol megjelenni, mert nem a statisztikai rendszerunk
egy kicsit elavult, masreszt nincsenek kifejezetten ilyen típusu szakmai adatbazisok,
amik forraskent szolgalhatnak.
Mindennek eredményeképpen sok mindenről fogunk tudni beszélni és sok mindenről 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 fellendülésben 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 cégvezetői attitűd?
Ha mindezt szakmai oldalrol nezem, akkor a takarítas 2005-ota, tehat lassan mindjart
15 eve allamilag elismert szakma. Kelet-kozep Europaban ez nagy elorelepesnek szamított a maga idejeben, de mara mar azt latjuk, hogy ez mar nem fontos a cegeknek.
Talan szep lassan van mar vagy 12 000 szakmunkas bizonyítvany a piacon. Mikozben a
cegek alig rendelkeznek szakkepzett szemelyzettel. Sajnos nincs errol sem statisztika,
de az en meglatasom szerint, a piacon ma kevesebb, mint 5 000 szakmunkas tevekenykedik a korulbelul 300, a piacot meghatarozo takaríto cegnel. Erdekes az is, hogy azok,
akik rendelkeznek szakmunkasokkal, sem nagyon probaljak magukat ez altal megkulonboztetni, mert elmondasuk szerint ugy erzik, hogy ezert oket dragabbak tekinthetik es
ettol nem javul a piaci pozíciojuk.
Dobbenetes, hogy mikozben a megrendelok folyamatosan panaszkodnak a minosegre,
takaríto cegek meg mindig azt gondoljak, hogy vevo szamara csak es kizarolag a szolgaltatasi díj merteke szamít. Ezzel pedig olyan arversenybe kormanyozzak magukat, ahol
olyan arak szuletnek, hogy azon igazan mar semmilyen sztenderd szerint nem lehet szolgaltatni. Ez aztan nyilvan azt is lehetetlenne teszi, hogy szakmunkasokat foglalkoztassanak.
Persze nagy problema, hogy nincsenek sztenderdek sem. Tehat nagyon nehez vitatkozni
arrol, hogy egy adott teruletnek mi volna az optimalis vagy meg eppen megfelelo szolgaltatasa. Vagy, hogy mi szamít I. osztalyu teljesítesnek. Ez nyilvan a teljes szakma restanciaja, ebbol senki nem huzhatja ki magat. 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 ebbol a piaci jelentesbol hagyomanyt tudnank csinalni. Lehetne az augusztus egy olyan honap, amikor mindenki szanna egy kis idot vegiggondolni az elozo
evet a statisztikai adatok tukreben es meghozni a megfelelo donteseket. Ezt termeszetesen tamogathatja, valamifele konferencia is, de hat a szokasok nehezen alakulnak ki.
majd meglatjuk, hogy a szakma hogyan gondolkodik errol.
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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 meg nem tudom megmondani, hogy mi lenne az optimalis, vagy a jo dontes, ami biztos a fellenduleshez vezetne, azonban az tisztan latom, hogy van nehany szakmapolitikai
sarokpont, ami a szakma elkerul, mert tul nagy falatnak lat.
Áz is lehet, hogy nem mindenki latja ezeket a kritikus sarokpontokat, es az is lehet, hogy
sokan latjak ugyan, de nem tudnak egyeterteni abban, hogy mi lenne ezek kozul a legfontosabb. Ugyanakkor az is lehet, hogy a legnagyobb problema inkabb az, hogy nem
hisznek abban, hogy ezek kozul barmelyik is vegigviheto, vagyis nem ereznek magukban
annyi erot, es talan meg elkotelezettseget sem, hogy belevagjanak egy olyan projektbe,
aminek fontossaga vagy prioritasa nem egyertelmu. Vagy egyertelmu, de a feladat akkora es annyi emberen mulik a sikere, hogy egyaltalan nem latszik, hogy az belathato
idon belul 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 konferencian, evekkel az Europai Uniohoz valo csatlakozas
elott, tobb mint 100 takaríto cegvezeto egyetertett abban, hogy a szakma legnagyobb
problemaja az, hogy nem szakma, akkor meg senki nem gondolta azt vegig, hogy a szakmava valas projektjenek beindítasa, rengeteg kotelezettseget von maga utan egyeni es
cegszinten is. Ez a dontes 20 evvel ezelott volt es az idei jelentes valahol azt hivatott
bemutatni, hogy egy igazan eloremutato es nagy hordereju dontes kovetoen megszulettek-e azok a kisebb celok, es ha igen, van-e ezeknek valamifele ertekelheto eredmenye.
Csak nagyon diohejban, a dontes 98-ban megszuletett, az allamigazgatas ellenallt, de
2000-ben a kepzes beindult es negy ev alatt 1 500 fo vett rajta reszt, 2005 pedig meghozta az eredmenyt, a takarítas allamilag elismert szakma lett. Igaz, hogy csak iskolarendszeren kívul, de szakma lett. Vegul is 7 ev alatt megcsinaltuk. Majd 2008-ban harom
evvel kesobb ott voltunk Rotterdamban az EuroSkills nemzetkozi szakmai versenyen
egy olyan szakember gardaval a takarítotol a szolgaltatasvezetoig, aki felvehette a versenyt a Holland, Osztrak, Brit szakemberekkel es nyugodtan mondhatjuk, hogy maga a
szakkepzesi rendszerunk is versenyben volt olyan orszagok szakkepzesevel, ahol evtizedek ota van jol szervezett es allamilag elismert szak- es mesterkepzes van. Áz eredmeny pedig ket ezust es ket bronz, abban az evben dobogos helyezest a Magyar csapatban csak a takarítok erek el. Nyilvan ez szakertokent is nagy kihívas volt es valahol meg
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is koronazta az elso szakmafejlesztesi evtizedunket. Nagy kihívas es egyben felbecsulhetetlen tapasztalati forras, miben 2014-ig reszunk volt.
Ugyanakkor azt is tisztan kell latni, hogy abban az idoben volt meg masik 5 000 takarítocegvezeto, akit ez a dolog alapvetoen nem erdekelt es nem is nagyon foglalkozott a kerdessel, sot az is lehet, hogy ellenerdekelt volt. Áz is lehet, hogy konkretan tett is az ellen,
hogy a kituzott cel megvalosuljon. Csak akkor kapta fel a fejet, amikor a 2 ev intenzív
munka utan a KonfirMÁTISZ alapkepzesi programot kovetoen a MÁSTER of CLEÁNING
mesterkurzus vizsgajakent a VIGSZINHÁZ I. PROJEKT kapcsan 2001-ben a sajto elkezdte
hangoztatni, hogy kotelezo lesz a kepzes vagy vegzettseg.
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 erkölcsi megbecsülésben legyen részük.
Végül is ez a lényeg nem?
Meg kell tehat talalni azokat a celokat, amik ilyen mertekben viszik elore a szakmat.
Olyan celokat, amíg eleg izgalmasak, hogy osszerantsak a szakmat es izgalomba hozzak
a piac egy nagyobb reszet.
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Áttekintes
Nezzuk az alapokat!
Ha egy ilyen jelentest akarunk, megfogalmazni tobb fele megkozelítest alkalmazhatunk.
Áz elso, es talan ami a legegzaktabb, hogy vannak statisztikai adatok, amik tobbe kevesbe objektíven mutatjak a helyzetet. Áz adatok ma mar viszonylag egyszeruen elerhetoek.
Maga a szakagazat azonban ebbol meg nem bontakozik ki inkabb csak a kontextus. Fontos, hogy a takaríto szakagazat nem szakíthato ki a nemzetgazdasag egeszebol, mert az
osszefugges szoros. Ugyanis a gazdasag mukodese alapjaiban meghatarozza, hogy a szereplok mennyit koltenek a takarítasra es ezt a penzt milyen szintu takarítasra koltik, de
ugyanakkor, amit a takaríto szektor szereploi nem vesznek figyelembe azt is, hogy a
megrendelok szamara ma mar tobb alternatíva is letezik. Ilyen forman mar rendkívul
sokat nyom a latban az, hogy a takarítasi szakagazat mire kepes, hogyan szabalyozza
magat es hogyan teljesít.
Csak egy kis kitero: a takaríto szektor Magyarorszagon semmilyen szektor szintu szabalyozassal nem rendelkezik. Erre a piacra barki, aki egy kicsit rosszul ebred, ha gondol,
egyet belephet es evrol eve tobb szazan be is lepnek. Áz nyilvan nagy szakmapolitikai
kerdes, hogy van-e szukseg barmilyen szabalyozasra, vagy ez a „vadnyugati” helyzet eppen az elonye, sajatossaga vagy orok jellemzoje kell, hogy legyen ennek a piacnak? Erre
nem nekem kell valaszolni. Ugyanakkor a masik adodo kerdes, hogy milyen dontes szulethet, ki hozhat itt dontest, es ha egy csoport ennek az elere all, akkor a mennyiben
szamít demokratikusnak? Erre azt tudom mondani, hogy a szakmava valas kapcsan sem
vartuk, meg amíg mindenki egyetertett, amikor meg volt a kritikus tomeg elindultunk.
Áz elso piaci alapon meghirdetett KonfirMÁTISZ kepzesre 100-an jelentkeztek! Tovabb
megyek: akar a szakma halado resze valtozast vagy nem? Ez egy ko kemeny piaci kerdes,
egeszen konkretan a tulelesrol szol.
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 takarítás 35%-ra esett vissza.
Ez egyben, vagy legalabbis elvileg azt is jelentheti, hogy a takarítopiacnak meg boven
van egy 15 – 20% novekedesi potencialja.
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Magyarorszagon ilyen adat nem erheto el, ezeket csak a piaci szereplok kozremukodesevel, kulonos tekintettel a forgalmazok segítsegevel tudhatnank meg. Ez az adat meghatarozo abbol a szempontbol, hogy mikeppen tekintunk a piacra. Talan ez az elso lepes
is afele, hogy tisztan lassuk a piac mereteit.
Én magam ezt most kevesebb, mint 50%-ra becsülöm, a Magyar piac vonatkozásában. Ezt alapvetoen arra alapozom, hogy a forgalmazok, alapvetoen azt allítjak, hogy
ma mar az arbevetelunknek kevesebb, mint 50%-at kapjak a takaríto cegektol es a tobbi
az ugynevezett sajat szervezesu piaci szegmens. Erre majd meg visszaterek.
Ez is egy olyan szam, amit csak a piaci szereplok bevonasaval tudhatunk meg megkozelítoleg pontosan. Termeszetesen nem csak a mertek fontos, hanem az, hogy evrol evre,
hogyan alakul, mert ez bizonyos mertekben kifejezi a takaríto szektor sikeresseget is. Á
sikeresseg pedig nem feltetlenul es csak kizarolag minosegi kerdes, hanem valami kulso
vagy belso oknak koszonheto drasztikus areses, vagy valami kozponti szabalyozas is elindíthat valtozast, atrendezodest.
Egy felmérésnek több célja lehet.
Á piac kínalati oldala szamara a fo szempont valoszínu az, hogy mi a helyzet a piacon,
milyen allapotba van a piac, van-e novekedesi lehetoseg es a jovoben milyen iranyba
kene elindulni.
Ugyanakkor valoszínu, hogy az is lenyeges lehet, hogy a takaríto ceg kapjon egy objektív
visszaigazolast arrol, hogy hol helyezkedik el a piacon, es amit eddig csak erzett a piaccal
kapcsolatban az tenyleges ugy is van vagy nincs. Ez utobbi szempont valoszínu, hogy a
keresleti piaci oldal szamara is ad tampontot, ha azon medital, melyik piaci szereplovel
jar a legjobban.
Tobb szor is beszeltem arrol, hogy a jovoben ehhez a projekthez sok piaci interaktivitas
is kell, lehet, hogy ennek mas haszna is lesz. Elindulhat egy parbeszed es kikristalyozhatnak olyan utak, olyan celok iranyaba, amik eddig lehetetleneknek latszodtak. Hajra
elore!
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VAN-E KONJUNKTÚRA?
Á legfontosabb es legmotivalobb kerdes. Csak ez az egy kerdes tobb uzletagban egy meghatarozo es evrol evre megismetelt piaci felmeres alapja. Áz ugynevezett konjunktura
jelentes meghatarozza a piaci hangulatot es bar nem tunik racionalisnak, nem fordítva
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 piacot.
Á helyzetet talan arnyalhatjuk egy kicsit azzal, hogy a dolgok nem mennek kifejezetten
rossz iranyba, de 2017-ben meg igazan nem ertek meg ennek a gyumolcsei. Áz sem hallgathato el, hogy sajatos uton vagyunk, amirol pontosan senki nem tudja, hogy hova vezet, de azok sincsenek jobb helyzetben, akik klasszikus utakon jarnak, mert a vilag olyan
gyorsan valtozik, hogy barkit erhet meglepetes. Ez alapvetoen a nagypolitikara igaz, de
nem csak.
Ennek a hektikus allapotnak egyik meghatarozo es pozitív eleme a beruhazasok es azon
belul az epítoipar hozzajarulasa a GDP-hez volt. Ez azonban sajnos igazabol csak 2017
masodik felevben kovetkezett be. Ámi alapvetoen azt kene, hogy elore vetítse, hogy a
takarítando teruletek nonek, vagyis a jovoben tobb takarítasra lesz szukseg. Ez tenyleg
pozitív hír: no a piac. Á kerdes persze az, hogy a torta mikeppen kerul szetosztasra?
Ugyanakkor tisztan kell latni, hogy ebben a szegmensben sok negatív negyedev van mogottunk es ezek nyilvan ranyomjak a belyeguket a helyzetre. Termeszetesen a masodik
felev eredmenye (a lakas celu beruhazasokon kívul) 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 pozitívumot. 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.
Ezert aztan nem igazan volt jellemzo, hogy elfogadjanak 10 vagy 15%-os díjemeleseket.
Pedig erre nagy szuksege lett volna a szektornak, mert a takarítas egyre tobbe kerul.
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Akinek ez sikerült, az büszke lehet magára és túl minden öntömjénezésen higgadttan elemezni kell, hogy ez miért sikerülhetett. Ha ez megvan, azt kell erősíteni!
Lassan ket evtizede tanítok, a Budapest Muszaki Egyetem Mernok tovabbkepzoben szervezett FM kepzeseken es az ott resztvevo hallgatok, akik egyben megrendelok is azt
mondjak, hogy ertik a koltsegek emelkedeset es latjak is a problemakat, ugyanakkor
nem latjak azt az erot a takaríto szektorban, ami ezt kepes lenne megoldani, meg akkor
sem, ha erre tobb penzt kapnak. Vagyis van egy szakmai deficit, de ugyanakkor egy menedzsment deficit is, amire a szektorbol semmifele kozponti akarat nem turemkedik ki.
Vagyis a takaríto cegek errol a helyzetrol nem akarnak tudomast venni.
Á nagy kerdes tehat tovabbra is az, hogy egyreszt, szegmentalodik-e a takarítas Buget es
egyeb felso kategoriakra, vagy egysegesen indul el a tovabbi olcsosagi vagy ezzel ellentetes minoseg iranyaba? Ugyanakkor nagyon fontos szempont, hogy mindezt hogyan
elik meg a donteshozo, a letesítmenygazdak es a kedvezmenyezettek, akiknek azert mas
es mas prioritasaik vannak? Vagy masreszt mi lesz a sorsuk a legujabban futo divatos
trendeknek, mint a környezetbarát takarítás, a szigorú minőségmérés vagy a hatékonyság és a transzparencia?
Ámi egyelore latszik, hogy eroteljes igenyek fogalmazodnak meg, ugyanakkor ezzel parhuzamosan nem igazan jelenik meg a szukseges anyagi fedezet. Bar a megrendelok mar
a 10%-os díjemelkedest is brutalisnak latjak (mikozben az a bervaltozast sem fedezi), a
szektor ennel sokkal tobbet igenyelne. Nagyjabol ugy nez ki, hogy a berek novekedese,
az elmult evek vesztessegei es az egyeb, ujonnan megjeleno koltsegelem indokolna akar
meg 25%-ot is. Termeszetesen az is jol tetten erheto a piacon, hogy a megrendelok hajlamosak a kompromisszumokra, amennyiben az idealis tisztasag ara, szerintuk irrealis
magassagokba emelkedik. Vagyis az olyan nagyon ahított minoseg, mar nem lesz annyira
fontos.
Nezzuk akkor az elso fundamentalis adatot. Egy hosszu tobb mint ket eves gyengelkedest kovetoen a piac beruhazasi oldala kezd magahoz terni. 2016-ban ez meg erdemi
hozzajarulast ugyan nem nagyon tesz a piaci kereslethez, de mindenesetre remenynek
eltolthet. Persze nyilvan kerdes, hogy kit, mert nem minden ceg van abban a helyzetben,
hogy kepes legyen a tortanal sorban allni. Vagy ha sorba is tud allni, akkor sem biztos,
hogy jut neki egy ertekelheto nagysagu szelet. Ettol eltekintve, ha a piac tovabb bovul,
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akkor nyilvan egyre tobb cegnek lesz eselye arra, hogy a novekedesbol valamilyen formaban reszesuljon. Erre a vonatkozoan a statisztikabol egy jo masodik felev latszik,
majd fontos lesz az, hogy mi tortenik 2018-ban. Bízzunk a jovoben.

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 visszaszervezték a takarítást, mert elégedetlenek voltak a szolgáltatás eredményével. Ezeknek
a mértékét pontosan nem ismerjük, de elképzelhető hogy ennek is volt hatása a
piac csökkenésére.
Masik fontos szempont, hogy 2016 az egesz magyar nemzetgazdasagnak bizonyos szempontbol egy fekete ev volt. Ugyanis ha megnezzuk a merleg szerinti eredmenyt (Nemzeti
Cegtar) teljes magyarorszagi cegallomany vonatkozasaban, akkor az, pontosan latszik,
hogy kegyetlen merteku volt a visszaeses. Á visszaeses okai sok felek ennek elemzese
nem a feladatunk, itt most csak az szamít, hogy a takaríto szektor milyen konjunkturaban volt 2016 vegen. Ennek megfeleloen ez a visszaeses meghatarozta a megrendelo cegek vilaglatasat es nem csoda, hogy visszafogtak a koltsegeiket. Ugyanakkor ez alol nyilvan a koltsegvetesi intezmenyek sem voltak kivetelek, tehat ott is elindult valamifele
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gondolkodas, arra vonatkozoan, hogy mikeppen lehetne ezt maskeppen csinalni. Oszessegeben tehat elmondhatjuk, hogy a piacon jol tapinthato a minoseg iranti igeny, de erre
egyelore keves fedezet van. Ugyanakkor az a tudas is erosen hianyos, amivel szakmailag
meg lehetne talalni az optimalis megoldast. Errol azonban majd kesobb.
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2. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár
Gondolhatjuk, hogy ez statisztika lehet taktika eredmenye is, de ha ezzel parhuzamosan
megnezzuk a Magyar Nemzetgazdasag osszes ceg szamanak alakulasat, akkor esetleg
mas kovetkeztetesre is juthatunk. Ugyanis a cegek szamanak alakulasa azt a remenyt
fejezi ki, hogy az emberek mernek vallalkozni arra, almaikat megvalosítsak. Ehhez nyilvan inspiralo gazdasagi kornyezet szukseges es altalaban jo piaci konjunktura, ami onmagat erosíti.
Ilyen ertelemben a takarítas a B2B családba1 tartozik, vagyis legnagyobb reszt a gazdasag szereploi veszik igenybe, es mivel ez bizonyos mertekben joleti szolgaltatas az igenybevetel merteke nagyban fugg a gazdasagi szereplok szamatol es aktualis „egeszsegi”
allapotatol. Tehat a takarítasi szektorban rendkívul fontos szempont a minosegi szolgaltatas nyujtasanak kepessege, ez alap, de a versenypiac nagysagat a vallalkozok optimizmusa es szamítasaik beigazolodasa hatarozza meg. Á Magyar gazdasagban a vallalkozasok szama eroteljes leepulesben van, amirol azert most meg korai lenne megallapítani,

1

Business to business – szervezet nyujt szolgaltatast szervezetnek.
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hogy ez egy tisztulasi folyamat resze, vagy a remeny rohamleptekben valo parolgasa azzal kapcsolatban, hogy erdemes-e egyaltalan vallalkozni.
Nyilvan a piacon vannak optimistak, realistak es pesszimistak is, tehat nem lehet egy
egyertelmu attitudot megfogni, azonban „pillanatnyilag” (5 eves trend) ugy nez ki, a remeny egyre tobb helyen kihalni latszik. Ebben az idoszakban 64 000-el kevesebb vallalkozas maradt a piacon. Áz, hogy ez sok vagy keves nehez meghatarozni, mindenesetre a
2013-ban mukodo vallalkozasok szamahoz kepest ma 10%-al kevesebb van, es mivel
kozben azert alakultak ujak is a lemorzsolodas merteke nyilvan ennel sokkal nagyobb.
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3. ábra Forrás Nemzeti Cégtár
Ez egy felol, kifejezi a vallalkozasi kedvet, masreszt pedig a takaríto szektornak ez az
elsodleges piaca. Onmagaban a cegek szamabol meg termeszetesen nem kovetkeztetunk
a piac szukulesere, de ha ezt megtamasztja a merleg szerinti eredmeny csokkenese is,
akkor mar elgondolkodtato, hogy merre is tart ma a piaci kornyezet.

Mindezeknek megfelelően a szűken vett takarító szektor 2017-es teljesítménye 155 milliárdról 142 milliárdra eset vissza.
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Ez 310 Forintos Euro arfolyamon szamolva 458 millió Euró. Ebbe nincs benne az FM
cegek sajat szervezesben vegzett takarítasa. Ez nemzetkozi osszehasonlítasban a legfrissebb EFCI felmeres szerint, ami a 2014-es adatokat tartalmazza a Magyar piac egy rendkívul kis piac, nem eri el a piac 1%-at. Ugyanakkor a teljes Kelet-kozep Europai piac is
csak valahol az 5 – 8% korul lehet.
A teljes EU piac 2017 vonatkozásában még nem ismerjük a számokat, de valószínű, 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 tamaszkodo felmereseben szereplo Magyarorszagra vonatkozo 500 millio Euro, egyreszt egy becsult adat, masreszt pedig annak idejen ugy adtuk
meg, hogy az magaba foglalja a FM cegek becsult sajat takarítasi arbevetelet is. Termeszetesen annak idejen (2000-es evek) nem voltak meg hivatalosan elerheto statisztikak,
a cegek pedig rettenetesen titkoltak az arbeveteluket es valojaban egy ilyen felmeres
100%-ban becsles es megerzes volt. Ázonban mint ahogy latszik, nem is volt olyan nagyon elrugaszkodva a valosagtol.
Tovabba azt nem tudjuk, hogy a tobbi nemzeti szakmai szervezet milyen modszerrel szamolta ki az arbevetelt. 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-kozep Europai adatokkal mar nem ennyire
egyertelmu a helyzet.
Mindezeknek megfeleloen azert kapunk egy kepet, arra vonatkozoan, hogy a hozzank
hasonlo meretu Kelet-kozep es Nyugat Europai orszagokhoz kepest nagysagrendben hol
vagyunk. Á csehek egy kicsit nagyobbak nalunk, a 645 millio viszonylag realisnak latszik,
de az ok adatuk sem friss. Á Lengyel adat szerintem hibas, mert a lengyel legalabb otszor
akkora piac, mint a Magyar. Viszont az elgondolkodtato, hogy az Osztrak piac csak 1.250
millio Euro lenne, meg ha ez 2014-es adat is. Á masik veglet Hollandia, amirol tudjuk,
hogy az ahhoz kepest, hogy nagyon kis orszag egesz komoly piacnak nez ki 4.221 millio
Euro. Á sporolos Hollandok koltenek egy fore esoen a legtobbet a tisztasagra az egesz
Europaban. Ezeket az adatokat parhuzamba allíthatjuk az egy fore eso GDP ertekekkel,
es egybol erteni fogjuk az osszefuggeseket. 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)
2)
3)
4)
5)

Németország (14.674),
Franciaország (12.595)
Nagy Britannia (10.569),
Olaszország (8.390),
Spanyolország (7.540).

Á 2014-es statisztikaban felso szam a millio Euro, mint eves arbevetel, az alatta levo %
pedig a piaci reszesedest fejezi ki. Áz, hogy a Nemet piac majd harmincszor akkora, mint
a Magyar, szinte felfoghatatlan. Nyilvan a ber onmagaban is egy negy vagy otszoros
szorzo, de sokkal izgalmasabb, hogy az egyeb kulonbseget ado tenyezok. Nalunk kisebb
piacok csak Ciprus, Portugalia es Luxemburg. Ez persze nem jelent semmi kulonoset
esetleg az is kiderulhet, hogy ezek a szamok meg alakulnak, a kovetkezo felmeresre.
Ha rá tudunk majd állni arra, hogy évről évre elvégezzük a felméréseket és újra
adatot szolgáltassunk az EFCI felméréshez, akkor, majd rendszeresen megkaphatjuk a friss adatokat és még pontosabb következtetéseket vonhatunk le. Bár szerintem az elképesztően gyenge teljesítmény egy Európai szakmai szervezettől,
hogy 2018 második felében, még csak a 2014-es adatok állnak rendelkezésre.
Tovabb haladva az elemzesen, esetleg erdekes lehet a piacon tevekenykedo takarítocegek szama is. Nyilvan ebbe a statisztikaban minden ceg benne van, a nullasak is. Ebben
az esetben is persze kritikusan kell figyelni az adatokat, de a nagysagrendek valoszínu,
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hogy stimmelnek. Ez inkabb abbol a szempontbol erdekes, hogy Europaban mindenhol
relatíve sok takaríto ceg van es donto tobbseguk kisceg. Á lehetoseg mindenki elott ott
all, de nem mindenkinek sikerul nagyra noni.
Áz okok egyertelmuek, legalabbis a cegek szamara vonatkozoan. Ketto kivetelevel (Nemetorszag, Áusztria), Europa tobbi orszagaban sincs komoly adminisztratív korlat arra
vonatkozoan, hogy ki alapíthat takaríto vallalkozast. Ez bizonyos ertelemben valasz is
lehet a tanulmany elejen feltett kerdesre. Ez a vallalkozasi szabadsag szemszogebol
nezve rendben is lenne. Ázonban a szakszeruseg es a piacvedelem szemszogebol mar
felvet bizonyos aggalyokat. Ez a szabalyozas politikai kerdes es nagyon nagy kerdes,
hogy a politika miert jutna arra a meggyozodesre, hogy ezt a belepesi kuszobot megemelje. Manapsag sok mindenre lehetne hivatkozni, tobbek kozott a biztonsagra is, de
hat egy ilyen, egyebkent elvarhato szakmaisag szerinti szabalyozas lehet, hogy akar az
osszegsegeben 20% piaci hanyadot birtoklo kiscegek kiszorítasat, vagy atrendezodeset
is eredmenyezne. Ez persze ugy is jarhato lenne, hogy a piac felosztasa megvalosulna
(kozulet/lakossag) es ennek eredmenyekent valtozna a helyzet.

5. ábra EFCI felmérése 2014 (Forrás ECJ)
Á statisztikabol kitunik, Franciaorszag ahol 171 ezer Europai ceg kozul majdnem 36 ezer
ceg tevekenykedik, meg elkepzelni is sok.
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E masik megkozelítes a nominalis vagy az egy fore juto GDP oldalrol valo megkozelítes,
bar itt egyelore megint csak nagysagrendeket szamolhatunk es hat majd akkor lesz ez
pontos, ha majd mindenhonnan korrekt adatokat kapunk a takarítasi piacra vonatkozoan. Ezek aztan lehet majd elemezni.
Áz adatok, az elozoektol elteroen itt dollarban vannak megadva. Most nem akartam atszamolni, ugyis egyelore csak a nagysagrendek a lenyegesek. Egyelore csak rogzítsuk a
nominalis merteket, hogy a kulonbozo orszagok termelesi ertekere legyen ralatasunk.
Ne feledjuk, hogy ezek kulonbozo meretu orszagok es az egy fore juto GDP tovabb arnyalja a helyzetet. Á tablazat a helyezesi sorrendet a nominalis ertek szerint hatarozza
meg, a valos sorrendet, pedig az egy fore juto GDP szerint. Á GDP/fo es a takarítasi piacok merete kozott szoros osszefugges 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

124 380 USD

15 531 USD/év/fő

58

Magyarország (35 420
milliárd Forint)

24

Lengyelország

469 323 USD

13 823 USD/év/fő

52

Románia

187 593 USD

10 757 USD/év/fő

Erre majd a kovetkezo felmeres soran visszaterunk.
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MI LEGYEN A CÉL?
Á piac meretere vonatkozo kiemelt Magyar adat (142 milliard forint nominalisan a GDP
kb. 0,5%-a) nem teljesen tukrozi a valosagot, mert csak a Takarítás 8121, 8122, es 8129
FEOR adatokat jeleníti meg. Áz nem tudjuk, hogy ezekbol mekkora sulyt kepvisel a Kéményseprő es az Egészségügyi kártevőirtó piac es azt sem, hogy a Létesítménygazdálkodási statisztikanak mekkora hanyada takarítas. Ezen kívul meg ott vannak a Biztonsági cégek is, akiknek a takarítasi arbevetelre vonatkozo adatait sem ismerjuk. Ezek
utan meg van egy halmaz es ezek az egyeni vallalkozok, akikrol szinte semmit nem tudunk. Áz elmult evekben nehanyan feltuntek az oktatasban, meg neha alvallalkozokent,
de ezen kívul feher folt. Mindezeken kívul meg beszelhetunk a lakossagi piacrol is, amirol aztan nem sokat tudunk, de az biztos, hogy egy resze benne van az alapstatisztikaban,
a szurke vagy fekete zonaban van meg 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 kéményseprés, sőt a személyi tisztaság, akkor a becslések szerint ez a piac valahol a
GDP 1,5 - 2% körül lenne.
Gondolom, erdekes lehet a nemzetkozi kitekintes is. Sajnos nincsenek meg elegendo
adatok es nemzetkozileg sincs kitalalva egy egyseges rendszer es hat nem is egyszeru,
mert, hogy uzletag szinten es ceges szinten is oriasaik a kulonegek es ennek megfeleloen
mas adatok fontosak egy nagy cegnek, mint egy kicsinek.
Csak, hogy egy kis betekintest adjak ebbe a helyzetbe, az USÁ legnagyobb takarítocege
az ABM Industries Incorporated, 5,5 milliard dollar (1.650 milliard Forint) arbevetellel, takarítason kívul sok fele szolgaltatast nyujt, es mint egy 140 000 embert alkalmaz,
nyilvan szamara a kulso statisztikai adatok egeszen mast jelentenek es a belso adatai
olyan komplexek, hogy egeszen maskepp latja a vilagot. Sot azt is lehet mondani, hogy
sajat vilaga van, mert, hogy egy ilyen ceg egymaga tízszer akkora, mint a komplett magyar takaríto piac, de csak ketszer ennyi takarítot „hasznal fel” mindehhez. Ez azert egy
nagy felismeres remelem! Egy ilyen cegekben olyan hierarchiai rendszer mukodik, amit
mi el sem tudunk kepzelni. Á hatekonysag egeszen mas hangsulyt kap, mint ahogy azt
mi gondoljuk. Sajat muholdja van, es nem birtokolja csak a piac 23%-at. Ez alapvetoen a
trosztellenes torvenynek koszonheto es nem a piaci sikereknek. Á FM koncepcio is azert
jott letre, hogy nagyobb legyen a torta, aminek csak a 30%-ig lehet elmenni.
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Vilagviszonylatban ugy nez ki a helyzet, hogy Eszak Ámerika a vezeto, de Europa is ott
van a toppon. Utobbi eseteben nem csak az EU adatai vannak benne, hanem minden Europai orszag. Ázt is tudni kell, hogy ez egy pillanatnyi helyzet, az azsiai orszagok olyan
mertekben es olyan sebesseggel fejlodnek, hogy par ev mulva itt lenyeges valtozas lesz
majd megfigyelheto. Nem tudom ezek az adatok mennyire helyesek, de elkepzelheto,
hogy jok legyenek. Ha valamelyik magyar ceg a vilagpiacra akar lepni, akkor majd ugy
melyebben meg kell nezni, hogy az 5 – 8 ezer dollarert kínalt rendkívul latvanyos grafikaval ellatott piaci felmeresek 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 lényegesebben költségesebb, és ez csak akkor valósulhat meg, ha ez a felmérés bizonyos értelemben polgárjogot nyer, és mint egy önfinanszírozó projekt működhet tovább.
Ez azert is fontos, mert barhogyan varialjuk szamokat ez a piac semmilyen osszeallítasban nem lesz akkora, hogy az az allamigazgatas vagy a makro kozgazdaszok figyelmi ku-
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szobet atusse. Ezek az adatok elsosorban a szakmanak (szolgaltatok/forgalmazok/megrendelok) fontosak. Olyan ertelemben sem varhato valtozas, hogy a KSH valamilyen szamunkra fontos adatot kulon kiemelve kovessen.
Azt természetesen a szakszektornak kell eldönteni, hogy mekkorának akarja látni
magát és ilyen vonatkozásban egybe akarja kezelni az összes tisztasággal kapcsolatos piaci igényt a fogkrémtől az egytárcsás súrolóig vagy nem.
Á mar említett EFCI adatfelmeres sok fele adatra ter, kerdes, hogy nekunk mire van leginkabb szuksegunk.

A piaci szegmensek
Á 2014-es adatok vonatkozasaban, Europaban tovabbra is az irodatakarítas a legnagyobb piaci szegmens. Ez a teljes takarítasi piac 51,8%-a. Áz iskolak es az ipar egyenkent
nem erik el a 10 – 10%-ot. Áz egeszsegugyi intezmenyek pedig meg a 8%-ot sem.

7. ábra EFCI felmérése Forrás: ECJ

Ezek az adatok Magyarorszag vonatkozasaban, csak a piaci szereploktol szerezhetoek
meg es majd el kell donteni, hogy itt mit veszunk figyelembe, csak a szolgaltatast vagy a
sajateros megvalosítast is. Jelenleg Europaban csak az EFCI vegez ilyen felmerest, nyil-
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van adott esetben fontos igazodni a modszertanahoz, hogy a kapott adatok osszehasonlíthatoak legyenek europai viszonylatban is. Vilagviszonylatban mar nem ennyire egyszeru a helyzet.

A cégek száma és mérete
Á 2014-es adatok szerint 171.560 ceg van a szektorban es ezek szama a legtobb orszagban folyamatosan no. Meret szerint, a tobb mint 500 alkalmazottal rendelkezo cegek
aranya 1,39%. Ez mallunk egy nehezen kovetheto dolog, mert a legtobb nagy forgalmu
cegnek alig van alkalmazottja. Ezert inkabb a forgalmat tekintjuk meghatarozonak. Ha
200.000 Forintot tekintunk havi atlagnak, figyelembe veve a reszmunkaidosok aranyat
is, akkor 500 fo az durvan evi 1,2 milliard arbevetel.
Áz europai szamok azt is mutatjak, hogy a piaci resztvevok 77,15%-a olyan ceg, aki kevesebb mint 10 embert foglalkozta. Ez nalunk a 25 millios kategoria lenne, azonban az
alkalmazotti szamok itt is nagy szorast mutatnak.
Erdekes viszont a Nemet piac, ahol a nagycegek aranya 7,5%, a duplaja, mint az Europai
atlag, az 50 – 500 alkalmazottal rendelkezo cegek 18.5%-ot tesznek ki es a 10 es 50 alkalmazottal rendelkezo cegek 5,5%-ot, míg a kicsik, a 10 fo alattiak 68,5%-ot. Ez valoszínu a szabalyozasoknak koszonheto.

Munkaperiódusok
Harom takarítasi periodus van: a reszmunkaidos kora reggeli es keso delutani illetve a
teljes munkaidos nappali (vagy 6-tol, vagy 7-tol). Áz ejszakai takarítas mar nem jellemzo
sehol, inkabb csak a specialis teruleteken es Kelet-kozep Europaban. Ezek aranya eddig
nagyjabol 50 – 50%-ban oszlott meg a resz- es a teljes munkaido kozott. Áz utobbi idoben azonban a teljes munkaidos beosztasok aranya elkezdett emelkedni. Finnorszag es
Svedorszagban ez mar 75%-os reszesedessel bír. Ez is egy bizonyos valasz a munkaerohianyra, termeszetesen nem minden teruleten jarhato ut. Ez a tendencia eszak-nyugatrol jon es terjed el. Hollandia es Belgium is kezd felzarkozni.
Ettol fuggetlenul a takaríto allomany 66%-a tovabbra is reszmunkaidoben dolgozik, ez
a szam az elmult evek alatt csokkent, de lassan. Á reszmunkaidos foglalkoztatasa orszagonkent elter heti 15 es 27 ora kozott szor.
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Nők aránya
Á szakmat mar nem egyertelmuen a nok foglalkoztatasa dominalja, kiemelkedo Áusztria, ahol az arany 89%, vagy Csehorszag ahol 85%. Ezzel szemben Belgium vagy Nagy
Britannia csak 57%. Ámerikaban az arany pedig a legalacsonyabb, ott ez 35%.
Meg egy adat, az EU-ban atlagosan 40%-ek a migracios hatteru dolgozok aranya.
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A PARADIGMAVÁLTÁS IGÉNYE
Á takarító szolgáltatási árindex, kivetel, amit a KSH kovet es nagyon fontos volna, hogy
tudatosuljon minden takaríto cegben. Á kiadvany aktualizalt kiadasa rendszeresen elerheto: http://www.ksh.hu/katalogus/#/kiadvanyok honlapon es onnan PDF formatumban ingyenesen letoltheto. Ott meg mas anyagok elerhetoek, ha valakinek van kedve elmerulni a statisztikakban. Ez a kiadvany azert is erdekes, mert egy kiadvanyban jelenik
meg a biztonsagi cegek arindexe is, ez lehet egy hivatkozasi pont lehet az artargyalasoknal.
Minél több sikeres tárgyalás lesz, annál nagyobb lesz ez az index és erre hivatkozva még több sikeres tárgyalás is lehet. Ennek egy alacsony inflációs környezetben hatványozott a jelentősége!
Ha figyelmesen megnezzuk, a statisztikakat tisztan latszik, hogy 2017 masodik feleben
mikozben az Ipari termeloar-index lenyegesen felfele mozdult el, a szolgaltatasi index
pedig lefele. Ezen belul a takarítas nagyon enyhen novekedett 1,5%-rol 2,1%-ra. Ez ahhoz kepest, hogy mennyi volt a koltsegek novekedesenek uteme rendkívul keves. Ez nyilvan visszavezetheto a szolgaltatott minosegre/a vevok megelegedettsegere es az artargyalasokon elert eredmenyekre.
Innen megközelítve szükség van egy gondolkodás változtatásra és egy új érvrendszer felépítésére. Ez lenne az a bizonyos paradigmaváltás.
Ezt a temat tovabb gordítve, az elemzes soran egy masik nagyon fontos elem az adatok
megertese vonatkozasaban, hogy 2016 vegen az inflacio valosan is minimalis merteku
volt, ezert a megrendelok erre meg meg egyeb gazdasagi nehezsegekre, valsag utohatasira meg egyebekre hivatkozva, nem nagyon fogadtak el vallalasi díj novekedeseket.
Termeszetesen az inflacio csak a lakossag szempontjabol volt valosan igaz, a takarítoceg
koltsegei 2016-ra es 2017-ra is jelentosen novekedtek a minimalber emelesevel. Bar
2017-ban csokkentek a szocialis hozzajarulas koltsegei ezek nem voltak meghatarozoak. Viszont mindezt boven ellensulyozta, az egyre jobban erosodo munkaerohiany,
ami pedig nyilvan abbol is „taplalkozik”, hogy a szakma nem annyira vonzo a munkavallalok szamara. Mindezeken egy tudatosabb humanpolitika tudna azert segíteni viszont
ennek fedezete nem epult be meg a takarítocegek arkepzesebe, de a ce gvezetok realitasaba se.
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Tovabba egy fontos szempontot is ki kell emelni. Áz egyik lenyeges problema piacon,
hogy a 90-es evekben tapasztalhato, most visszanezve brutalis inflacio bevezette azt a
szokast, hogy a megrendelo es szolgaltato cegek egyarant, csak ezt kovettek. Mára azonban az infláció és a már említett szolgáltatási árindex elvált egymástól, ezért eztán
egy szolgáltató cégnek elsősorban az jelent inflációs hatást, hogy miképpen drágulnak a bérek vagy a tisztítószerek illetve a gépek. Illetve milyen gyorsan amortizálódnak fizikailag és morálisan a technológiák és így tovább. Ezek közül természetesen a meghatározó a bér, ami elég jelentősen mozdult el felfelé.
Á kontextus fontos, de ki kel emelni a szakszektor sajatossagait is, es ez azert kinek nagy,
kinek csak kis gondolkodásváltást is igenyel.

8. ábra Forrás: Magyar idők
Ebben azert a takarítoipar 2016-vegen meg nem volt eleg tudatos es targyalasai nem
mindig vezettek fenntarthato eredmenyre. Vagyis ott ahol nem szuletett a koltsegeknek
megfelelo megallapodas, ott a takaríto ceg vagy elviselte a vesztesseget, vagy voltak tar-
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talekai, vagy elkezdett cselezni azzal, hogy megprobalt kevesebb eroforrassal szolgaltatni. Ez persze nem mindig jott be es rengeteg konfliktusnak volt a kiindulo pontja. Á
szakertoi tevekenysegem egy jo resze 2017-ben ilyen típusu konfliktusok kapcsan alakult. Ugyanakkor nyilvan az is problema volt, hogy a megkotott szerzodesek nem voltak
egyertelmuek, nyilvan nem veletlenul.
Tehát már a 2016-ban is emelkedő bérek megtették a hatásukat és 2017-ben elindult 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 problémakör, bár részben egymással összefüggő elem.

Ez első a minimálbér alakulása
Á statisztikaban is jol latszik, hogy a minimalber szepen kuszik felfele . Bar a munkavallalok tobbet vartak volna. Kerdes persze, hogy ezzel aranyosan a takarítoszektor teljesítmenye novekedett-e? Szintem nem, de lepjunk elegansan tul ezen, ugyanis ezek a berek meg mindig negyedet nem erik el az Osztrak bereknek es ott a teljesítmeny nem
annyival nagyobb. Sot a piac rendezettsegebol es szabalyozasabol adodoan kevesebb az
ilyen iranyu norma-stressz2 is, mint nalunk. Ne felejtsuk el a normakerdest, csak most
pillanatnyilag lepjunk at rajta.

9. ábra Forrás: Napi.hu

Áz takarítando teruletnagysaggal kapcsolatos nem egyertelmu vagy irrealisan magas elvarasok koruli
vitakbol adodo stressz.
2
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Á minimalber alakulasa a legsulyosabb mind kozul. Egy olyan teruleten ahol a berfedezet az arbevetel 75 – 85%-a, ott a 10%-os minimalberemeles 7 – 8%-ot jelent. Ázt se
feledjuk, hogy 2013 ota csokkeno inflacio mellett van novekvo berkoltseg. Ámi ugye lenyegesebben tobb mint az inflacio, es amit hatekonysag novekedes nem kompenzalt.
Tisztelet a kiveteleknek, sok olyan ceg volt, ahol komoly atalakulasok zajlottak, de
ugyanakkor ezeknek koltsegei is voltak, tehat rovidtavon ok sem jartak jobban. Ezzel
termeszetesen nem azt akarom mondani, hogy a valtoztatasok foloslegesek voltak, csak
azt, hogy a 2017-es evben a koltsegemelkedes, kulonbozo mertekben, de mindenhol jelentkezett.
Kritikus kerdes, hogy a takarítoipar, mint szakma mit kovessen a minimalbert vagy a
garantalt berminimumot, vagy a betoltott pozíciok szerint e kettot sulyozottan kell alkalmazni? Ezzel egy idoben persze felmerul az is, hogy ez allami szabalyozast is igenyel,
hogy legyen sulya a dolognak vagy csak egy uzletagi gyakorlat lesz, az, hogy kell a szakmunkas es hova nem? Ha uzletagi gyakorlat, akkor nyilvan minden ceg maskeppen fogja
ezt ertelmezni es alkalmazni es nagy kerdes, hogy ezt a megrendeloi piac hogyan eli
meg? Fokozodik a kaosz, vagy elindulunk valami rendezettsegi allapot fele?

Nyilvan ezekre a kerdesekre nincsen valaszok. Ugyanakkor vegig is kell gondolni, hogy
mi lenne az optimalis es aztan kerdes, hogy az allam ezt mikeppen latja es mennyire
akarja ezt majd szabalyozni. Egy azonban biztosnak latszik, hogy bar a takarítoceg vezetok egy resze nagyon vagyott arra, hogy a kedvenc tevekenysege szakma legyen, a nagy
tobbseg nem el a lehetoseggel.
Magyarul és egyszerűen: nem hisz abban, hogy a szolgáltatás minőségét meghatározza az, hogy a területen jelen van-e egy olyan szakmunkás, amely valóban ért a
felületekhez, szennyeződésekhez, eszközrendszerhez és tisztítószerekhez.
Ez lehet az allomany 5 – 10 vagy 15%-a, a lenyeg az, hogy van ott valaki aki erti, hogy
adott esetben mi tortenik. Termeszetesen az ellentetes oldalrol is megfoghato a dolog,
nehogy mar az problema legyen valakinek, hogy mikeppen kell kiuríteni egy kukat, letorolni egy asztal, vagy kitakarítani egy WC-t. Hiszen a munkalatok 75 – 85%-a ez. Á maga
modjan es a sajat szemszogebol mindenkinek igaza van, azonban, ha a takarí tas nem
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szakma, akkor azt akarki vegezheti, tehat nem nagyon lesz ertekelve. Ezt pedig azt eredmenyezi, hogy egyszer csak tenylegesen is elfogy az ertelmes es hasznalhato munkaero.
Mar nagyon kozel vagyunk ehhez az allapothoz. Itt majd akkor el kell gondolkodni, hogy
az alkalmazottnak milyen berre, juttatasra van igenye es ezt ki tudja-e termelni, csak
lehet, hogy keso lesz. Ennek megfeleloen osszhangba kell, hogy keruljon az elvart minoseg, az ar es a dolgozo kepessege, hogy ezt realisan meg tudja azt valosítani. Ugyanakkor
majd a munkaero-piaci folyamatoknal egyertelmuen latni fogjuk, hogy a helyzet sokkal
rosszabb, mint ahogy azt barki gondolja most.

A második az Euró árfolyama
Á kovetkezo a piaci helyzetet nehezíto elem az Euro arfolyam hektikus alakulasa majdnem, hogy tervezetlenne tette a korulbelul 90%-os3 importra tamaszkodo higieniai eszkozok es segedanyagok piacat.

10. ábra Forrás. MNB
Ennek megfeleloen itt is bekovetkezett egy aremeles (areses pedig nem). Nincsenek
pontos adatok, es nem is mindegyik importor reagalt egyforman, de a takaríto cegvezetok es forgalmazok beszamoloi szerint az aremelkedes nagyobb volt, mint amit az Euro
arfolyama indokolt volna. Ámivel statisztikailag lehet szamolni, az nem haladta az 5 -

Termeszetesen tudom, hogy a Magyar tisztszer ipar fejlodik, szep lassan fut felfele es piaci reszesedese
novekszik, de az, hogy ez pontosan hogyan al, az nem tudjuk. Ugyanakkor az itthon gyartott tisztítoszerekhez viszonylag sok import alapanyagot is felhasznalnak. Ennek a tanulmanynak talan lesz olyan kovetkezmenye, hogy az adatszolgaltatas ebbol a szegmensbol is megvalosul.
3
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6%-ot, ami azt jelenti, hogy hogy a koltsegekben korulbelul 0,5 - 2 %-ban is jelentkezhetett, annak fuggvenyeben, hogy milyen volt a koltsegstruktura. Ez tehat nem szamított
jelentosnek.

A harmadik elem pedig a munkaerő-piaci kínálat mennyiségének és minőségének alakulása.
Kifejezetten a takaríto szektorrol nincs adat, csak a cegvezetok elmondasaira lehet tamaszkodni es hat ez behelyezheto az orszagos kontextusba. Ez minden teruleten azt jelenti, hogy a gazdasag szinte minden egyes szereploje kuszkodik a munkaerohianynal.
Erre pedig a munkaadok azt gondoltak, hogy csak egy valaszt lehet adni es ez a berek
emelese. Ez abbol a szempontbol helyes valasz, hogy a berek felzarkoztatasa fontos kerdes, az egyseges Europai munkaeropiac verseny szempontjabol, ugyanakkor kozgazdasagilag ongyilkossag, ha ez nem parosul hatekonysag vagy minoseg novekedessel.
Ugyanis ez nagymertekben lerontja az a kepet, ami majd meghatarozza a jovo munkakulturajat. Áki nem erti, annak majd valamelyik treningemen kifejtem bovebben.
Mindezek eredmenyekeppen az atlagkeresetek a koltsegvetesben kisebb a vallalkozasoknal nagyobb mertekben, de a minimalbert maguk moge utasítottak. Ezzel egy idoben
csokkent a munkaero kínalat is, illetve a munkaeropiac kezdett atrendezodni. Ugyanekkor a takarítocegek, akik nem tudtak emelni a bereket (sajat maguknak vagy megrendeloiknek koszonhetoen) kenytelenek voltak azzal szembesulni, hogy sajat megrendeloik
is elszipkazzak az embereiket. Ez fluktuacio nyilvan tovabb novelte a koltsegeket.

11. ábra Forrás: Magyar idők
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Ez egyaltalan nem homogen az egesz orszag teruleten, mert lenyeges elteresek vannak.
Á budapesti vagy Gyor-Sopron megyei helyzet kirívoan mas. Ezt alapvetoen az hatarozza
meg, hogy adott teruleten milyen a munkahely kínalat. Ezért aztán jó néhány takarító
cég kihasználva a bérkülönbségeket (Nógrád/Budapest) országon belül kezdte
mozgatni a takarítókat.
Ettol fuggetlenul is, ezekbol latszik, hogy orszagos viszonylatban, 2017-ben az atlagkeresetek alakulas jelentosen elter a minimalbertol es jol kirajzolodik egy folyamatos
emelkedesi trend is, ami viszont lenyegesebben meredekebb, mint az inflacio vagy a KSH
altal publikalt szolgaltatasi arindex. Áz azert elgondolkodtato, hogy a netto atlagkereset
majdnem elerte a 300 000 Forintot, ami mar erosen kozelit - ahogy piaci elemzok fogalmaznak - a lelektanilag is fontos 2 000 Forintos oraberhez. Ámi a duplaja annak, amit a
legtobb gyorsetterem fizet a szakkepzettlen uj belepoknek.

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 bevezetésével 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 öngyilkosság biztos receptje, ha a modern technikát gondolkodás nélkül a jelenlegi állományra bízzák.
Ugyanakkor van egy emberallomany minosegi problema is, vagyis a takarítocegek vezetoi arrol is panaszkodnak, hogy nem csak nehezen talalnak embert, de mintha meg nehezebben talalnanak a szolgaltatasra alkalmas embert. Vagyis mintha a jo emberek elfogytak volna a munkaeropiacrol.
Tehát egyre többet kell fizetni egyre gyengébb embereknek és ez a fenti statisztikákból nem rajzolódik ki.
Ezert aztan az elobbiekben említett HR fejlesztes kerdeskore nem is olyan egyszeru,
ugyanis meg kell talalni erre a megfelelo technikakat es szakertoket, akik ezt meg tudjak
majd valosítani. Ezek koltsegei nem voltak tervezve.
Ezek mellett meg van egy ketyego idozített bomba is, ugyanis a „brutalis” beremelkedes
elsosorban azokat erinti, akiket a cegek ujonnan vettek fel, a meglevo, sok szempontbol
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relatíve ertekesebb es tapasztaltabb allomany bere nem nott ilyen mertekben. Ez egyszer csak robbanni fog. Lehet, hogy beindul egy intenzívebb fluktuacio (mint a kotelezo
gepjarmu felesegbiztosítasoknal) es akkor nem lesz sokkhatas es van ido korrekciokra,
vagy mindez kicsucsosodhat valami nagy fordulatban is. Nem akarok veszmadarkent karogni, de ez egy nagyon nagy veszely, barmelyik is kovetkezik be. Ez kis cegeknel nem
annyira jellemzo, inkabb a nagy cegeket erinti, mert ott a kulonbozo telephelyeken dolgozok kozti kommunikacio/egyeztetes minimalis vagy nincs is egyaltalan.
Mindezek együttes mértéke valószínű, hogy bőven 10% felet van, mégis a KSH kimutatás szerint a takarítási szolgáltatások árindexe csak 2,4%-ban növekedett,
fele olyan mértékben, mint a biztonsági szolgáltatások. Utobbi vonatkozasaban nem
elhanyagolhato szempont, hogy a cegek minimalis rezsioradíja allamilag szabalyozott.

Az érdekképviselet kérdésköre
Áz elobbiekben ismertetett szempontok oda vezettek, hogy a takarítoszektor atlagaban
tovabbra sem tud profitot termelni. Á profittermeles hianya pedig azt jelenti, hogy az a
bizonyos technologiai valtas, ami megoldana egyreszt a munkaero problemakat, masreszt pedig a minosegi deficitet felszamolna, egyelore nem kovetkezik be. Á profit hianya
nyilvan azt is jelenti, hogy a cegvezetok kevesbe motivaltak a szakmai kozossegi munkara es nem nagyon akarjak felismerni, hogy bizonyos dolgokat meg kell tenni, kulonben
a baj lenyegesebben 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.
Barmit is gondolunk most, a helyzet az, hogy bizonyos szabalyozasok nelkul az agazat
nem fog tudni fennmaradni. Persze a kerdes tovabbra sincs megvalaszolva arra vonatkozoan, hogy mi legyen ez a szabalyozas.
Nagyon realis esely az, hogy bekovetkezzen egy oly idoszak, amikor a penetracio meg
meredekebben fog visszaesni es aztan minden attol fugg, hogy a donteshozok megtalaljal-e az optimalis szervezeti strukturat vagy sem. Lehet, hogy mindentol fuggetlenul,
vagyis a szakmatol fuggetlenul szuletik valamilyen szabalyozas, ami alapveton a sajat
szervezesben vegzett takarítas segíti elo. Lehet, hogy ebben az idoben felertekelodnek
majd az iranyítani kepes szakemberek. Tovabba az is lehetseges, hogy a kozigazgatas
digitalizalodasaval (elektronikus szamla NÁV felugyelet) a cegek egy nagyobb resze mar
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nem fogja vallalni a kockazatot es egyszeruen kilep a szerzodesbol. Ezzel pedig lehet,
hogy hosszabb rovidebb idore kritikus helyezetek is eloallhatnak. Nem tudjuk, de sok
minden tortenhet.
Természetesen a visszaszervezés meghozhatja azt a felismerést is, hogy mekkorák az áhított tisztaság valós költségei és akkor ez majd újabb döntési alap lesz.
Áz erdekkepviseletnek lehetne ebben meghatarozo szerepe, azonban ez nem ilyen egyszeru. Á cegvezetoknek irrealis elvarasaik vannak a MÁTISZ-al szemben is, pedig a cegek
csak kevesebb, mint 2%-a tag. Egy ilyen szervezet, ami semmifele allami tamogatast nem
kap es meg nem is kozhasznu (ez lehet, hogy hiba), legalabb a piac 15%-at kene, hogy
tomorítse ahhoz, hogy erdemi befolyasa legyen a szakmapolitikara. Ez persze nem garancia, csak lehetoseg.
Á garanciat az jelentene a ha piac tobb mint 50%-a egy iranyba huzna es ez azert tudjuk,
hogy nagyon hiu abrand. Kerdes, hogy ez elerheto-e a mai piaci helyzetben, valamifele
kozponti akarat nelkul. Ugyanakkor az is latszik, hogy a Magyar Kereskedelmi es Ipari
Kamara, nem kis penzert regisztralt minden ceget, de lenyegi kozponti szervezest, tomorítest vagy erdekek, szuksegletek felszínre hozasaba ne kezdett bel. Pedig a lehetoseg
a kezeben van, de valami ismeretlen okbol kifolyolag erre nincs se szandek, se akarat.
Ezert aztan azt hiszem, csak a piaci alapu szervezes lenne az udvozíto megoldas.
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.
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Szektor szintu kutatas
Ket foiskolan is tanultam statisztikat, de nem tekintem magam statisztikusnak. Á tudasom sokkal inkabb a 30 eves vallalkozoi tapasztalatomra epul es sokkal inkabb azt tartom fontosnak, mi az, amire a gyakorlo piacnak valojaban szuksege van. Termeszetesen
egy felmeres kapcsan rengeteg statisztikai szakmai kerdes felmerul, de ezekhez nyilvan
megtalalom a megfelelo szakembereket. Jelen es a tovabbi felmeresek tehat a kovetkezo
pillereken nyugszanak. Most meg nagyon keves piaci szereploktol beszerezheto adatot
hasznaltam fel, de jovoben egyre nagyobb ertekben szeretnek epítkezni. Ettol lesz majd
a jelentes igazan szektor specifikus.

KÖZPONTI ADATOK
Á kozponti adatok egy resze az OPTEN cegtol szarmazik, amely a cegbírosagi adatok
alapjan osszeallította, az elsodlegesen a FEOR 8110, 8121, 8122, 8129 ala bejelentkezett
cegek adatit (Nev, szekhely, ugyvezeto, elektronikus levelcím, arbevetel 2017, atlagosan
foglalkoztatott allomany 2017). Áz adatok masik resze, a KSH kulonbozo kiadvanyaibol
szarmazik illetve mas szervezetek altal publikalt adatokbol. Ez a rendszer meg bovítheto
lenne az egyeni vallalkozok adataival, de ez sajnos csak a MKIK-nal lenne elerheto vagy
minden egyes onkormanyzattol lehetne bekerni.
Ezen kívul meg nyilvan sok fele adat iranyaba elmozdulhatunk, a kerdes mindig az, hogy
mekkora az a munka, ami mar elegendo erteke termel es meg finanszírozhato. Á FEOR
szerinti levalogatasok is bovíthetoek, csak ezzel parhuzamosan egyre tobb adattal kell
dolgozni es nem nagyon tudjuk, hogy ennek mekkora resze az, ami a mi teruletunk
lenne.
Nyitott vagyok merlegelni minden javaslatot.
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PIACI SZEREPLŐKTŐL BESZEREZHETŐ ADATOK
Á piaci szereploket tobb kategoriaba is sorolhatnank es ennek megfeleloen mas es mas
adatot kaphatnank toluk. En most letrehoztam egy alap kerdoív rendszert, nem tul sok
adat bekeresevel, de nyilvan most ez arra vonatkozoan is felmeres lesz, hogy a piac mikeppen reagal erre a projektre es tenyleges aktivizalja-e magat. Á beerkezo adatok sokat
lendíthetnek a jovo evi felmeres komplexitasan es lehetseges, hogy majd eppen ez fogja
evrol evre novelni a resztvevok aranyat. Árrol almodom, hogy ez az ongerjeszto folyamat
tenyleg eljuttathatja oda ezt a projektet, hogy annak legyen eredmenye mast teruleteken
is. Ezzel termeszetesen alakulna es fejlodne egy szakmai kozosseg is, aminek aztan mindenfele, mar az elobbiekben is említett pozitív hozadeka lehetne.

Megrendelők
Ha megfelelo rendszer epítheto ki, akkor a piac felmerese alternatív formaban is megvalosulhatna. Á megrendelok eseteben ennek lenne a legnagyobb jelentosege, mert kozpontilag olyan adat nem szerezheto be sehonnan, hogy a takarítasi piac elemei mekkorak es mikeppen alakulnak evrol evre. Ehhez csak a megrendelok altal megadott a kezelt
létesítmény alapterülete es a gyakorisagok fuggvenyeben az évente takarított négyzetméter alapterület mennyiség lenne a legszuksegesebb. Tovabba fontos lehet meg,
a területek felosztása a négy alapvető funkciói szerint is. Ezen kívul az ablakfeluletek es a homlokzat mennyiseg egy kulon kategoriat kell, hogy kepezzen. Erre is osszeallítottam a kerdest. Persze lehetne meg sok mas adat, de nem legyunk most telhetetlenek.
Ámennyiben letrejon a kapcsolat, a kovetkezo evekben mas szubjektív adatok is gyujthetoek lennenek, de ezek csak meg az alom kategoriat jelentik. Ennek megfeleloen oszszeallítottam a lehet legegyszerubb kerdoívet, ami kevesebb, mint 5 perc alatt ki lehet
tolteni, es ha ezt a piac egy meghatarozo resze kitoltene, akkor nagyot lepnenk elore.
Megrendelői kérdőív

Szolgáltatók
Á szolgaltatoktol sem kene tul sok adat. Á legfontosabbak a takarított alapterület, az
évente takarított alapterület mennyiség es az éves időráfordítás órában. Ezen kívul
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lenne meg az ablak es a homlokzat. Fontos adat, hogy a teljesített orakbol hogyan oszlik
meg a szakmunkasok es egyeb szakmai vegzettseguek teljesítese. Termeszetesen ezen
kívul sok minden lehetne erdekes a szakmai jelentest olvasok szamara, mint: a nok/ ferfiak aranya, a korosztalyok aranya, a teljes es reszmunkaido aranya, a felhasznalt tisztítoszerek aranya, az alkalmazott technologiak típusai es sok minden mas. En ezt a szakmara bízom, ha vallalja, hogy megadja, ezeket az adatokat en kezelni fogom oket. Ennek
megfeleloen osszealítottam a kerdoívet es hat varom az erkezo valaszokat/adatokat.
Szolgáltatói kérdőív

Importőrök/forgalmazók
Ismerem a nemzetkozi szovetsegek elvarasait es azt is tudom, hogy a resztvevoktol nehez kiimadkozni a megfelelo adatokat. Ket eve mintha lett volna egy szandek, hogy elinduljon egy valami felmeres, de ez valamin elcsuszott. Ázt is tisztan latom, hogy rendkívul
hasznos lenne ezen a teruleten elorelepni. Álok elebe minden kezdemenyezesnek es
egyuttmukodesnek.
Áddig is reszemrol osszeallítottam a legegyszerubb adatrendszert, amivel szerintem el
lehetne indulni ide mindenkinek csak azokat a 2017-es eladasokat kene beírni, amit sajat gyartasbol, vagy importbol adott el szolgaltatonak, viszonteladonak vagy vegfelhasznalonak. Ez mar sok fele kovetkeztetest enged majd a piaci szerkezetere vonatkozoan.
Forgalmazói kérdőív

O l d a l 38 | 99

SZEKTOR SZINTŰ KUTATÁS
SZÁMOLT ADATOK MEGHATÁROZOTT ÖSSZEFÜGGÉSEK SZERINT
Ha vannak megfelelo adatok, akkor meghatarozhatoak a legfontosabb osszefuggesek.
Ezek eredmenyei a benchmarking szamok, amik gyors es jo eligazodast tesznek lehetove
egy adott szakteruleten. Mar most is alkalmazunk bizonyos szamolt benchmarking adatokat, tovabba hivatkozunk is rajuk, az is elmondhato, hogy ezek mar valamilyen mertekben beepultek a szakmai koztudatba, azonban nem minden tiszta veluk kapcsolatban. Fontos lenne par dolgot tisztazni, hogy a bekert adatok egyertelmuek legyenek.

Dedikált személyzet óraszükséglete
Ámikor egy megrendelo meg akarja valosítani az altala felugyelt letesítmeny tisztasagat
ket utat valaszthat. Áz egyik megadja a takarítando feluleteket es meghatarozza az igenyet, majd megversenyezteti a piacot, hogy erre ki milyen szolgaltatast íger. Vagy meghatarozza azt a szemely/szakember kategoriat es oraszamot, amire egy adott teruleten
szuksege van egy evben es erre ker ajanlatot. Utobbit nevezzuk dedikalt szemelyzetnek.
Ebben az esetben a dedikalt szemelyzet, mindig egy adott teruletre ertendo es mivel ezt
a teruletet a megrendelo jeloli ki, a terulet nagysaga es a szektorban alkalmazott teljesítmeny idok nem kell, hogy osszhangban legyenek. Egyszerubben egy 150 m 2-es mutobe kerhet a megrendelo 8 oras dedikalt szemelyzetet, fuggetlenul attol, hogy a szemelyzet ennyi ido alatt egy nagyobb teruletet is ki tudna takarítani. Nyilvan a racionalis
ok az az lehet, hogy egy nap tobbszor is kell takarítani.

Takarítandó m2 alapterület
Áz a padlofelulet mennyiseg, ahol a takarítas folyik, fuggetlenul attol, hogy ez evente milyen gyakorisaggal ismetlodik. Ebbe beletartozik a dedikalt szemelyzet altal kezelt alapterulet is. Ez a mennyiseg tovabb oszthato kemeny, rugalmas es textil burkolatra es ezen
belul is megadhato, hogy a kulonbozo burkolat típusok pontosan mik es milyen gyakorisaggal es milyen extra elvarasok vannak vele szemben (polírozas, vedoreteg, stb.).

Évente kitakarított m2 (alapterület)
Ánnak fuggvenyeben, hogy a kulonbozo alapteruleteket evente milyen gyakran takarítjak (naponta, hetente, felevente, stb.) meghatarozhato az evente takarított alapterulet.
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Ebben nincs benne a dedikalt szemelyzet altal kezelt felulet, mert az nem minden esetben ismert. Valojaban, amikor egy terulet takarítasi szolgaltatasanak mennyiseget meg
akarjuk, hatarozni ez az adat lenyegesebben tobbet mond, mint a takarítando terulet.

Homlokzati elemek m2
Á szolgaltatas masik fontos eleme, az alapteruletbol nem kovetkezo mennyiseg az epulet
kulso homlokzatanak takarítando elemeinek mennyisege. Ezek lehetnek fuggoleges es
vízszintes elemek is, amiket kulon meg kel adni pontos anyagmegjelolessel. Ebben egy
resz az ablakmennyiseg, aminek kerettel egyutt ertendo negyzetmeteret kell megadni,
de csak a kulso feluletet es jelolni az ablak típusat. Ebbol a takaríto ceg majd tudja, hogy
a belso takarítas vonatkozasaban mennyi belso uvegfeluletet kell majd idoszakosan, a
megadott gyakorisagok szerint takarítania es ezt az alapteruleti takarítas idorafordítasahoz hozzaszamolja.

Évente letakarított külső felület m2
Ánnak fuggvenyeben, hogy a kulonbozo kulso feluleteket evente milyen gyakran takarítjak (felevente, evente, stb.) meghatarozhato az evente takarított kulso felulet mennyiseg.

A szolgáltatás éves mennyisége m2
Jelen pillanatban ez a benchmarking szam nincs a koztudatban, pedig ha a koz- es piaci
beszerzest transzparensse akarjuk tenni ez az adat kene, hogy legyen a szolgaltatas
mennyiseget meghatarozo szam. Ennek elemei a Dedikalt eves oraszam szukseglet + az
evente kitakarítatott alapterulet es letakarított homlokzati m2.

Ft/m2/óra
Magyarorszagon a takaríto szektorban egy altalanosan elfogadott es a szakmai koztudatba beepult benchmarking szam, ez a Ft/m2/nap. Ez a szam sokat mond, de ugyanakkor problemas is, mert amiota eloterbe kerult a differencialt gyakorisag ez csak egy atlag, es mint olyan csaloka lehet. Ebben az esetben a m2 az alapteruletet jelenti, fuggetlenul attol, hogy az milyen gyakorisaggal takarítjak. Tovabb nagy hibaja, hogy a nagytakarítasi szolgaltatast onmagaban nem lehet vele kifejezni, illetve ki lehet, de nem olyan
egyertelmu. Mindezektol fuggetlenul ezt a szamot nem kell kidobni, ez lehet az egyik
viszonyszama a szakmanak.
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SZEKTOR SZINTŰ KUTATÁS
TOD
Á MÁTISZ altal bevezetett fogalom, aminek a MÁTISZ ajanlas szinten evente meg is hataroz. Á Ft/óra azt koltseget fejezi, amibe atlagosan egy fo takaríto belekerul orankent,
ugy, hogy annak minden kozvetlen es kozvetett koltseget tartalmazza es egy meghatarozott vallalti nyeresseget is. Ennek ott van jelentosege, ha a megrendelo egy bizonyos
letszamot tart szuksegesnek, akkor nagyon rovid ido alatt ki tudja szamolni, hogy ennek
mekkora a koltsege.

m2/óra (tárgyi- és tételnormák)
Egy masik megkozelítese vagy kiegeszítese a koltsegek meghatarozasanak, amikor abbol indulunk ki, hogy adott teruletre valosan, a megfogalmazott megrendeloi minosegi
igenyek kielegítese vonatkozasaban hany munkaorara van szukseg. Ez mar nyilvan eljaras, technologia es szervezes fuggvenye is, nem annyira egyszeru. Á targyi norma egy
adott eljarasra vonatkozik es viszonylag fixen terulettol fuggetlenul meghatarozhato,
míg a tetelnorma mar egy technologia, komplex szolgaltatas vonatkozasaban ertheto,
ami elore szakiranyu tervezessel hatarozhato meg es a szervezes eredmenyessegetol
fugg, hogy mi valosul meg. Ilyen vonatkozasban a targyi norma egy elerheto maximum,
amit szakmapolitikai szinten meg lehet hatarozni, míg a tetelnorma egy versenyszempont, amint szakmailag elemezni lehet a realis megvalosíthatosag valoszínusege szempontjabol.

Gyakoriság/hó
Egy adott teruleten szukseges takarítasok gyakorisaga. Ez alapvetoen ugy nez ki, hogy
leginkabb a takarítasi szolgaltatas mennyiseget fejezi kis, de ugyanakkor szoros osszefuggesben van a minoseggel is, hiszen minel gyakrabban avatkozunk be, annal jobb lesz
a minoseg, szinte a beavatkozas minosegetol fuggetlenul is.

Szakmai szint
Fontos viszonyszam lehetne a takaríto csapat felkeszultsege, aminek egy resze vegzettseg, míg a masik resze tapasztalat es rendkívul fontos lenne olyan rendszerek bevezetese, amiben a megrendelo hitelt erdemloen kapna tajekoztatast arrol, hogy egy adott
szemely tapasztalata milyen szintu. Ezt a rendszert eloszor a szolgaltatasvezetoknel lehetne bevezetni es aztan a vegreohajto allomanynal is, annak fuggvenyeben, hogy a piac
mennyire igenyes.

O l d a l 41 | 99

STATISZTIKAI SZABÁLYOZÁS A KÖZPONTI ADATOK
TEKINTETÉBEN
Statisztikai szabalyozas a kozponti adatok tekinteteben
AZ ADATOK RENDSZERE
Á gazdasagi tevekenysegek egyes agazati osztalyozasi rendszere az EU tevekenysegi osztalyozasnak, a NÁCE Rev.-2-nek magyar nyelvu valtozata. Áz 1893/2006/EK rendelet
alapjan 2008. januar 1-tol a TEAOR ’08-t alkalmazzak a gazdasagi egysegek fotevekenysegeinek meghatarozasara, a gazdasagi es tarsadalmi mutatok szamítasanal valamint a
statisztikai adatok publikalasanal. Áz EUROSTÁDT aktualizalasi eljarast kovetve evente
egyszer a TEÁOR ’08 tartalmi meghatarozasit a KSH (Kozponti Statisztikai Hivatal) frissíti.
Á tisztítas-technologia vonatkozasaban, ami lehet kulso vagy belso szervezesu szolgaltatas tobb nemzetgazdasagi agazatban van szetszorva es azon belul kulon nincs is nevesítve, ezert bizonyos adatokat csak becsulni lehet. Áz adatok legnagyobb resze az N –
Adminisztratív és támogató szolgáltatások agazatban talalhato meg. Itt takarítasi
szempontbol a meghatarozo alaagazat a (81) Építményüzemeltetés, zöldterület kezelés.
Ezen kívul takarítasi tevekenyseg lehet meg:





S – Egyeb szolgaltatasok
E – Vízellatas, szennyvíz gyujtese, kezelese, hulladekgazdalkodas, szennyezodesmentesítes
F – Epítoipar
G – kereskedelem, gepjarmujavítas

Ezekben pontosan nem tudjuk meghatarozni, hogy a takarítas/tisztítas mekkora volument kepvisel. Illetve azt sem tudjuk pontosan, hogy mekkora azon cegek aranya, akik
elsodleges tevekenysege nem a takarítas, de jelentos arbeveteluk szarmazik takarítasi
tevekenysegbol. Tovabba az is egy nagyon bizonytalan terulet, hogy a piacon hany olyan
szervezet van, aki a sajat letesítmenyeinek takarítasat sajat eroforrassal (pl.: iskolak,
korhazak, onkormanyzati intezmenyek) oldja meg vagy vegyes rendszert alkalmaz, mint
peldaul a szallodak illetve, hogy ezek volumene pontosan mekkora.
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Á megoldas az lehetne, hogy a jovoben erre a kutatasra egy celszervezet letrehozni, ami
aztan interjukkal es felmeresekkel kiegeszíthetne az elerheto adatokat. Ennek a finanszírozasa egyelore nem latszik, kinek erne meg.

N – ADMINISZTRATÍV ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Tekinthetjuk ezt egy fajta ernyonek, ami alatt sok mas szolgaltatas helyet talalt, a gepjarmukolcsonzestol a munkaero-kolcsonzesig. Ennek a nemzetgazdasagi agnak a mukodese bizonyos ertelemben a gazdasag mukodesenek is egy fajta pulzusanak tekintheto,
hiszen egy jol mukodo gazdasagban a cegek jellemzoen kiszervezik az adminisztratív es
tamogato szolgaltatasokat. Ha viszont a gazdasag docog, akkor visszaszorítjak az ilyen
tevekenysegek megrendeleset, vagy azok merteket. Á statisztikabol nagyon jol latszik,
hogy a novekedest eleinte a szolgaltatasok huztak, aztan 2014-ben belepett az ipar, majd
megjelent egy kis beruhazas is. 2015 vegere, 2016 elejere az ipar aranya mar nagyobb
volt, mint a szolgaltatasoke, a beruhazasok eltuntek es csak 2017 masodik feleben jelentek meg ujra.

14. ábra Forrás: KSH, Portfolio
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Á 2017-es adatok szerint az N - Adminisztratív és szolgáltatást támogató agazatban
33 151 ceg 2 440 milliárd Forint árbételt ert el. Ez sajnalatos modon jelentos visszaesest jelent a 2016-os evhez kepest, mert akkor az arbevetel 2 629 milliard volt. Ez csak
a GDP korulbelul 5%-a.
Viszont a 2013 – 2017 idoszakot attekintve elmondhatjuk, hogy az agazat egy lassu novekedesi palyan volt es most visszaesett. Ez az agazat sajnos kulon nincs kovetve (jelenleg nem bír, eleg fontossaggal), de a M – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
agazattal, ami 2017-en 5 618 milliard Forint egyutt mar 9%-os GDP részesedést tudhat magaenak. Ez esetleg talan lehetne egy meghatarozo szempont. Ezen a 9%-on belul
a takarítast relatíve nagy sulyt kepviselne.
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TEKINTETÉBEN
(81) ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET KEZELÉS
Áz alaagazat, harom teruletet olel fel: az (811) epítmenyuzemeltetest, a (812) takarítast
es a (813) zold terulet kezelest. Á Takarítás harom reszre van szedve (8121) Általanos
epulettakarítas, (8122) Egyeb epulet, ipari takarítas es (8129) Egyeb takarítas kategoriakban van nyilvantartva.
Áz Epítmenyuzemeltetes alaagazat 2017-ben 1 364 ceg mukodese mellett 211 milliárd
Forint árbevételt produkalt. Ez a 310 Forintos Euro arfolyamon 680 millió Euro.
Ugyanakkor a 2013-as arbevetelehez kepest (162 milliard) egy folyamatos es biztos novekedesi palyan van. Áz eltelt idoben a cegek szama is tobb mint 30%-ot novekedett.
Ázonban azt is el kell mondani, hogy a szektor nyersesegessege egyelore nem latszik
megvalosulni. Á 2015-os ev szektor szintu 5 milliardos merleg szerinti eredmenyt kovetoen ez a 2016 es 2017-es evekben erosen kozelített a nullahoz.

FM cégek száma és árbevétele
Cégek száma

Árbevétel (milliárd Forint)
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15. ábra OPTEN 2017 adatbázis
Ez alapvetoen azt jelenti, hogy a piaci verseny nagyon eles, de a novekvo piac magneskent vonzza az uj szereploket (2017-ben tobb mint 50 uj ceg jelent meg a piacon) de
ezek egyelore mindegyike nem tud meg nyeresegesen mukodni. Egyelore tehat meg csak
a remenyek vannak.
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TEKINTETÉBEN
Áz, hogy e cegek arbevetelenek mekkora szazaleka a sajat tevekenysegben megvalosított
takarítas ismeretlen. Ezen adatokat csak a cegek oszthatnak meg, de egyelore nincs
olyan forum, ahol ezt megtehetnek, es azt sem tudjuk, hogy van-e egyaltalan szandekuk
erre vonatkozoan. Egyelore ugy nez ki, hogy az ilyen iranyu igenyek meg nem eleg erosek. Minden esetre, ha spekulacioba bocsatkozunk, akkor az lehet, hogy nem elvetemult
szam, ha azt mondjuk, hogy az arbevetel 30%-realisnak latszik, hogy takarítas legyen.
Ez majd a jovoben fogjuk megtudni. Vagy megsem. Minden esetre, az elso 22 ceg kozul,
talan tobb mint a felenek jelentos lehet a sajat takarítasi megvalosítasa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cégnév
HM EI Zrt.
B + N Referencia Zrt.
STRABAG Property and Facility Services Zrt.
Future FM Zrt.
PQS International Hungary Kft.
MEGA-LOGISTIC Zrt
Future Service Kft.
OTP Ingatlanüzemeltető Kft.
B-Omega-T PFMS Kft
KIVING Kft.
ATALIAN Zrt.
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.
FÁKULTÁS FM Kft.
PQS Higiénia Kft.
Airport Facility Management Kft.
ROKKO HUNGARY Kft.
KATAZOL Kft.
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
NETDRAGON SERVICE GROUP Kft.
Szikszó Centrum Kft.
B&G Generál Kft.
POLARIS FM Kft.

2017-es árbevétel
(millió Forint)
61 731
18 247
17 810
9 783
9 219
8 990
6 040
5 395
4 690
3 934
3 895
1 908
1 880
1 809
1 505
1 367
1 323
1 288
1 244
1 212
1 155
1 137

O l d a l 46 | 99

STATISZTIKAI SZABÁLYOZÁS A KÖZPONTI ADATOK
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(812) TAKARÍTÁS
Á Takarítás harom reszre van szedve (8121) Általanos epulettakarítas, (8122) Egyeb
epulet, ipari takarítas es (8129) Egyeb takarítas kategoriakban van nyilvantartva. Á felosztasi rendszer kicsit elvavult nem feltetlenul relevans a takarítoszakaban dolgozo
donteshozok szamara, de ez van.
(8121) Általános épülettakarítás: ebbe a szakagba tartozik az osszes epulettípus altalanos (nem specialis) takarítasa, mint peldaul irodak, hazak es apartmanok, gyarak,
uzletek, intezmenyek es egyeb uzleti es szakmai helyisegek, valamint tobb lakasokbol
allo lakoepuletek altalanos (nem specialis) takarítasa. Ezek foleg belso takarítasi tevekenysegek, de magukba foglalhatjak a hozzajuk tartozo kulso epuletreszek, mint pl. ablakok es atjarok, fuggofolyosok takarítasat is.
Nem ebbe a szakákba tartozik: a speciális belső takarítás, mint például az ablaktisztítás,
kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztása (lásd 8122).
(8122) Egyéb- épület- és ipari takarítás: ebbe a szakagba tartoznak a kovetkezo tevekenysegek: minden epulettípus altalanos kulso takarítasa, beleertve irodakat, gyarakat,
boltokat, intezmenyeket, valamint egyeb uzleti es szakmai helyisegek, illetve tobblakasos lakoepuletek kulso takarítasat. Specialis epulettakaríto tevekenysegek, mint peldaul
az ablaktisztítas, kemenytisztítas, tuzhely-, kalyha-, kazan-, szemetegeto-, bojler-, szellozocso-, elszívo egysegek tisztasa.
Nem ebbe a szakákba tartozik: az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel. (lásd 4399)
(8129) Egyéb takarítás: ebbe a szakagba tartozik az uszomedence tisztítasa, fenntartasa- vonat-, busz. repulo stb. takarítasa – a szarazfoldi es tengeri tartalyok tisztítasa –
fertotlenítes es kartevoirtas – az uvegtisztítas – utcasepres, locsolas, ho-es jegeltakarítas
– mashova nem sorolt egyeb takarítasi tevekenyseg.
Nem ebbe a szakágba tartozik a mezőgazdasági kártevők irtása (lásd 0116) és az autómosás és takarítás (lásd 4520)
Ebbol is latszik, hogy a statisztikai rendszer nem egyszeru, tehat a megfelelo adatok kihamozasa a kulonbozo szektorokbol nagyon nehez es vegul pedig felmerul, hogy vegso
soron meg azt sem definialtuk, hogy mit tekintunk a takaríto szektor reszenek. Ezert
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TEKINTETÉBEN
aztan ez egyik jarhato ut a megoldas fele, hogy alapvetoen a rangsor es egyeb adatok
tekinteteben a 8121 FEOR besorolasra helyezzuk a hangsulyt es amennyiben a szolgaltatott adatok presztízs szempontta valnak, akkor a piaci szereplok majd lereagaljak ezeket, ugy, hogy eldontik, melyik statisztikaban akarnak szerepelni. Nyilvan amennyiben
egy ilyen piaci felmeres intezmenyesul a kutatott adatok kore valtozhat, amennyiben
igeny van ra.
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A TAKARÍTÓ SZEKTOR
Á takaríto szektor
TAKARÍTÁS MINT KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁS
Á takarítasi szektorban 4 638 ceg mukodese mellett, 42 035 fo foglalkoztatasaval, a
2017 arbevetel 142 milliárd Forint volt. Ide csak azokat a cegeket soroljuk, amelyeknek
elsodleges tevekenysege a takarítas valamelyik aga.
Á piacrol elmondhato, hogy a 2013-ota megfigyelheto cegszam csokkenes folytatodik
egy nagyon enyhe foglalkoztatott letszam novekedes mellett. Áz elmult 5 ev alatti folyamatos erozio kovetkezteben mara kozel 1 000 ceggel van kevesebb a piacon. Ez tobbe
kevesbe aranyban all a teljes nemzetgazdasagban tapasztalhato csokkenessel.

Takarítócégek száma
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16. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis

Mondhatnank, hogy a piac egyreszt „tisztul”, barmit is ertsunk rajta.
Masreszt az is egy fontos jelenseg, hogy a 25 – 30 evvel ezelott takaríto vallalkozasban
kezdett 30 – 40 eves alapítok/vezetok mara kezdenek elfaradni es a mar nem ugy kezelik a vesztesegeket, mint 10 vagy 20 evvel ezelott. Egyre tobben vannak olyanok, aki
egy-egy nagyobb szerzodes elveszteset kovetoen kiszanlak a takarítoiparbol. Ezek kozul
vannak olyanok, akik at tudjak adni a stafetat a kovetkezo generacionak, de a legtobben
nem.
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Ugyanakkor gondoljunk arra is, hogy ezek a cegek nagyon sok esetben akar meg ket evtizedes lemaradasban is vannak az abszolut szakmai színvonalhoz kepest, tehat a megujulashoz mar nem eleg logot meg levelpapírt cserelni.
Az elmúlt 20 évben, de leginkább az utóbbi 10 évben lezajlott változások gyökereiben alakították át a takarítóipar iránti és a szolgáltatással kapcsolatos igényt. Ez
az átalakulás még nem fejeződött be, egyelőre komoly „birkózás” folyik és megrendelők inkább elvárnak, követelnek és kivárnak. Még nincsenek jó és pontos elszámolási 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 masik megkozelítesbol azt is lathatjuk, hogy a takaríto cegek donto tobbsege 2016ban is eves szinten a 100 milliard alatti kategoriaban van. Ezek tipikus egyeni vallalkozasok, csak valamilyen megfontolasbol szervezi formaban (Bt, Kft) mukodnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen szervezetek lete bizonytalan, nem nagyon tudnak elore tervezni es egy-egy munka elvesztese utan konnyen eloalhat, hogy a ceg mukodeskeptelen
lesz es megszunik, vagy a hatosag felszamolja.
Nem is csoda, hogy egyelore a piaci kínalat csokkenese sem tudja nyersesegesse tenni a
szektort. Áz osszesített merleg szerinti eredmeny 2016-ban – 100 millios vesztesseg volt
es 2017-ben pedig -2 millio. Áz eredmenyesseg tehat javul csak meg a 0 alatt van.
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17. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis
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Hol vannak mar azok az idok, amikor a takarítoiparnak osszessegeben volt 2 – 3 milliard
merleg szerinti eredmenye? Valoszínu, hogy ez a ket veszteseges ev hosszu idore ranyomja majd a belyeget a takarítoipar teljesítmenyere.
Ugyanis a mai időkben meghatározó kérdés, hogy egy szervezet képes-e beruházni az új technológiákba és képes olyan látványos és egyben hatékony, ugyanakkor 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 veszteseghez tartozo kerdes, hogy 2016-ban bekoszontott egy ujabb problema. Ez pedig a munkaeropiac szo szerinti osszeomlasa. Á takarítoipar erre abszolut
nem volt felkeszulve sem anyagilag, sem pedig agyilag. Mondhatni, hogy a 2015-ev jelentett bizonyos tartalekot, hogy a 2016-os ev novekedeset finanszírozza, de a munkaero kínalat visszaesese es koltsegenek drasztikus emelkedese nagyon keves cegvezeto
SWOT tablajanak veszelyei kozott szerepelt.
Ezen kívul nyilvan mindezek mellett a legnagyobb problema, hogy a cegvezeto nagy reszenek a human eroforras politika nem eros oldala, es mivel a cegek donto tobbsege,
mereteibol adodoan, nem engedhet meg maganak, ilyen szakembert vagy osztalyt ennek
a megoldasa egyelore nem latszik meg a lathataron sem. Ebbol adodoan meg van egy
„ketyego idozített bombank” espedig az, hogy a takarítoipar mar egyaltalan nem vonzo
a munkavallalok szamara. Ezert aztan itt ujra kell epíteni az egesz foglalkoztatasi es díjazasi rendszert, kulonben a szakterulet munkavallalokert folytatott versenyben alul
marad.
Valoszínu, hogy mindezekert kulon-kulon, de egyutt veve is az arbevetel teruleten sem
jok a hírek. Á 2016-os ev ugyan 5% novekedest hozott, de a 2017 mar egy ennel nagyobb
visszaesest. Ennek okainak feltarasa, talan a legizgalmasabb kerdes manapsag. Ezzel
szemben pedig fontos teny, hogy a takaríto cegvezeto realitasa az elmult 30 evben az
volt, hogy a munkaero piacon mindig volt, van es lesz elegendo mennyisegu nehez sorsu
ember, akinek a takarítas az egyetlen lehetosege, ezert az alacsony fizetes elfogadasanak
tekinteteben nem nagyon kell kuzdeni 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 foglalkoztatása.
Áz eredmeny pedig itt lathato:
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18. ábra Forrás: OPTEN 2017 adatbázis

Valoszínu, hogy a 2017-es visszaesesnek a magyarazata abban is rejlik, hogy a tavaly
meglepoen sok hír volt a piacon arra vonatkozoan, hogy egyes megbízok a takarítasi tevekenyseget visszaszerveztek es most sajat korben vegzik. Ez a visszaeses nagyon komoly, ami azt is jelentheti, hogy nem csak a vevok 1 – 2 %-a dontott a visszaszervezes
mellett, hanem annal lenyegesebben tobb. Illetve az is kerdes, hogy ez a kovetkezo evekben mikeppen alakul.
Á teljes jelenseg megertesehez fontos pontosan latni a foglalkoztatasi adatokat is. Itt mar
az elemzo elgondolkodik, hogy mikeppen tudott ez kialakulni.
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41246

41257

2015

2016

42035

39149
2013

2014

2017

19. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár
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Á foglalkoztatott letszam alakulasa nem pontosan tukrozi sem az arbevetel alakulasat
sem pedig a munkaero piaci kínalat alakulasat. Bar utobbi eseteben a megkerdezett piaci szereplok szerint lehet szoros osszefugges. Espedig az, hogy a cegek a munkaero
megtartasa erdekeben kulonbozo engedmenyeket tettek, tobbek kozt megnott a bejelentesi kedv.
Á masik ide tartozo szempont, hogy takarítoiparban nem mindenki van teljes munkaidoben foglalkoztatva es ezert a letszam helyett a teljesített ora lenne az igazan jol hasznalhato statisztikai adat. Ugyanakkor fontos annak a jelensegnek is ertelmezese, hogy a
cegek neha a szurke zonaba is betevednek azzal, hogy a dolgozoikat adott esetben tobb
oraban foglalkoztatjak, mint amennyire azok be vannak jelentve. Ez aztan torz adatot ad,
amikor a takaríto szakagazat termelekenysegi mutatoit szamoljuk.
Á letszam adatok ott is keltenek nemi izgalmat, hogy miert emelkedett a foglalkoztatott
letszam, mikozben esett az arbevetel. termeszetesen az is lehet, hogy a cegek egy resze
„elkapta a fonalat” es naluk nott az arbevetel es az eredmenyesseg is es ok voltak azok,
akiknek koszonhetoen a statisztika felfele mozdult. Itt majd nyilvan erdekes lehet, hogy
a kovetkezo evek jelenteseben jelezzuk, hogy a cegek nev szerint egyenkent novekedtek
vagy csokkentek. Ez arnyalhatja az atlag szamokat.
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Á SZEREPLOK
Az első terület 8121
Miutan kiszurtem a nulla arbevetellel rendelkezo cegeket, 1410 ceg maradt az adatbazisban, ezek egyuttes arbevetele 130 milliard Forint.
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20. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár
Mint latszik a statisztikabol ebben a halmazban az arbevetel toretlen tobb mint 10%-os
novekedessel, csak a merleg szerinti eredmeny nem az, bar itt is van javulas -87 milliorol
-2 milliora.
Áz elso 10 ceg mindegyikenek arbevetele meghaladja az 1 milliard Forintot, egyuttes
arbeveteluk pedig megkozelíti a 45 milliardot, es ez 36%-os piaci reszesedest jelent ebben 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 listabol jol latszik, hogy, hogy a TOP 10 is jelentos heterogenitast mutat. Áz elso ketto
cegnek mar nagyobb az arbevetele, mint az utana kovetkezo nyolcnak. Tovabba az is fontos teny, hogy a bovebb lista, az elso 50 cegenek az arbevetele is alig haladja, meg az
50%-os piaci reszesedest. Vagyis a tovabbi 40 ceg, csak 14%-nyi reszesedest hoz meg
pluszban.

Cégnév
Jánosik és Társai Kft.
P. DUSSMANN Kft.
T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.
TÖMB 2002 Kft
OPUS Kft.
PartnerGroup Kft.
FM Talent Kft.
PROFI-KOMFORT Kft.
BAVILICO Kft.
TAKÉPSZOLG Kft.

2017-es árbe- 2017-es adózott
vétel (millió
eredmény (millió FoForint)
rint)4
700 – 1 000 között
13 178
50 – 70 között
9 371
500 – 700 között
5 708
50 – 100 között
4 073
50 – 100 között
3 272
nincs adat
2 557
2 alatt
1 920
2 alatt
1 859
2 alatt
1 673
20 – 50 között
1 186

Tovabba az is latszik, hogy a szektor szintu vesztesseg alapvetoen nem a nagyoknal keletkezett. Ugyanakkor az adozott nyeresseg merteke is nagyon valtozo 0 – 8% kozott
szor. Ánnak ertelmezesenek, hogy mi a keves es mi a sok nem nagyon van ertelme. Ebben
a felmeresben nem mentem melyebbre a kisebb arbevetellel rendelkezo cegek konkret
eredmenyeit nem vizsgaltam. Á kesobbi felmereseseket erre ki is lehet majd terjeszteni.
A derékhad
Egy fajta lelektani hatart is meghataroztam, ezt 100 millio Forint eves arbevetelnel huztam meg. Ez egy szubjektív ertek, ha talalunk egy logikus ertekmeghatarozasi rendszert,
akkor ezt meg is valtoztathatjuk. Áddig ez lesz a valasztovonal. Ezt a szintet 225 cég
teljesítette es egyuttes piaci reszesedesuk az egesz csoportbol 81%. Mondhatnank,
hogy ez a takarítoipar „derekhada”.

4

Á Nemzeti cegtar publikusan elerheto 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 rangsorban, az első 10 kivételével. Á jovoben majd ez lesz a kiindulo lista es az uj adatok fuggvenyeben, majd ertelmezzuk a piac alakulasat, a kulonbozo cegek tundokleset vagy bukasat. Á listaban vannak olyan szereplok cegek, akik egy tulajdonoshoz, vagy tulajdonosi
korhoz tartoznak, ezek kozul van, ami nyilvanvalo es van, ami nem. Magamtol nem vontam oket ossze, mert nyilvan van a mogott valamilyen cegpolitikai szandek, hogy fenntartanak tobb ceget, azonban, ha barki jelzi, hogy ezt szeretne, mert neki fontos, hogy a
listan ellok ellobb helyen legyen, kerem jelezze/igazolja es elvegzem a modosítast.
Cégnév

2017-es árbevétel (millió Forint)

11 TOP-NET NÍVÓ Kft.
12 KRISTÁLY-MIX Kft.

1 134

13 Buda Clean Kft.
14 TOP CLEANING Kft.

911

15 Clearservice Kft.
16 Clear Hand Beauty Kft

880

17 Profield Operátor Kft.
18 Fénysziget Kft.

822

19 ROUTINE CLEAN Kft
20 Aladdin Nagy Kft.

716

21 Fort Facility Kft.
22 NUTS Co. Kft

660

23 KLINING GROUP Kft.
24 ÉPÍT-TÁKÁRÍT 2004 Bt

635

25 DIG-BUILD Kft.
26 EMIL ÉS TÁRSÁI Kft.

574

27 PubliCleaning Kft.
28 CARPEX Kft.

560

29 3 R Kft.
30 BELFOR Hungária Kft.

548

31 Horvát-Service Kft.
32 BB-Védelem Kft.

523

33 Brite-Sol Kft.
34 Completely Clean Kft.

476

35 OPUS Line Kft.
36 Lami cleaner 2000 Kft

474

971
886
862
756
690
636
611
571
558
530
484
475
465
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37 TOP-NET NÍVÓ PLUSZ Kft.
38 BÁZÁR PÁRKING 2000 Kft.

465

39 PENTAMIX Kft.
40 GÁLÁ 1 Kft.

440

41

445
437

Machtan Kft.
42 FOREST CLEAN Kft.
43 DÖRZS-IKE Kft.

434

44 ADRITEAM 2015 Kft.
45 LAVER Kft.

398

46 DoTa TEAM Kft.
47
Serfel és Fia Kft.
48 KRIMHILDA-CLEAN Kft.

387

49 Nagy Cleaning Kft.
50 PRO-FRÉZIÁ KFT.

370

51 AQUALOGISZTIKA Kft.
52 DARK ELEPHANT Kft

362

53

410
406
396
386
372
364
354

OPUS Ingatlanüzemeltető Kft.
54 F&F Kft.
55 Rotarybroom Kft.

352

56 Glad Humán Kft.
57 KI-TÁKÁRÍT Kft.

334

58 ZSOVIK-TREND Kft
59
KOBA CLEAN GROUP Kft
60 HER-PAKK Kft.

324

61 I.B.P.S. Kft.
62 Megapolisz HR Kft.

317

63 Euro Sentinel Kft
64 Brilliant Cleaning Kft.

315

65

341
340
331
318
318
316
309

HIGIÉNIÁ 99. Kft.
66 Korrekt Food és Hostess Kft.
67 Columen Security Kft

300

68 MEGA CLEAN 2001. Kft.
69 ER-VO TEAM KFT.

296

70 TAKAR-INT Szolgáltató Kft.
71
Amanda Clear Kft.
72 AMO BT

292

73 AZURIO CLEAN Kft.
74 Clean-Team Kft.

286

75 RO-LAND PLUS Kft.

282

300
299
293
289
288
284
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76 Bigzobal Profi Kft
77 FAL-CO 7 Takarítószolgálat Kft.

274

78 TFN HUNGÁRIÁ Kft.
79 Office Management Services Kft

270

80

274
269

V & T Trans Kft.
81 MASTER CLEAN PLUS Kft.
82 BÁRSONY Kft.

268

83 Finally Finest Kft.
84 HORIZONT TEX Kft.

259

85 MINERVA FMH Kft.
86
TRENDEX BAU Kft.
87 Number One Cleaning Kft.

256

88 Symmetric Group Kft.
89 PEDÁNTÉRIÁ-PLUSZ Kft.

251

90 Banetti Direct Kft.
91 C. P. PORTÁL Kft.

244

92

266
262
256
255
252
251
243

V.S.R. CLEAN Kft.
93 ALISCA-CLEAN Kft.
94 PRO HIDAK Kft

239

95 ANTI-BACI Kft.
96 Mandic Economic Kft

231

97 Clean House Kft.
98
Bántó Kft.
99 PER-CLEAN 2002 Kft.

229

236
233
229
227
227

100 SZARVAS Kft.
101 T-CLEAN Kft.

226

102 GRABOVSZKY QUALITY Kft.
103 ZEGA 2012 Kft.

221

104

224
218

MMD FACILITY Kft.
105 EX-ART 2001 Kft.
106 MIRROR CLEAN Kft.

218

107 Békési Produktív Szociális Szövetkezet
108 MESTERTÁKÁRÍTÓ Kft.

206

109 PORZSÁK Kft.
110
KLINER Kft.
111 NAGY-DUÓ Kft.

203

112 CREDIT-UP Kft.
113 LD Clean Kft.

197

114 Tulipa Hungarica Kft.

192

216
207
204
199
199
192
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115 Fakultás Magic Kft.
116 LÁSÓ BÚTYI Kft.

191

117 Y004 Security Kft
118 Hygienic Management Group Kft.

189

119

189
189

EUROPEAN CAPITAL INVEST Kft.
120 Szirmix Kft
121 YES-CLEAN Kft.

186

122 CSS-FM Kft.
123 Dr Clean Kft.

184

124 BAVITI-INVEST Kft.
125
ÉVÁG Kft.
126 FA-ÁZ Szolgáltató Kft.

182

127 IFESZ Kft.
128 Tiffer Kft.

180

129 Mankind15 Kft
130 Thury Group 2015 Kft.

177

131

185
184
184
182
181
178
175

CLEANNET Kft.
132 Full-M Kft.
133 Kávézó Kft.

175

134 PURE GLOBAL Kft.
135 KLINGIR Kft.

172

136 EU-Clean Kft.
137
A. I. D. Kft.
138 CLEAN-EXIGO Kft.

170

139 Royal Services Kft
140 Obszi-Clean Kft.

166

141 TMI Épületmenedzsment kft
142 CSOBI Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

163

143

174
172
171
169
166
165
160

PORZSÁK-TEAM Kft.
144 ARIDA Kkt.
145 TAGE Kft.

158

146 ÖKO DIREKT Kft.
147 FOCUS FMC Kft.

156

148 EXPEDITIV CLEAN Kft.
149
White-Group Kft.
150 LIMPEZA TEAM Kft.

155

151 TISZTA-LESZ Kft.
152 Por-Kontroll Kft.

154

153 Dream Clean Hungary 2002 Kft.

153

158
157
156
154
154
153
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154 SA-Univerzál Szervíz Kft.
155 GLOBAL HUMAN Kft.

151

156 Bakos Épülettakarítás Kft
157 IDO TRIÓ Kft.

149

158

150
149

Álpannónia Regnum Szoc. Szövetkezet
159 GEOTIM Kft.
160 Tisztaság Plusz Kft

149

161 Clear-Wolf Company Kft.
162 HIGIÉNCENTER Kft.

148

163 Jánosik és Társai Clean Kft.
164
BÁGÓNÉ és Társai Kft.
165 MAIDS Kft.

147

166 TÁKSZER Osztrák-Magyar Kft.
167 Ideál-Clear Kft.

146

168 Békés-Clean Kft.
169 VIDINVEST HUNGARY Kft.

142

170

149
148
148
146
146
142
141

SZM-C Kft
171 Varsány-Group Kft
172 Attenclean Kft.

140

173 WELLSEC INVEST Kft.
174 VITAL ROOM Kft

135

175 JUDY-CLEAN Kft.
176
SHEEN HIGIÉNIÁ Kft.
177 GRABOWSKY BAU Kft.

131

178 MaxCleaning Hungary Kft
179 SICULUM GREEN Kft.

130

180 WEBA 12 Kft.
181 SparklingClean kft.

126

182

138
136
134
130
130
126
125

CLEANER GUYS Kft.
183 ZOL-TAK Kft.
184 Landreligion Kft

125

185 Energy Power Kft.
186 Rapad Team Kft

123

187 CLEANDERELLA Kft.
188
SÉD-VIX Bt.
189 BLACK SHINE STAR Kft.

121

190 GOLD 46 Kft.
191 TUGUARD Kft

121

192 TRIBAL Kft.

120

124
124
122
121
121
121
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193 EBNG TOP MEN Kft.
194 Simix-Clean Plusz Kft.

120

195 TisztaZöld Kft.
196 Pharma Pill Kft.

119

197

119
118

Super Clean Home Kft.
198 BK PLUSZ Kft.
199 SIPTAKBAU Kft.

118

200 TOP HIGIÉNIÁ 2004 Kft.
201 DIÓSZEGI Kft.

116

202 EVOMARK Kft.
203
CLEAN CODE Kft.
204 Béni Sec Bt.

116

205 RexTron Kft.
206 JantraLine 916 Kft.

114

207 Cleaning-IT Kft.
208 KOGACLEAN Kft

110

209

118
116
116
115
115
114
109

BETTY 96 Kft.
210 INEX-INTER Kft.
211 TOP CLEAN PLUSZ Bt.

109

212 4 Clean Kft.
213 H&L Bizalom Kft.

107

214 MDS Kft.
215
KO-DE-KO 96 Kft.
216 GÖTZ-Épületmenedzsment Kft.

106

217 Clean Express Kft.
218 MASTER COMPANY SERVICE Kft.

104

219 Clemens Cleaning Kft.
220 City-Clear Kft.

103

221

109
107
106
106
106
104
103

TOP-CLEAN 87' Kft.
222 PORTSELÁT Kft.
223 ClearNet44 Tisztítástechnikai Kft.

103

224 Főnix Security Kft.
225 Family Business Company Kft.

100

102
101
100

Ha tehat a kezdetben harom kategoriat hatarozunk meg, akkor a kínalati piac 1%-a a
milliard feletti cegek halmaza, 18% a szazmillio es 1 milliard arbevetellel rendelkezo
cegek halmaza. Ezt a masodik csoportot meg lehetne tovabb osztani, de egyelore ezt nem
tettem meg. Á fent lathato lista igazan akkor lenne meg hasznosabb, ha a cegeknek nem
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csak az arbevetele latszana, hanem esetleg egyeb parameter is, amibol aztan tovabbi kovetkezteteseket lehetne levonni arra vonatkozoan, hogy peldaul mennyire szakmaiak
vagy milyen minosegre kepesek.
Vegezetul, de nem utolso sorban a piaci szereplok 81%-anak erbevetele 100 millio Forint alatt van. Ámi onmagaban nem jelenti, hogy ebben a szegmensben ne lennenek
szakmailag jol felkeszult cegek, hiszen ezt a hatart teljesen szubjektíven huztam meg
100 millio felet, ez meg lehetett volna huzni 50 millional is. Ázonban a versenynek az
adhat komorsagot, hogy egy magasabb kuszobot hatarozunk meg. Á lista majd egy ev
mulva lesz erdekes, hogy ki jelenik meg benne es 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 es eloremutato kerdes lenne, hogy ez minek koszonheto? Itt termeszetesen sok az uj ceg es tobb mas oka is lehet annak, hogy egy ceg meg itt tanyazik.
Technikailag ezekkel a cegekkel most a felmeres nem foglalkozik, majd a visszajelzesekbol latni fogjuk a helyzetet, hogy szukseg van-e melyebb elemzesre.
Termeszetesen a helyzet meg tovabb elemezheto azzal, hogy:
1) a 100 milliard feletti cegeknek mi az eletkoruk es milyen fejlodesi palyat jartak
be. Most a fejletseg milyen szakaszaban vannak, es milyen remenyeik vannak a
profitjuk javítasara novekedessel vagy specializalodassal.
2) a 100 milliard alatti cegek hany %-a alakult az elmult 3 evben vagy az elmul 2
vagy 1 evben. Ez ido alatt szubjektíven es objektíven, hogy ertekelik a helyzetuket
es milyen celjaik vannak?
3) a 100 milliard alatti cegek szamara azert vannak lehetosegek kepzes es tanacsadas tekinteteben, akiket erdekel, jelezzenek vissza.
Ezek az adatok csak onbevalassal erhetoek el, elkepzelheto, hogy adott esetben a piaci
szereplok egymasnak segítenek azzal, hogy valamilyen trend kimutatova valik az adatokbol.
Ha ezt a szektort tovabb tudnank elemezni, akkor az is izgalmas kerdes lenne az is, hogy
evrol evre mikent alakul a cegek forgalma es eredmenye, mert az mar most is latszik,
hogy az ujonnan alakult cegek mindegyike 100 milliard alatt van es az is jol latszik, hogy
100 milliard felet nincs, olyan ceg van, ami nincs legalabb 10 eves multja.
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Ezek majd a jovo evi jelentesben kapnanak helyet. Mint az is, hogy a cegek szakmai
szintje mennyire van osszefuggesbe az arbevetelukkel, de ami ennel sokkal fontosabb az
adozott nyeresegukkel.

Takarítócégek aránya árbevétel
szerint
1%

18%
1 milliárd felett
100 millió felett
100 millió alatt

81%

21. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis
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A második terület 8122
Mint lathato ez a csoport mind cegek szamaban (osszesen 507 ceg, de a 0-as cegek kiszureset kovetoen csak 233) es arbevetelben (19 milliard) lenyegesen elmarad az elozo
terulettol. Ugyankor novekedesrol sem beszelhetunk, csak egy 2016 bekovetkezett toresrol, ami a talan megerne egy kutatast, hogy mi volt ott valojaban.
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22. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis
Nehany ceg kivetelevel a cegek nevei sem csengenek ismerosen. Ugyanakkor az latszik,
hogy a szoras sokkal kisebb, a cegek kozott nincs akkora elteres, mint az elozo csoportban. Illetve az eves 100 millio forint forgalmat csak 45 ceg eri el, a tobbi alatta van.
Itt inkabb az eligazodas nehezebb, mert itt talalhatoak a kemenysepro cegek is. Ez pedig
nem eldontott teny, hogy azok arbevetele erdekes-e a takarítoszektor resztvevoi szamara.
Nyilvan a takarítas-tisztítas piacnak statisztikai es szakmai szempontbol is resztvevoi.
Ázonban nem ugyanazon a piacon mozognak. Mindezektol fuggetlenul az sem latszik
tisztan, hogy az itt szereplo cegek arbevetele mikeppen all ossze es milyen egyeb tevekenysegeik vannak. Mindenesetre van kozottuk par ismeretlen, de egyebkent jelentos
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piaci szegmens birtoklo ceg. Á jovoben az is nyitott kerdes, hogy erdekkepviselet es szektor szintu szabalyozast illetoen ezek alkothatnak-e kozos platformot. Ugyanis statisztikailag a kemenysepro cegek is ebben a csoportban vannak.
A TOP 10
Cégnév
ÉBERLÁU Kft.
VASI KORALL Kft.5
FORTEX INVEST HUNGARY Kft.
FŐKÉTÜSZ Kft.6
CLEAN STAR COMPLEX Kft.7
TO-KEN 2005 Patrol Kft.
WUNDERBÁR Hungária Kft.
Magyar Kéményseprő Kft.8
RONIX Kft.9
KÉMÉNYSEPRŐIPÁRI Kft.10
International Tank Cleaning Services Kft.

2017-es árbevétel
(millió Forint)
2 847
918
864
671
662
466
407
365
325
312
312

Olyan ceg, amely a takarítas mellett munkaruhakat es munkabiztonsagi felszereleseket is forgalmaz.
Kemenysepro
7 Epítoiparral es munkaero kolcsonzessel is foglalkozo ceg.
8 Kemenysepro
9 Kartevoirto
10 Kemenysepro
5
6
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A harmadik terület 8129
Ez a halmaz hasonlo az elozohoz, de itt viszont a zavart a kártevőirtó cegek okozzak.
Nyilvan ezert nem ok a hibasak, hanem ez statisztikai szakmai kerdes. Statisztika szerint
itt 650 ceg talalhato, 18 milliardos eves forgalommal. Ázonban miutan itt is elvegeztem
a 0-s szurest mar csak 358 ceg maradt. Áz evi 100 millios hatart ebben a szegmensben
2017-ben csak 36 ceg tudta teljesíteni.

ÁRBEVÉTEL ÉS MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

900

ME (millió)

2013

2014

2015

2016

-1
18

-3
17

16

15

13

732

1025

Árbevétel (milliárd)

2017

23. ábra Forrás OPTEN 2017 adatbázis
Itt talalhatoak az iparban, kozlekedesben takaríto cegek es az egeszsegugyi kartevoirto
cegek is es ez utobbi megint olyan terulet, mintha idegen lenne a takaríto szektortol.
Ebben az estben is ugyanaz a helyzet, mint az elozo teruleteknel, ha pontosabb adatokat
akarunk, akkor, bizony be kell, hogy induljon a cegek adatszolgaltatasi rendszere.
Áz merleg szerinti eredmeny vonatkozasaban itt is megfigyelheto a 2016-os tores es hat
ebbol a szempontbol a cegek ebben a szegmensben sem talaltak magukra 2017-ben
sem.
Viszont ezek a cegek meg inkabb homogenebb kepet mutatnak arbevetel szerint. Tovabba ugy latszik, hogy itt a egeszsegugyi kartevo írtok aranya lenyegesebben nagyobb,
szamomra csak ket takarítoceg ismert, mint takaríto ceg a BBM es a NÁLI.
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A TOP 10
Cégnév
PROMPT'94. Kft.
BBM Zrt.
MISKOLCI VÁROSGÁZDÁ Nonprofit Kft.
IRTÓ TRIÓ Kft.
SZEMP AIR Kft.
BLS-TRIÓ Kft.
NALI Kft.
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Hernád Gyöngye Termelő és Szolgáltató Szoc. Szövetk.
ROVÉRT KFT
TÁNDUSZ Szolgáltató Kft.

2017-es árbevétel
(millió Forint)
998
997
749
568
502
494
479
437
397
350
326
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TAKARÍTÁS MINT BELSŐ SZOLGÁLTATÁS
Ezekrol semmilyen konkret adatunk nincs, az Europai becsleseknek koszonhetoen feltetelezzuk, hogy a helyzet nalunk rosszabb, tehat a megoszlas Magyarorszagon 50 – 50%
lehet, ez esetben szamolhatunk masik 40 000 emberrel, akik takarítokent nem takarítocegeknel dolgoznak. Ugyanakkor az sincs kizarva, hogy ez a szegmens nagyobb lenne,
mint maga a kulso szolgaltatoi piac.
Ezek a teruletek lehetnek iskolak, egeszsegugyi intezmenyek, szallodak, panziok, sot
ipari cegek is.
Ha a gep, eszkoz es tisztítoszer forgalmazok elmondasibol indulunk ki, akkor az elgondolkodtato, hogy szerintuk e cegek forgalma ma nagyobb, mint amit a takarítocegek generalnak. Ebbe azonban benne van az is, legalabbis az en szakertoi tapasztalatom szerint, hogy a sajat alkalmazasban vegzett takarítas soran a fajlagos tisztítoszer felhasznalas 10 – 15%-al is nagyobb, mint a takaríto cegeknel.
Ámennyiben ez nem csak egy szubjektív erzes az sincs kizarva, hogy Magyarorszagon
van osszesen 100 000 ember, aki takarítasbol el.
Ázokon a teruleteken, ahol adatokhoz jutottam a belso szolgaltatasnak mindenhol kritikan aluli volt a szakmai vezetese es a helyi donteshozok realitasaba sem volt benne, hogy
a minoseg ezen all vagy bukik.
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Kihívasok es strategiak
SZAKMA VAGY NEM SZAKMA?
Áz elso es legnagyobb problemaja az, hogy nem tudja eldonteni, hogy az, amit csinal az
a szakma-e vagy nem. Ebbol adodoan a foglalkoztatottak legnagyobb hanyada segedmunkas es ertelemszeruen ez az allomany nem nagyon nyitott sem a gepesítesre, sem
semmifele innovaciora es eppen ezert jelenleg tovabbra is alacsony termelesi erteket
tud produkalni.
Ha nem szakma, akkor ne essünk kétségbe úton útfélen, hogy nincs megbecsülve.
ha pedig szakma, akkor először is ténylegesen és formálisan is váljunk szakemberré és viselkedjünk is úgy. Ha ez megvan a megbecsülés nem marad el.
Á szakemberré válás e lépcsőfokát, nem lehet kihagyni. Hiába gondoljuk azt, hogy mindent 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 Nyugat-európai helyzetből kiindulva valószínű, hogy lesz kötelező minimális szint a takarítóknak 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 szinteket. Ebből kettő rész szakkepésítés és kettő pedig alsó-közép és felső-közép fokú szakképesítés. Illetve mindennek a koronája a felsőfokú képzés. Ezek a képesítések egymásra 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, bárkire vonatkozhat. Úgy látom, hogy a képzés, a piaci lehetőség és a humán erőforrás rendszer kulcsfigurája a szolgáltatásvezető. Ez azt jelenti, hogy a szakma alapokra helyezése
innen kell, hogy kiinduljon. Természetesen azt is tisztán látom, hogy egy szakmai végzettség nélküli szolgáltatásvezető soha nem lesz hiteles még alacsony szakpolitikai kérdésekben sem. Ezért ebben mindenkinek, aki jelenleg szolgáltatásvezető vagy bármilyen 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 masodik kihívas, hogy azon cegvezetok, akik mar dontottek arrol, hogy a fejlodes utjara lepnek, egy ujabb helyzettel talaljak szembe magukat. Á szakma vagy nem szakma
dilemma egy szinttel lentebb a vegrehajto allomany szintjen meg nehezebb dio. Ázoknal
a cegeknel, ahol a dontes meg nem szuletett meg, ott a munkaerohiany es a fluktuacio
ad visszaigazolasokat, hogy nem a helyes uton 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 köszönhető a szolgáltatásvezetőknek is. Nyilván nem ők az egyetlen hibásak, de sajnos oroszlánrészük 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 féleképpen ítélték meg a szükséget. Egyesek abban gondolkodtak, hogy az államilag elismert szakmunkás lényege az, hogy később mester lehet és alapvetően az ideális szolgáltatásvezető 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, ennek 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 megéltek az elmúlt rendszerből, a szocializációjuk meghatározó volt ebből a szempontból, volt
már valamilyen egzisztenciájuk és egy helyzetet mentettek át az új világba. Á gondolkodásuk 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 gondolatvilágához, de függetleníteni sem tudták magukat annak a szocializációs hatásától. Ők
azért még nem hoztak létre semmi lényegeset és tele voltak ambícióval arra vonatkozóan, 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” végzettségtől 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 sokkal inkább magánjellegű, mint, hogy azzal foglalkozna, hogy szakmailag miképpen alakultak 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 kérdés, hogy amit elértünk az tartós lesz, lehet rá építkezni vagy a következő generáció lerombolja 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 80as 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 izgalmasabb, 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 jövőt. 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 képest. Á SZOLGÁLTÁTÁSVEZETŐ könyv készen van és az INTÉZMÉNYTÁKÁRÍTÓ is. Most
O l d a l 71 | 99

KIHÍVÁSOK ÉS STRATÉGIÁK
vagyok a GÉPKEZELŐ és a SZÁKMUNKÁS utolsó simításainál. Á cél az, hogy beinduljon
egy egyértelmű követelmény meghatározás és a személyes megfelelés objektíven értékelhető legyen. Mindentől függetlenül azt gondolom, hogy e nélkül nem lesz előrelépés.
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SZABÁLYOZÁS ÉS ÉRDEKKÉPVISELET
Áz mar tobbszor is elokerult, hogy a szervezetek nagyon kevesen kepviseltetik magukat
az egyetlen orszagos szakmai szervezetben. Ennek nyilvanvalo eredmenye, hogy a szervezet megy arra, amerre megy es ezzel kapcsolatban sokan sok fele kritikat fogalmaznak
meg. Ezzel kapcsolatban csak egy modon szulethet megnyugtato megoldas, ha az illetok
belepnek a MÁTISZ-ba es el is jonnek a kozgyulesre, ahol merlegre teszik elkepzeleseiket. Á helyzetek es a lehetosegek megvitatasa utan majd szuletik egy dontes, amit aztan
vegre kell hajtani. Tehat a MÁTISZ tagsag nem csupan a tagdíj befizetese, hanem ahhoz,
hogy eredmeny is legyen erdemi munka is szukseges.
Diagnózis
Első: Sajnos bármilyen híresztelések is vannak, a gazdaság egyelőre lehet, hogy jó pályán van, de még nem igazán nem teljesít sem kiemelkedően, sem jól. Á takarítóipar az
(N) ágazat része, ami az adminisztratív szolgáltatást támogató tevékenységeket tömöríti (bérbeadás, lízing, munkaerő-piaci szolgáltatások, építményüzemeltetés és egyéb)
és ami tulajdonképpen a gazdaság „hőmérsékletének” is tekinthető, mert egy dinamikusan növekvő gazdaságban sok ilyen szolgáltatás vesznek igénybe, a nehéz években pedig 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 kínálatnövekedés is van. Mindezt alátámasztja, hogy, hogy az egy főre jutó óránkénti termelési 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 vannak 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 kiválasztott célpiac megdolgozását. Á „B” tevékenység nagy vonalakban az üzletág szabályozásának elősegítése, ami valójában egy fajta együttműködés és megállapodás a versenytársakkal, 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 kihívas a szolgaltatasok hatekony ertekesítesi modja es a palyazatok kezelese. Sok fele taktikat lehetne alkalmazni, es nyilvan az is fontos lenne, hogy a szabalyozasi kornyezet mikeppen alakul. Ázt gondolom, hogy ez egy fontos jelenseg, meg nem
tudom hova vezet, es mit eredmenyez, de nagyon elgondolkodtato. Mar tobb mint egy
eve felvettem azt a szokast, hogy kedvelem a FB-n megjeleno takaríto cegek oldalait. Ezzel az adatbazissal eddig nem kezdtem semmit, mert egyreszt ismert cegek voltak, masreszt meg nem nagyon volt idom erre. Egyik nap azonban megszamoltam oket es nehanyukat fel is hívtam. 517 uj ceg a FÁCEBOOK feluleten. Dobbenet, mert amikor azt mondom, hogy uj, akkor olyan cegekrol beszelek, amikrol en sem halottam. Ok, megis csak
van egy reteg, aki lat fantaziat a takarítasban.
Mélybérre ásva azonban a helyzet nem ennyire rózsás. Az 517 cégből találomra
felhívtam 60 céget és a velük való beszélgetés nagyon elgondolkodtatott. 10% körüli felmérés nem reprezentatív, de több mint semmi, azért az mutatja, hogy érdemes ezen a vonalon tovább menni vagy nem. Á valogatas alapja az volt, hogy sorba
vettem a cegeket, es akinek volt telefonja, azt felhívtam. Eloszor is mind a 60 telefonnal,
mar elsore sikerult megtalalni a donteshozot es a „cegek” kozul 50-en vallalkozas, 8 Bt.
es 2 Kft. volt. Nezzuk a statisztikai adatokat:
1) Á cegek 70% nem a ceg neven hirdetett, hanem egy fantazianeven. Erre utolag
figyeltem fel, es sajnos nem kerdeztem ra miert.
2) Áz vallalkozok es cegvezetok kozul csak harom hallott arrol, hogy a takarítas
allamilag elismert szakma lenne. Ázonban ennek a haromnak sem volt semmilyen szakiranyu vegzettsege. Á 60 vezetobol 1 tervezte, hogy valamit azert
kene tanulni.
3) Áz is nagyon izgalmas, hogy vannak onkormanyzatok, akik a vallalkozasi engedely kiadasat szakmunkas bizonyítvanyhoz kotik es vannak olyanok, ahol
ez fel sem merul. Áz 50 vallalkozobol 2 esetben kertek es ott volt is valami
rokon, akinek megvolt. Pontosabban a megkerdezett vallalkozoknal ez az
arany, azt, hogy ez a kuszobfeltetel hany vallalkozas letrejottet akadalyozta
meg nem tudjuk.
4) Kerdesemre mindegyik elmondta, hogy fogalma sincs arrol, hogy mit tanulhat
a tanfolyamon, egy szakmunkas vagy egy szolgaltatasvezeto. Mindnyajan az
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elmult 2 evben vagtak neki ennek a piacnak es elsosorban azert, mert ehhez
nem kellett szinte semmi alaptoke. Á piactol sem kaptak soha semmilyen viszszajelzest, hogy ez fontos lenne. Ebbol csak 4 volt, aki a tavaly.
5) Á 60 piaci szereplobol 42 vallalkozas, tarsashaz es maganlakasok takarítasaval kezdte es elotte meg csak nem is takarított takaríto cegnel. Tulajdonkeppen jelentos reszuk 0 tapasztalattal vagott neki a dolognak. 8-an voltak, akik
mar takarítottak rovidebb, hosszabb ideig cegeknel, de aztan elsodrodtak a
szakterulettol es 20-an voltak, akik azt mondtak, hogy mikozben egy takaríto
cegnel dolgoztak, akozben kezdtek meg ceguk fejleszteset. Nehanyan kozuluk,
pontosban negyen, ma is takaríto cegnel dolgoznak, de vannak sajat munkaik
is.
6) Á 60 szervezet jelenleg jellemzoen maganhazakat es kis irodakat takarítanak.
Á 60-bol ketto mar vegzett nagytakarítast peksegben, etterem konyhajaban
es egeszsegugyi intezmenyben is. Álapvetoen ugy tekintenek erre a vallalkozasra, mint szereny megelhetesi formara es kulonosebb fejlesztesekben nem
gondolkodnak. Á piacrol minimalis ismereteik vannak, es csak annyit tudnak,
hogy vannak nagy cegek is milliardos bevetellel.
7) Á 60 szervezetbol 2-nek van alvallalkozoi szerzodese egy nagyobb takaríto
ceggel, de a tobbi szervezet minden munkaja fovallalkozas.
8) Á 60 szervezet bevallasuk szerint osszesen 250 embert foglalkoztat, nagy reszuket 4 oras muszakban. Ázt hiszem, ez a terulet meg meger egy kis kutatast,
mert a 250 + 60 fo kozul csak haromnak van takaríto vagy tisztítas-technologiai szakmunkas bizonyítvanya es a 60 vezeto kozul egynek sem tisztítastechnologiai szolgaltatasvezeto bizonyítvanya. Ha ismeritek a „cipougynok
Áfrikaban” viccet akkor itt senkinek nincs cipoje. Ez a teny onmagaban talan
meg nem jelent semmit, nyilvan erdekes lehet, hogy mit mutat a statisztika az
500 vallalkozas vonatkozasaban, es hat nagy kerdes, hogy egy uj piaci szereploben mikor fogalmazodik meg, hogy a FÁCEBOOK olyan felulet, amin jelen
kell lennie. Ez persze mutatja azt is, hogy mai vilagunkban, a marketing sokkal
elobbre van, mint maga a szakma.
9) Á 60 ceg mindegyike az eves 100 millio alatti arbevetel kategoriaban volt
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Á kínalati oldal melyebb elemzese
CÉGALAPÍTÁSOK
Általaban ha egy uzletagban nagy a cegalapítasi kedv, akkor azt szoktuk mondani, hogy
lenduletben van az adott szektor es vonzza a vallalkozokat. Ez altalaban igaz, de a takarítoiparban azert van egy „fantomceg” jelenseg is, ami az jelenti, hogy a hosszu alvallalkozoi lancok mukodtetese viszonylag nagy „cegelhasznalodassal” jar. Bar az utobbi evekben a NÁV eleg rendesen magara talalt es mar megszuntek az igazan kirívo anomaliak
itt, ott meg fel-fel bukkan egy-egy olyan ajanlat, ami normalis korulmenyek kozott, legalisan nem valosíthato meg.
Nézzük a tényeket: a kovetkezo tablan a cegalapítasok es a hivatalbol torlesi eljarassal
megszunt cegek szamat allítja egymas melle.
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24. ábra Forrás: Nemzeti Cégtár

Á cegalapítasi kedv enyhen, a 2015-os melypontot kovetoen valami ertehetetlen okbol
kifolyolag javul. Ez ellentetben van, azzal, hogy a szektor, kulonosen eppen az utobbi 2
evben veszteseges, vagy eppen ezert kellenek az uj cegek? Ugyanakkor izgalmas eredmeny lenne, ha tudnank, hogy e cegek hany szazaleka eri meg az 5-ik evet. Talan az ok
lehet a kenyszertorlesek szamanak emelkedese is.
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Ugyanakkor a piacon nem erzekelheto 300 uj ceg aktivitasa. Ehhez hozza tartozik az is,
hogy a FÁCEBOOK hitetesek kapcsan a 60 ceg kozul csak 4 volt, aki a tavaly alakult.
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A CÉGEK TERMELÉSI POTENCIÁLJA
Ha abbol indulunk ki, hogy a bejelentett emberek nyolc orat vannak foglalkoztatva, es
ennek megfeleloen egy evben 250 napot dolgoznak, akkor ez evi 2000 munkaorat jelent.
Mivel a takarítoiparban a tulora es eppen olyan jellemzo, mint a reszfoglalkoztatas, addig, amíg a piaci szereplok nem szolgaltnak pontosabb adatokat a termelesi erteket az
arbevetelbol es foglalkoztatottak 2000 oras teljesítesebol szamoljuk.
Á termelesi ertek jelentosege elsosorban azert nagy, mert visszaigazolast ad arra, hogy
a takarítoipar egyreszt hogyan araz, alkuszik es milyen allapotot fogad el, masreszt pedig
mutatja az elert hozzaadott ertek merteket. Ez ugyanis az az ertek ahova belovi, a szemelyzet es a menedzsment altal eloallíthato ertek szintjet. Mas szavakkal elve a szolgaltatasi ceg menedzsmentje akkor tekintheto a leginkabb sikeresnek, magas potencialrol
akkor beszelhetunk, ha a takarítoceg termelesi erteke a minel magasabban van a minimalberhez kepest, illetve a tovabbi izgalmas kerdes, hogy mindenkori szakmunkasbert
meghaladja-e vagy sem.
Termelési érték
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25. ábra Forrás: nemzeti Cégtár

Á grafikon jol mutatja, hogy minden eddigi evben jelentos kulonbozet van a mindenkori
minimalber vagy berminimum kozott es azt is, hogy egyelore a valtozasban nem azonosíthato semmilyen trend. Á kulonbseg merteke is elfogadhato lenne, ha igaz lenne, de
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mivel a merleg szerinti eredmeny meg mindig mínuszos es a takaríto cegek arbevetel
szerkezete sem ezt tamasztja ala.
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26. ábra: Saját felmérés

Mibol adodhat megis a kulonbseg? Áz egyenletben az ismeretlen a teljesített óraszám,
ami akar meg 60 – 80%-al is tobb lehet, mint amivel hivatalosan szamolunk, mert lehet,
hogy nincs mindenki bejelentve es az is lehet, hogy az is, aki be van, jelentve lenyegesebben tobbet dolgozik mind, amire be van jelentve. Ezert ezt a diagramot celszeru lenne
atszamolni 70%-al tobb oraval, vagyis 3200 oraval. Ezzel kozelebb jutunk a valosaghoz.
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27. ábra Korrigált adatok
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Itt mar a termelesi ertek beesik 1000 Forint ala es egy lenyeges visszaeses is latszik, a
tavaly hoz kepest.
Áhhoz, hogy a valosaghoz valoban kozelebb jussunk celszeru lesz egyes cegeket is megvizsgalni kulon az altaluk megadott adatok alapjan. Mindenesetre ebbol a diagrambol
mar jol kirajzolodik, hogy az elmult 5 evben aranyosan emelkedett a termelesi ertek a
minimalberek emelkedesevel ugyanakkor a 2017 ev vonatkozasaban eloallt egy tores.
Ez termeszetesen akkor igaz, hogy azt feltetelezzuk, hogy az ot ev atlagaban minden ember minden evben ugyanennyi orat teljesítet. Á masik fontos adat, hogy 2017-ben egy
emelkedo letszam mellett csokkent az arbevetel. Ez is nehezen magyarazhato, ha csak
azzal nem, hogy a cegeknel akkora volt a szakmai es adminisztracios kaosz, hogy a teruletveszteseket, csak sokkal kesobb reagaltak le. Tovabba ez a diagram magyarazza a
2017-es nulla kozeli merleg szerinti eredmenyt, de a 2016-os nagy vesztesseget nem, ha
csak az atlagot az nem mozdította el, hogy nehany cegnek brutalis merteku vesztessege
volt.
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Á keresleti oldal elemzese
AZ ELSŐDLEGES PIAC
Elsodleges piacnak nevezzuk azt a piacot, ami vagy kozvetlenul vesz igenybe takarítasi
szakcegeket vagy sajat maga alkalmaz takaríto munkavallalokat, mert szamara a tisztasag nem egy koltseghely, hanem egy a minosegi kovetelmenyek kozott. Á takarítas tovabbra is a szervezetek nagy resze szamara bizalmi kerdes. Nem teljesen egyertelmu,
hogy penzugyi korlatok allnak a minoseg utjaban. Á megbízokkal beszelgetve sokkal inkabb az erezheto, hogy sokkal inkabb az egyes takaríto cegek terelik a piacot az arverseny iranyaban es azzal intezik el a minosegi kerdeseket, hogy az csak folosleges misztifikalasa a szolgaltatasnak.
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.
Igazabol a cegek nem igazan elegedettek a szolgaltatasok minosegevel es elmondasuk
szerint, nincs is alternatíva. Mindegy melyik ceg takarít, korulbelul ugyanazt a sztenderdet nyujtja. Áz ellenorzes tekinteteben pedig nagyon megoszlanak a velemenyek, a megrendelok nagy resze nem ellenorzesparti, szerintuk a minoseg es annak a bizonyítasa a
szolgaltato felesosege.
Á masik fontos szempont, hogy a minosegmeres dragítja a szolgaltatast es az, hogy ettol
mennyivel lesz, jobb a minoseg megoszlanak a velemenyek, ugyanis ha a szolgaltato nem
megfelelo aron kotott szerzodest, az ellenorzes nem tudja javítani a minoseget, mert
nincs tobb fedezet jobb emberre vagy tobb munkaorara. Ezert aztan ebben az esetben a
minosegmeres olyan stresszt okoz, aminek a vege a szerzodes felmondasa, vagy jo esetben modosítasa. Ugyanakkor az uzemeltetok egy resze azt allítja, hogy a naluk bevezetett minosegmeres meghozta azt az eredmenyt, mert a szolgaltatas transzparens lett,
bar kellet emelni a díjon, most mar pontosan latjak, hogy miert fizetnek. Kevesebb a
stressz es javult a minoseg is. Nehez meghatarozni azt, hogy a minoseg tobbel vagy jobban javult, mint amennyivel tobbe kerul, de mivel a napi stressz szinte teljesen megszunt
oszessegeben a folyamatot pozitívnak ertekelik.
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A MÁSODLAGOS PIAC (FM)
Á „masodlagos” piac a piacnak azon resze, akik a teljes letesítmenygazdalkodast egy kalap alatt kezelik es a takarítasi szolgaltatasok sajatossagaival csak kozvetve kerulnek
kapcsolatba. Ezekben az esetekben a takarítasi szolgaltatast operatíve az FM ceg iranyítja, akinek motivacio nem pontosan feleltethetoek meg egy elsodleges piaci szereplo
motivacioival.
Ez onmagaban nem torvenyszeru, hogy lenyegi elterest jelentsen, de a gyakorlati eletben
az latszik, hogy az ar az esetek legnagyobb tobbsegeben domina lja a minoseget. Olyan
megrendelokkel beszelgetve, ahol FM ceg a szolgaltato, alapvetoen az volt a velemeny
hogy a szolgaltatasbiztonsag kiemelkedo, de a minoseg nem annyira, az egesz leginkabb
a gyors-etteremre hasonlít. Á donteshozok altalaban elegedettek, a kedvezmenyezettek
nem annyira.
Egyelore ezzel kapcsolatban nem rajzolodik ki semmilyen trend, az FM cegek arbevetele,
lassan de folyamatosan no, azonban a nyeresseguk nem. Áz, hogy melyik terulet a problemas, mi okozza a nagyobb terhet, azt nem ismerjuk. Ez alapjan talan az is feltetelezheto, hogy az érdemi minőségmérés itt mindenkeppen kesobb lesz bevezetve, mint az
elsodleges piacon, mivel a legtobb ceg pontosan tisztaban van azzal, hogy adot díjon milyen szolgaltatasi szint valosíthato meg.
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Á munkaero piaci folyamatok
ALTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉSBEN
Á KSH 2018.03.29-en publikalt
adatai szerint 2017-ben az elozo
evhez kepest 103 ezerrel tobben
talaltak munkat az hazai elsodleges munkaeropiacon. Ugyanakkor nem nott a kulfoldon munkat
vallalok szama. Á munkanelkuliseg 4,2%-ra csokkent. Á minimalber 15%-ot, a garantalt berminimum, vagyis az ugynevezett szakmunkasber pedig 25%-ot emelkedett. Ezzel parhuzamosan a
munkaltatokat terhelo szocialis
hozzajarulas 27-rol 22%-ra csokkent. Meg mielott azert a nagy
konjunkturalis euforia elontene,
figyeljuk csak meg, hogy 2016ban azert ott vagyunk a TOP 3ban, az bert terhelo elvonasok tekinteteben es ez 2017-re sem valtozok lenyegesen es meg mindig
50% koruli elvonassal boven az
OECD ajanlas folott vagyunk.
28. ÁBRA FORRÁS: OECD
„A szocializmusból a piacgazdaságba történő átmenet átalakította a munka világát és a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek rendszerét. A szociális ellátórendszerben is jelentős változások jöttek. A szociális alapon szerveződő rendszert egyre inkább felváltotta a
biztosítási elven működtetett társadalombiztosítás. Az egyik fontos állomás volt a társadalombiztosítás 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 járulékok 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 terhelő adók és járulékok jelentősen csökkentek, a munkavállaló járulékfizetési kötelezettségei 11,5%-ról 18,5%-ra emelkedtek. Kicsit árnyaltabb képet kapunk, ha figyelembe veszszük a személyi jövedelemadó változásait is. A személyi jövedelemadó sávos jellege megszűnt, illetve a jelenlegi 15%-os adókulcs a valaha legalacsonyabb 20%-os adómértékű
sávnál is alacsonyabb.
Nemzetközi összehasonlításban azt láthatjuk, hogy hiába csökkentek jelentősen a közterhek, az egyedülálló gyermektelen munkavállalók esetén, Magyarországon a harmadik legmagasabb az adóék (48,2%) az OECD országai közül. A családosok esetében kicsit kedvezőbb a helyzet, de ez a személyi jövedelemadó rendszer családokat támogató jellegéből
adódik. Nemzetközi összehasonlításban a bérterhek jelenlegi mértéke nem növeli az ország versenyképességét, viszont ezt ellensúlyozza a nemzetközi összehasonlításban még
mindig alacsony minimálbér és átlagbér. Tehát az ország versenyképessége munkaerő piaci oldalról nem az alacsony adóterheknek, hanem az alacsony béreknek köszönhető. Az
alacsony bér viszont hozzájárulhat a munkaerő elvándorlásához, amely komoly problémát 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 tanulmanyban a kiemelt munkaero kategoria a fiatalok. Á KSH adatai szerint
2010-ben a 15 – 24 eves korosztaly 18,3%-a addig 2017-ben mar 29% minosult foglalkoztatottnak. Ez azt jelenti, hogy ha a takaríto szektor meg tudna szolítani ezt a korosztalyt, mindket fel jelentos elonyokhoz jutna. Ugyanis a fiatal gyorsan meg tudna tanulni
egy szakmat, es ha tetszene neki meg is maradhatna es epíthetne karriert.
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29. ábra Forrás: magyar idők
Áddig is ez a korosztaly (megfelelo eszkozrendszerrel es kepzessel) le tud adni egy olyan
teljesítmenyt, ami megfoghato ugy, 350 m2/óra átlag es ez egy 3.000 Forintos rezsioradíj (brutto 320.000 Ft/ho) mellett is csak 10 FT/m2/nap. Ámi ma mar teljesen elfogadott fajlagos díj. Á bert pedig, ma mar nem a minimalberhez kell viszonyítani, hanem az
agazatokon belul megvalosulo versenyhez, ami azert egy kicsit mas kepet fest. Minimalis
szinten is a brutto garantalt berminimum duplaja.

30. ábra Forrás MTI
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Á Y generacio megszolítasaban a legjobb gyakorlat Hollandiaban van, ahol a fiatalok
64%-a van foglalkoztatva. Szerintuk ez elsosorban a szakkepzesi rendszernek koszonheto, ami igen hatekony a takarítoipar vonatkozasaban is. Ezt volt alkalmam szemelyesen is megtapasztalni. Ugyanakkor a nemetek es finnek is boven az EU atlag felett vannak. Á dolog titka, hogy a fiatal agyaval kell tudni gondolkozni es az o nyelven kell tudni
beszelni. Ugyanakkor az anyagi motivacio is meghatarozo kerdes, a munkaltatonak figyelni kell az igenyekre.
Á masik problema pedig ott van, hogy e fiatalok nagy resze nem ott lakik, ahol lenne
munkahely, ezert a legnagyobb problema, amit at kell tudni hidalni a lakhatas es nem
utolso sorban az uj kornyezetbe valo integralodas.
Talan fontos dolog lenne az is, hogy a takarítocegek altal befizetett szakkepzesi hozzajarulas a szakma vonatkozasaban teljes mertekben elvesz, mert nem iskola rendszeru a
kepzes. Ez is egy kritikus kerdes, mert ez korulbelul evente 6 – 700 millio Forint, amibol
valojaban 5 ev alatt igen magas szakmai szintre lehetne felhuzni a takarítoipart. Ez olyan
hatekonysag es elegedettseg novekedeshez vezetne, amit meg sem takarítoceg vezeto
sem megrendelo nem tapasztalt.
Remenyek tehat vannak, es ezzel optimistan zarhatjuk ezt a jelentest. Remelem, hogy a
2019-es meg optimistabb lesz, mert van mire alapozni.
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Zaras
Koszon szepen a figyelmet, remelem a jelentes hasznos volt es hozhat javulast a rendszerbe es a cegekben is kulon-kulon. Ugyanakkor nagyon varom a visszajelzeseket es az
igenyeket. Termeszetesen azt is, hogy a piac reszerol induljon meg egy adatszolgaltatasi
gyakorlat is. Ámennyiben a folyamatok jol mukodnek, a magam reszerol meg ígerhetem,
hogy 2019-es jelentes lenyegesebben gazdagabb lesz es tobb nezopontot is feldolgoz. Á
cel az, hogy ez egy valodi forrassa valjon.
Áz utobbi idoben sok cegvezetovel beszeltem es tettem fel nekik olyan kerdeseket, amire
azt mondtak, hogy nem tudjak a valaszt. Ezek reszben szakmai kerdesek voltak es meghataroztak volna azt, hogy a piac szegmentacioja hogyan nez ki, vagy, hogy bizonyos
technologiak miert nem terjednek Magyarorszagon, vagy, hogy miert van az, hogy bizonyos tudasok nem mentek at a megrendeloi piacra.
Á kerdesek masik resze viszont olyan dolgokra vonatkozott, ami az ugynevezett tarsadalmi felelosseg vallalast erintette. Itt mar sokkal tobb minden szoba kerult es alapvetoen majdnem mindenben egyet is ertettunk. Egy dolog viszont mindig tabu tema maradt, espedig az, hogy vegul is, oszinten a valtozasok, a fejlodes elmaradasa kinek a szemelyes felelossege11.
Vagyis az örök dilemma, hogy végül is mitől lenne szakma a takarítás?
Hat azt gondolom, hogy attol, hogy van egy olyan tudashalmaz, ami nem altalanos,
mondhatni szakma sajatos. Ez a tudashalmaz egy resze a konkret takarítasi tevekenyseg.
Vagyis egy elore meghatarozott teruleten, az oda nem valo, es ott valamilyen kockazatot
jelento anyagok eltavolítasa. Ázonban hogy ez tevekenyseg mikeppen jut a piacra, az
ugyan reszben altalanos marketing tudas, de ugyanakkor nagyon szakmaspecifikus is,
Mivel nincs kollektív bunosseg, nincs kollektív felosseg sem. Á felesoseg minden esetben egyeni, barmilyen terhes is vele szembesulni. Nem gondolhatjuk azt, hogy az helyes es jo strategia, hogy valamit egyenileg nem teszunk meg azert, mert ez egymagaban nem jelenthet megoldast. Ámit meg kell tenni, mert a
racionalis es/vagy az etikai szukseg azt kívanja, azt meg kell tenni, fuggetlenul attol, hogy ennek onmagaban lesz-e globalis eredmenye vagy sem. Majd az esemenyek folyasa eldonti, hogy volt-e elegseges egyeni
felsosegvallalas es a dolgok jo iranyba mentek vagy nem. Áz is lehet, hogy ez nem a mi eletunkbe kovetkezik be, es az is lehet lesz elegtetelunk. Ezt elore nem tudhatjuk es nem is ez kell, hogy legyen a fo motivacios
tenyezonk. Ázert írtam „esemenyek folyasat”, mert a tortenelmet a gyoztesek írjak a csatak utan, azonban
ez soha nem jelenti azt, hogy majd a haborut is megnyerik. Áz esemenyek folyasa 10 000 ev alatt, minden
politikatol es kozgazdasagi iranyzattol fuggetlenul megmutatta, hogy az emberiseg valojaban merre tart.
11
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mert az, hogy a piacon vegul is milyen szakmapolitika ervenyesul, azt valakinek iranyítania kell. Peldaul mennyire kerul, eloterbe a prevencio vagy csak az eltavolítasra tudunk
gondolni? Ugyanakkor az is egy neuralgikus szakmai kerdes, hogy egy embernek a termelesi kepessege mikeppen aranylik az aktualis tarsadalmi igenyektol meghatarozott/vezerelt megelhetesi koltsegekhez? Vagy mindez nem szamít, es jol van az, ha minden spontanul alakul?
Állítsuk szembe a tudatos tervezést a spontán evolúcióval
Á tudatos tervezes diktatura es nyilvan hatalomtechnikai kerdes is, hogy mikeppen valosul meg. Egyaltalan nem torvenyszeru, hogy ha eros kozponti akarat van az csak jo
vagy eppen rossz iranyba viszi a dolgokat. Persze egy jol szabalyozott jogi kornyezet,
ami egyfajta szakmapolitikat kepvisel evtizedeken at, az kifejthet egy altalanos alkalmazkodast es kialakulhat egy bizonyos ertekrend. Ebben termeszetesen lehet spontan
evolucio is, de vannak bizonyos alapok, ami nagyon keves kivetellel, mindenkinek a sajat
elfogadott realitasa.
Ezzel szemben egy olyan piac evolucioja, amiben ilyen kozos ertekek es valosagok nincsenek, egesz mas iranyokat vehet. Termeszetesen ebben a helyzetben is van egy relatív
realitas, mert barki gondolhatja, kulonosen, ha a sikeresnek latszik, hogy csak az o realitasa igaz, es mas mindenki rossz iranyba tart. Ez mindenkinek szíve joga, azonban az a
bizonyos szemelyes felsosseg kerdese tovabbra is fennall. Ha pedig ez ott figyel es tenyleg nem kikerulheto, akkor meg kell fogalmaznunk azt a sillabuszt, ami visszaterel a helyes uthoz. Persze az orok kerdes, mi a helyes? Á valasz pedig egyszeru, ami a legtobb jot
es a leheto legkevesebb rosszat jelenti a legtobb rendszernek. Tehat az univerzum
egyenlege novekszik.
Ezért aztán van egy első nagy kérdés, ami valójában három és akkor még csak a
saját kis világunkat vizsgáljuk:
1) Á takaríto piac onmagaban es egeszeben egeszseges-e?
2) Termelodik-e benne eleg profit es annak az ujraelosztasa milyen elvek szerint
tortenik?
3) Ennek es mas dolgoknak koszonhetoen vonzza-e a termelni kepes es akaro embereket vagy nem?
Lenne egy negyedik kerdes is, de ez szerintem meg nekunk nem kerdes, vagy legalabbis
nem a klasszikus formaban. Á tarsadalmi token kívul (emberek), a vonzas merteke igaz
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lehet a tokere is es akkor azt jelenti, hogy megjelenik egy ujabb dilemma is, a fejlodesnek
es az eredmenynek mekkora resze koszonheto a bearamlo tokenek? Ázonban ez most
nem olyan nagy kerdes es nem is annyira aktualis.
Visszatérve az alapokhoz?
Ha a piac jogi, szakmai szabalyozasai es gyakorlatbeli szokasai olyanok, hogy a legjobb
szereplo nyer, a legtobb esetben, akkor a piac egeszseges es a rosszakat kiszelektalja. Kik
a rosszak? Hat, akik nem a szakmai celt tartjak a legfontosabbnak, es akik torvenyeken,
elveken es embereken gazolnak keresztul, csak azert, hogy nagyobb legyen a szemelyes
anyagi nyersseguk. Mutogathatnank ujjal bizonyos cegek fele, de ez nem vezetne sehova.
Á szervezet, akkor lesz egeszseges, ha minden szerve az es egy minek lenne koszonheto,
ez az orvostudomany es a kozgazdasagtudomany legnagyobb, legfontosabb es egyelore
megvalaszolatlan kerdese.
Termeszetesen ne legyunk alsagosak, a masodik kerdes a profit mertekere vonatkozik,
tehat itt nem a profit cellal van a gond, hanem valami egeszen massal. Gondoljunk csak
a sportolok doppingjara, mert sok esetben a valosag az, hogy nagyon nehez olyan merleget keszíteni es meg nehezebb racionalisan szembesulni azzal, ami rovidtavon valamilyen eredmenyt hozhat, de hosszutavon pedig sokkal nagyobb kart okozhat. Ugyanakkor
a masodik kerdes legfontosabb erenye, hogy a profitot es az ujraelosztast egyszerre kezeli, mint egy egyseget.
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 takarítasban mindig tradicionalisan keves volt az ertekes human toke, az innovacio. Ezert aztan stabilan soha nem gyakorolt eleg nagy vonzo hatast az innovatív emberekre. Ennek megfeleloen megmaradt a minimalis evolucios kepesseg es a rabszolgabol, cseled lett, majd a munkavallalo, de 3 000 tavlataban sem lett belole szakember. Áz,
hogy sajat magatol nem lett az, egy dolog, de senki nem is inspiralta a fejlodesre. Ez viszont szomoru. Ezert tehat semmi nem valtozott, csak a rabszolga kereskedelem modszertana, de az is csak annyira, hogy aktualis tarsadalmi elfogadottsag hataran elevickeljen.
Ez tehát a vita tárgya!
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Áz utobbi idoben sokat foglalkoztam azzal, hogy a magam reszerol elvegezzem azt a
munkat, amit ennek kapcsan el kell vegezni. Áz iden semmi masra nem koncentraltam,
csak arra, hogy ha valaki behelyezheto egy meg nem letezo, de ahított strukturaba, akkor
egy nap alatt mi adhatnek at neki, amitol egyreszt hasznosabb tudna lenni az adott pozícioban, masreszt tudatosabban elve, talan elindulhatna a fejlodes utjan.
Ez nem azt jelenti, hogy egy nap alatt meg lehet valtani a vilagot, ez csak azt jelenti, hogy
egy nap alatt meg lehet fogalmazni/fogalmaztatni egy celt. Ha ez valosagos lesz, akkor
talan elore is lepunk eggyet…
Á jelentessel kapcsolatban, de egyebkent a felvetett szempontokkal is, aki barmilyen
visszajelzest szeretne kuldeni, itt most rogton megteheti!
Erot, s erenyt

Ritz Tibor
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Á szerzo szakmai eletutja
1991 Padloszonyeg ertekesítesben dolgozik egy epítoipari ceg leanyvallalatanal, innen indult a
takarítoi karrier. Á kilencvenes evek elejen eroteljesen terjednek a szonyegpadlok, de meg nincs
kialakult takarítasi kultura. Á takaríto cegek szakmailag meg a haztartasi szinten mozognak.
1992 – Vorwerk direktertekesítesi tanfolyam (porszívougynok) elvegzese. Megkezdodik az onallo vallalkozoi elet es a porszívougynoki letforma. Ennek elso lepcsoje a demo szervezese es
megtartasa. Sikeres csapataval, az elso 100 motort kevesebb, mint 10 honap alatt adtak el. Á
hengerkefes porszívo meg ismeretlen fogalom.
1993 - Megkezdi a takarítas tortenelmenek feldolgozasat es a regmult targyainak felkutatasat es
gyujteset.
1994 – Elso takarítasi megbízas (Kereskedelmi es Hitelbank – Dalszínhaz utcai irodak).
1995 – Á takarítas szolgaltatas beindul, sorra jonnek a munkak a legkulonbozobb teruletekrol.
Kivallo referenciak: KEMPINSKI HOTEL, OPERA HOTEL, ESO (Szolgáltató irodák), CITIBANK, HOLLYWOOD MULTIPLEX mozik.
1996 – Á TisztaTérTechnológia Magazin megalapítasa, es szerkesztese egeszen 2002-ig. Á
Walter Lutz fele tananyag tanulmanyozasa autodidakta modszerekkel. Megszuletnek az elso
publikaciok a szakma allami elismeresenek surgossegevel kapcsolatban. Á magazin havonta jelenik meg 10 000 peldanyban. Kezd felepulni egy takarítoi kapcsolatrendszer.
1997 – Nemzetkozi tanulmanyut europai takarítocegeknel (Áusztria, Nemetorszag, Olaszorszag). Elso alkalommal vesz reszt a veronai PULIRE kiallítason. Megismerkedik az olasz szakma
nagy oregjevel Giullio Guzzi-val, akit mai napig mentoranak es inspiralojanak tekint.
1998 – Elso akolommal vesz reszt az amsterdami ISSÁ-INTERCLEÁN kiallítason. Tanulmanyut a
svajci Munchvillenbe a TÁSKI oktato kozpontjaba. Á GTE (Gepipari Tudomanyos Egyesulet)
TisztaTérTechnológia Szakosztályának megalapítasa es elso elnoke. Áz elso konferencia es
kiallítas megszervezese (Kossuth ter). Eloadokent a szakkepzes megvalosítasanak lehetosegirol
beszel. Megkezdi a TisztaTérTecnológiai Kódex osszeallítast. Áz anyag tobbnyire fordítasokbol
all.
1999 – Kilep a GTE-bol. Á MATISZ (Magyar Tisztítas-technologiai szovetseg) alapíto tagja es elso
elnoke Áz elso takaríto tanfolyam, allami finanszírozassal 200 ora elmelet es 200 ora gyakorlattal „Gepi takaríto” neven. Áz elso szakertoi megbízas MKGI Miniszterelnökség Közbeszerzés
és Gazdasági igazgatósága. Ekkor kerul forgalomba a FOTÁBLÁ elso verzioja.
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2000 – Megszervezi az elso nemzetkozi szakmai talalkozot CED neven. Á KonfirMÁTISZ 40 oras
kepzesi program beindítasa a MÁTISZ es az europai (EFCI, FIDEN, Cseh, Lengyel, Roman) szovetseg segítsegevel. Áz elso 1 hetes kurzuson 100 szakember elott tart eloadast. Á Nemzetkozi
Epulettisztíto vizsga technikai felteteinek megteremtese (vizsgamodszer, nyelvi nehezsegek athidalasa, piktogramok). 900 oras MÁSTER of CLEÁNING mesterkurzus beindítasa tananyagfejlesztes es oktatas. Megalakítja 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 takarító szakmunkás vizsgára.
2001 – Áz elso mesterkurzus vizsgaja, minden idok legnagyobb takarítasi tarsadalmi munkaja,
a VIGSZINHÁZ 2001 Projekt, 290 ember reszvetelevel, harom het alatt 5 500 munkaoraban. Elismero levelet kap a Vígszínhaz igazgato-forendezojetol Marton Laszlotol. Áz eddig vegzett munkajat a MÁTISZ „Áranysepru” díjjal jutalmazza.
2002 – Megszerzi az ISO 9001 vezeto auditor vegzettseget az SGS kepzesen. Megkezdi
szakmaspecifikus felkeszíto munkajat a takaríto cegek szamara az ISO minosítes megszerzese
erdekeben. Szakertokent reszt vett az AUDI es az ERSTE piaci takarítas beszerzesi tendereben.
Illetve a Miniszterelnöki hivatal kozbeszerzesi tendereben.
2003 – Reszt vesz a Campden &Chorleywood Elelmiszeripari Fejlesztesi Intezet „Takarítás és
fertőtlenítés helyes gyakorlata az élelmiszeriparban” tanfolyamon. Elkeszíti a Budapest Muszaki Egyetem es a HFMS (Hungaria Facility Management Society) megbízasabol a „Takarítás
szolgáltatás menedzsment” kurzust es kisebb-nagyobb fejlesztesekkel mai napig oktatja, azt,
a Mernok tovabbkepzo Intezet posztgradualis FM kepzesein. Megszervezi az elso magyarorszagi
WERMÁX licenctanfolyamot es ekozben a hallgatok reszt vesznek az Álsopahoki KOLPING Hotel
felujíto nagytakarítasaban, amelyet a 4 csillagra valo atteres miatt szerveztek. Kilep a MÁTISZ
munkajabol. Megkezdi a sajat blogjanak uzemelteteset: www.takaritz.hu amit a mai napig uzemeltet. Szakertokent reszt vett a DANUBIUS szallodalanc es az EMCS (Oblosuveggyar) piaci takarítas beszerzesi tendereben.
2004 – Megkezdi mukodest a BKIK Kezmuves tagozat Epulettisztíto szakmai osztalyaban. Szakertokent reszt vesz a Takarító szakmai es vizsgakovetelmenyeinek veglegesíteseben. Tarsszerzokent reszt vesz a szakmunkas jegyzetek osszeallítasaban, ezek kepezik majd az elso szakkonyv
alapjat is, ami csak 2007-ben jelenik meg. Szakertokent reszt az MSZ EN 13549:2004 a takarítás minőségmérésére vonatkozó szabvány alkalmazasi utmutatojanak kidolgoztaban.
2005 – Egy Szegedi vizsgan megszerzi a Takarító szakmunkás bizonyítvanyt. Á Budapesti Kereskedelmi es Iparkamra dicsero oklevellel jutalmazza, a kamaraban vegzett szakmai munkajat.
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Sikeres vizsgat tesz a Minoseg a Magyar Minosegert Kht. altal szerzett „Minőségi Magyar Szolgáltatás Belső Auditor képző” tanfolyamon. Megszerzi a Budapesti kereskedelmi es Iparkamara „Pedagógiai és módszertani ismeretek” tanusítvanyat. Szakertokent reszt vett a
HUNGARO CONTROLL takarítasi szolgaltatasok kozbeszerzesi tendereben.
2006 – Elkeszíti a szakmunkastol szetvalasztott vezetoi tematikat es elindítja az elso Szolgálatvezető tanfolyamot, 2012-ig, amíg megjon az allami elismeres 120 szakember vesz rajta reszt.
Tanulmanyuton vesz reszt europai oktatocegeknel (Áusztria, Cseh orszag, Nemetorszag, Svajc).
Szakertokent reszt vesz a TÁKÁRITO szakmai es vizsgakovetelmenyek felulvizsgalataban, az uj
rendszer mar a 2007-tol a TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS nevet fogja viselni.
2007 – Elindul az EuroSkills program, ahol vezeto szakerto helyetteskent tevekenykedik. Kozremukodesevel megszervezesre kerul 2008-ban Rotterdamban az elso takarítasi szakmai verseny. Ezt követi 2010 a lisszaboni, majd 2012-ban a Spa-Franchosaps és az utolsó 2014-ben
Lilleben. Elismero oklevelet vehet at a Budapest kereskedelmi es Iparkamara elnoketol. Megszerzi a „Környezeti Belső Auditor” Tanusítvanyt. Napvilagot lat a tarszerzeseben elkeszult
„Takarítás lépésről lépésre” címu szakkonyv. Á Kognitív Szintezisre epulo vizsgarendszeret
innovacios díjra jelolik a PULIRE kiallítason. Szakertokent reszt vett a DUNA TV kozbeszerzesi
tendereben es a VÁCI KORHÁZ takarítasi szolgaltatasainak auditalasaban.
2008 – Takarítasi szakertokent reszt vesz az „Uj Magyarorszag fejlesztesi terv” keretein belul az
NSZFI altal vezetett „a képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” EU projektben. Ennek kapcsan tobb tanfuzet is keszít. Feldolgozott temak: hígítas, marvanycsiszolas, vedoreteg
felvitel, polírozas. Á Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara oklevellel ismeri el a rotterdami
EuroSkills szakmai versenyen nyujtott kivalo eredmenyt. Elismero oklevelet vehet at az
EuroSkills elnoketol, Jos De Goy-tol a Rotterdamban rendezett szakmai verseny SZOLGÁLTÁTÁSVEZETO szakertoi munkaert. Elismero oklevelet vehetett at az NSZFI foigazgatojatol Nagy Laszlotol az EuroSkills 2008 Hollandiaban, Rotterdamban szervezett versenyzoinek felkeszítesert
vegzett kiemelkedo munkaert. Ujra aktivizalja magat a MÁTISZ szakmai munkajaban. Szakertokent reszt vett a FŐTÁV, FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, OEP, SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RFK kozbeszerzesi tendereben
2009 – Á MÁTISZ szakertojekent reszt vesz az EFCI társadalmi párbeszéd bizottságában. Ennek a munkanak az eredmenyekent kerulnek be az EU iranyelvekbe, majd a Magyar kozbeszerzesi torvenybe is a szakmai szempontok ertekelesenek lehetosege. Kidolgozza a felteteleit es
beindítja a „Nemzeti referenciatár” rendszeret.
2010 – Megkapja a VOSZ (Vallalkozok Orszagos Szovetsege) „Az év vállalkozója” díjat. Elismero
oklevelet vehet at az EuroSkills elnoketol, Jos De Goy-tol a Portugaliaban, Lisszabonban rendezett szakmai verseny SZOLGÁLTÁTÁSVEZETO szakertoi munkaert. Á Lisszaboni verseny kapcsan
az egesz csapatot versenyzoket es szakertoket fogadja Smith Pal koztarsasagi elnok.
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2011 – Megszerzi a MÁTISZ, egy evre ervenyes szakertoi tanusítvanyat. Szakertokent reszt vesz
az OKJ-ba bekerulo Szolgalatvezeto szakmai es vizsgakovetelmenyeinek kidolgozasaban. Á
MÁTISZ vezeto szakertojekent kidolgozza az IR01 „Kötelezően megadandó adatok” es IR02 a
„FŐTÁBLA” iranyelveket. Kidolgozza a felteteleit es beindítja a „CleanEurope” versenyt, amit a
MÁTISZ szervezesben nemzetkozi vonatkozasban is felugyel. Á MÁTISZ konferenciajan az iranyelvekrol tart eloadast.
2012 –Megszerzi az OKJ-ban jegyzett Tisztítás-technológiai Szolgálatvezető bizonyítvanyt.
Elismero oklevelet vehet at az EuroSkills elnoketol, Jos De Goy-tol a Belgiumban, SpaFranchoshamps-ban rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szakertoi munkaert.
Meg ebben az evben a szakmai versenyen valo helytallasert az egesz csapatot fogadja egy munkamegbeszelesen Orban Viktor miniszterkenok es egy hivatalos vacsoran Áder Janos koztarsasagi elnok. Beindul az „UJ SZÁKMÁ SZULETIK” tanfuzet kiadasi program melynek keretein belul
onallo es tarsszerzesben 3 nagy jegyzet es 6 munkafuzet jelenik meg. Szakertokent reszt vett a
MAGYAR POSTA, SEMMELWEISZ EGYTEM, RÉTHY PÁL KÓRHÁZ, JÁSZNAKÚN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL kozbeszerzesi tendereben. Masodszor is megszerzi a MATISZ, szakértői tanusítvanyat.
2013 –Reszt vesz a MÁTISZ LEONÁRDO nemzetkozi tapasztalatcsere programjaban, 2 ev alatt ot
europai orszag reszvetelevel (Finnorszag, Lengyelorszag, Esztorszag, Olaszorszag). Szakmai vezetokent reszt vesz az „UJRÁ TÁNULOK” program kivitelezeseben, 3 even at tobb mint 100 szakoktato felugyeletet es fejleszteset vegzi, tobb mint 60 tanfolyamon 1 200 fo szakmunkas kepzese
soran. Szakertokent reszt vett az ÓBUDA ÖNKORMÁNYZAT, BÉKÉSCSABA ÖNKORMÁNYZAT,
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA kozbeszerzesi tendereben. Harmadszorra is megszerzi a
MATISZ szakértői tanusítvanyat.
2014 – Diplomazik Alkalmazott környezetkutatóként (Környezet tisztás-technológia szakirány) a Wesley Janos foiskolan. Elismero oklevelet vehet at az EuroSkills elnoketol, Jos De Goytol a Franciaorszagban, Lilleben rendezett szakmai verseny FELÜLETSPECIALISTA szakertoi
munkaert. Szakertokent reszt vett az MOSONMAGYARÓVÁR ÖNKORMÁNYZAT (iskolák) kozbeszerzesi tendereben. Negyedszerre is megszerzi a MÁTISZ szakertoi tanusítvanyat.
2015 –Szakertokent reszt vesz a Tisztítas-technologiai szakma szakmai es vizsgakovetelmenyeinek strukturalasaban, a mar ismert negy szakmai szint kialakítasaban. Szakertokent reszt vesz
a „Környezetbarát Takarítás” allami vedjegy feltetelrendszerenek kidolgozasaban. Otodszorre
is megszerzi a MÁTISZ szakertoi tanusítvanyat. Ezuttal jubileumi oklevelet is kap. Á MÁTISZ kozgyules 2 evre elnoksegi tagnak valasztja.
2016 –Szakertokent reszt vesz a MÁTISZ iranyelveinek felulvizsgalataban. Szakertokent reszt
vett az FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, ZENEAKADÉMIA, BKV, FLOR FERENC KÓRHÁZ kozbeszerzesi
tendereben. Hatodszorra is megszerzi a MÁTISZ szakertoi tanusítvanyat. Szakertokent reszt
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vesz a tisztítas-technologiai szakmunkas szakkepesítes es a tovabbi resz szakkepesítesek felulvizsgalataban.
2017 –Tanulmanyuton vesz reszt Nemet es Osztrak takaríto cegeknel – cel a munkalapalapu
szolgaltatasok vizsgalata. Elkeszíti az intezmenytakaríto elozetes tudasfelmerest, ami az interneten, szabadon elerheto www.takaritz.hu/elozetes-tudasmeres. Szakertokent reszt vett az
SUEZ takarítasi tervenek elkeszíteseben. Hetedszerre is megszerzi a MÁTISZ szakertoi tanusítvanyat. Á MÁTISZ eves konferenciajan az Osztrak takarítopiac egyes jellegzetessegeirol tart eloadast. Á MÁTISZ kozgyules 2 evre elnoksegi tagnak valasztja.
2018 – Sikeres vizsgat tesz az igazsagugyi szakertes alapismeretekbol a Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara vizsgabizottsaga elott.
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
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