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„A projekt”  

Tisztítás-technológiai szektor szintű, stratégiai projektmenedzsment 

megállapodás, a tisztítás-technológiai értelmező szakmai szótár létre-

hozására, fenntartására és fejlesztésére. 

Cég: Ritz Humán Erőforrás Fejlesztő 
BT 

 

Cím: 2117 Isaszeg, Tőzegtelep 5325 
(Nádas u. 6.) 

 

Adószám: 21931161-1-13  
Képviselő: Ritz Tibor 

Vezető szakértő 
Alkalmazott környezetkutató 

 

email: tiborritz@gmail.com  
mobil: +36 70 317-5641  
 Mint szerző és szerkesztő Mint támogató és szakmai lektor 

Preambulum 

Megállapodó felelek felismerték, hogy egy szakma csak akkor lesz igazán szakma, 
ha annak saját szakmai nyelvezete van és sajátos szakmai kifejezésieket használ. 
Ezek teszik a szakmai kommunikációt egyértelművé és hatékonnyá. Illetve ezeken 
keresztül lehet a keresleti piacnak megtanítani a szakma kikerülhetetlen sajátos-
ságait. Ennek megfelelően érdekközösségbe lépnek, hogy garantált legyen e szak-
szavaknak és fogalmaknak az azonosítása, lajstromba vétele és egyértelmű defini-
álása és a definíciók karbantartása, fejlesztés a kor elvárásainak szintjén való 
megtartatása. Továbbá rendkívül fontos szempontnak tartják, ha a nemzeti szin-
ten alkalmazott fogalmak megfeleltetők legyenek a nemzetközi fogalmakkal és for-
dítva is. 

Nem mellékesen megállapodó felek azt is felismerték, hogy a szakemberek nem 
ücsöröghetnek tovább csigaházaikban, hanem ki kell, hogy jöjjenek a fényre. Ezzel 
pedig bizonyítaniuk kell, hogy a takarítás szakma, akkor szakemberei is vannak. 
Mert minden, ami nem fejlődik, az csak leépülni tud. 

Megállapodás 

Mindezeknek megfelelően és kifejezetten ezek megvalósítása érdekében, mint együtt-
működő felek a következőkben állapodnak meg: 

1) Szerző és szerkesztő folyamatosan fejleszti a „A FOGALOM EREJE” szakmai ér-
telmező szótárat, az 1. számú mellékletben megfogalmazott tematika szerint. 
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Egyeztetési céllal nemzetközi szakmai kapcsolatrendszert tart fenn. Illetve aktua-
litás vagy szükség szerint különböző időszakokban, de legkésőbb negyedévente új 
verziót ad ki. 

2) Támogató és szakmai lektor vállalja, hogy a legújabb verziót átnézi és amennyi-
ben nem ért egyet bizonyos megfogalmazásokkal, vagy hiányol bizonyos szakmai 
szavakat vagy fogalmakat, akkor ezt haladéktalanul jelzi Szerző és szerkesztő felé. 

3) Szerző és szerkesztő figyelembe veszi jelen Támogató és lektor illetve más támo-
gatók és lektorok véleményét és ezeknek megfelelően alakítja ki a következő ki-
adás szerkezetét, határozza meg a szerepeltett szakszavakat és azok definícióit. 
Adott esetben és szükség szerint vesz igénybe különböző társterületi szakembe-
reket, adott fogalmak definiálására. 

4) A folyamat során Támogató és szakmai lektor konkrét definíciókat fogalmazhat 
meg, tetszés szerint kiválasztott szakszavak esetben. Ezek kapcsán az éppen ak-
tuális új kiadásban az adott fogalomnál a Támogató és lektor szerzőként jelenik 
meg. E megfelelően definiált fogalom vagy szakszó abszolút értékét, a felek 3 kre-
ditre értékelik.  

5) Jelen megállapodás támogató díja 1.000 Ft/negyedév (1.800 Ft/félév, ami 20% 
kedvezmény, 2.100 Ft/háromnegyed év, ami 30% kedvezmény és 2.600/év, ami 
35% kedvezmény)1, melyet támogató minden esetben előre fizet meg és ennek 
fejében alapesetben, negyedéves előfizetésnél 2 kiadványra jogosult. Egyikre a fi-
zetést követően legkésőbb 1 héten belül, a másikra pedig a negyedév végén. A 2, 
3, 4 negyedévre szerződők csak eleinte kapják meg az induló példány, aztán ne-
gyedévenként az aktualizált változatot. Támogató és szakmai lektor a kiadványt 
PDF formátumban kapja meg. Amennyiben Támogató és szakmai lektor a kiad-
ványt nyomtatott formában is meg szeretné kapni, annak a díja 6.000 FT/ne-
gyedév. 

6) Támogató és szakmai lektor a megkapott művet korlátozás nélkül felhasznál-
hatja, hivatkozhat rá, felhasználhatja anyagaiban, változtatás nélkül megoszthatja 
bárkinek, ki is egészítheti azt, de csak az eredeti szerző vagy szerzők megjelölésé-
vel. A kiadvány definícióin változtatást nem hajthat végre, amennyiben ezt szük-
ségesnek érzi, a 2. és 4. pont szerint járhat el. 

7) Támogató és szakmai lektor neve mindaddig szerepel az adott időszakos kiad-
vány címlapján ameddig a jelen megállapodása érvényben van. 

8) Támogató és szakmai lektor igényelhet tetszés szerinti mennyiségű, úgyneve-
zett „definíció képet”2, amit JPG formátumban kaphat meg, és amit szükség sze-
rint és változtatás nélkül beilleszthet saját oktatási, tájékoztatási, konkrét, ajánlati 

                                                           
1 Kiválasztott bekarikázva 
2 Grafikus megfogalmazása az adott definíciónak, ami mindenféle hivatkozási és hitelesítési jelzésekkel, 
szükség szerint illusztrációval el van látva, és képként beilleszthető bármely online vagy offline ajánlati vagy 
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vagy egyéb online vagy offline kiadványaiba. A „definíció kép” díja 1.000 Ft/10 
db. kép. Amennyiben elvárás, hogy az adott képen Támogató és szakmai lektor 
neve mellett a cég logója is szerepeljen, mint támogató lektor szervezet akkor an-
nak díja 1.500 Ft/10 db. kép. Szükség szerint. 

9) A megállapodásban rögzített kondíciókat, a felek önállóan nem, csak közös meg-
egyezés alapján módosíthatják. 

10)  Felek, jelen megállapodást szabad akaratukból írták alá, ebben semmilyen kény-
szerítő körülmény nem játszott közre és jogosultak azt bármilyen indok megjelö-
lése nélkül felmondani, amennyiben úgy ítélik meg. A nem szabályozott szempon-
tok esetében a PTK rendelkezései az irányadóak. 

 

2020.07.07. 

 

 

 
Támogató és szakmai lektor Szerző és szerkesztő 

_ Ritz Tibor 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 

  

                                                           
szakmai dokumentációba. A definíció képek tömeges alkalmazásának néhány hónap múlva kiemelkedő je-
lentősége lehet a szektor számára, amennyiben az adott kulcsszóra a Google képkereső majd kihozza a de-
finíció képeket. Ezeknek nyilván reklámfelületet is jelentenek, ugyanakkor nagy szerepük lehet majd a piac 
kínálati és keresleti oldalának az edukációjában. 



 

Oldal 4 / 4 
 

1. számú melléklet: 

Szakmai fogalomszerkezet tervezet (2020.07.01 verzió) 

Szakmai integrá-
ció (I.) 

A) A tisztítás-technológia szolgáltatás definíciója 
B) Szervezet (Szervezetek, Beosztások) 
C) Kompetencia (Szakmai/tudás szint, Szakmai tudásforrások, 

Szakmai jogforrások, szervezeti jogforrások) 

Társadalmi integ-
ráció (II.) 

A) Piaci környezet 
B) Egyéni (Attitűd, cél, felelősség) 
C) Szervezeti (Etika) 
D) Mítoszok 

Alkalmazott tudo-
mányok (III.) 

A) Kémia 
B) Fizika 
C) Méréstan (Területszámítás, Hígítás) 
D) Mikrobiológia és higiénia 
E) Technológiai fegyelem (Hatásmechanizmusok, hatásmechaniz-

mus kategóriák, Aranylépések, Gyémántszabályok) 
F) Andragógia (Tanulási folyamat, Realitásvektorok, Gyakorlati 

készség, Kognitív szintézis, Aranylépés szintézis) 
G) Menedzsment 

Munkakörnyezet 
(IV.) 

A) Felülettan (Tárgyszemléletű felmérés, lokációk, Kemény, rugal-
mas, textil és egyéb felületek) 

B) Szennyeződéstan (Nem tapadó és tapadó szennyeződések, Me-
chanikus, vegyi, biológiai és kevert szennyeződések, Szennyező-
désmátrix.)  

C) Területtan (Létesítmény, Tisztasági szint, Elsődleges kockáza-
tok, Területek/szakaszok osztályozása, Helyiségek osztályozása, 
Tételszemléletű felmérés) 

D) Biztonság és fenntarthatóság 

Előkészületek és 
nagyságrendek 
(V.) 

A) Kezelőszerek (Vízbázisú, Szerves oldószerek, Biológiai szerek)  
B) Eszközök és képességek (Kézi, gépek és tartozékok az ARANYLÉ-

PÉSEK szerint, ALTÁBLA – tárgyi és tételnormák) 
C) Számítások (FŐTÁBLA) 

Technika, techno-
lógia és eredmé-
nyek (VI.) 

A) Eljárások (I., II., III., és IV. Aranylépések eljárásai, összevont 
Aranylépések) 

B) Technológiák (Klasszikus technológiák) 
C) Szolgáltatások (Folyamatos szolgáltatások, időszakos szolgálta-

tások, Kiegészítő szolgáltatások, Kiegészítő szolgáltatásoknak 
nem minősülő szolgáltatások) 

D) Minőségmérés (CSLA, APPA, Vizsgálati eszközrendszer) 

Betűrendes mutató, irodalomjegyzék 
 


