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Mint támogató és szakmai lektor

Preambulum
Megállapodó felelek felismerték, hogy egy szakma csak akkor lesz igazán szakma,
ha annak saját szakmai arculata van és sajátos szakmai illusztrációkat használ.
Ezek teszik a szakmai kommunikációt egyértelművé és hatékonnyá. Illetve ezeken
keresztül lehet a keresleti piacnak megtanítani a szakma kikerülhetetlen sajátosságait. Ennek megfelelően érdekközösségbe lépnek, hogy garantált legyen a szakmai piktogramok fenntartása, fejlesztése. Továbbá rendkívül fontos szempontnak
tartják, ha a nemzeti szinten alkalmazott fogalmak megfeleltetők legyenek a nemzetközi fogalmakkal és fordítva 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 együttműködő felek a határozatlan időre, a következőkben állapodnak meg:
1) Szerző és szerkesztő folyamatosan fejleszti a „PEL” szakmai piktogramok adatbázisát, az 1. számú mellékletben megfogalmazott tematika szerint. Egyeztetési
céllal nemzetközi szakmai kapcsolatrendszert tart fenn. Illetve aktualitás vagy
szükség szerint különböző időszakokban, de legkésőbb negyedévente új verziót
ad ki.
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2) Támogató és szakmai lektor vállalja, hogy a legújabb verziót átnézi és amennyiben nem ért egyet vagy hiányol bizonyos megközelítéseket, akkor ezt haladéktalanul jelzi Szerző és szerkesztő felé.
3) Szerző és szerkesztő figyelembe veszi jelen Támogató és lektor illetve más támogatók és lektorok véleményét és ezeknek megfelelően alakítja ki a következő kiadás fejlesztendő piktogramjait. Adott esetben és szükség szerint vesz igénybe különböző társterületi szakembereket, adott fogalmak definiálására.
4) A folyamat során Támogató és szakmai lektor konkrét piktogramokat fogalmazhat meg. Ezek kapcsán az éppen aktuális új kiadásban az adott piktogramnál a Támogató és lektor szerzőként jelenik meg. E megfelelően definiált piktogram abszolút értékét, a felek 3 kreditre értékelik.
5) Jelen megállapodás támogató díja 10.000 Ft/év, melyet támogató minden esetben, az adott év vonatkozásában előre fizet meg és ennek fejében folyamatos hozzáférése van a teljes és mindig aktuális piktogram állományhoz.
6) Támogató és szakmai lektor a letölthető piktogramokat minden korlátozás nélkül felhasználhatja anyagaiban. Neve mindaddig szerepel az adott PEL időszakos
kiadvány címlapján ameddig a jelen megállapodása érvényben van.
7) A megállapodásban rögzített kondíciókat, a felek önállóan nem, csak közös megegyezés alapján módosíthatják.
8) Felek, jelen megállapodást szabad akaratukból írták alá, ebben semmilyen kényszerítő körülmény nem játszott közre és jogosultak azt bármilyen indok megjelölése nélkül felmondani, amennyiben úgy ítélik meg. A nem szabályozott szempontok esetében a PTK rendelkezései az irányadóak.
2020.08.05.

Támogató és szakmai lektor
_

Szerző és szerkesztő
Ritz Tibor
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1. számú melléklet:

Szakmai fogalomszerkezet tervezet (2020.08.05 verzió)
Szakmai és társadalmi integráció (I.)

A)
B)
C)
D)
E)

Definíció
Szervezet
Kompetencia
Egyén
Társadalmi

Alkalmazott tudományok (II.)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Általában kémia
Tenzidek
pH
Halmazállapot
Mechanika
Méréstan
Optika
Mikrobiológiai és higiénia
Technológiai fegyelem
Andragógia

Munkakörnyezet 1. (III.)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Külső felületek
Ablakok
Mennyezeti felületek
2 méter felettiek
2 méter alattiak
Kemény felületek
Rugalmas felületek
Textil felületek

Munkakörnyezet 2. (IV.)

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Szennyeződéstan
Területtan és SLA
Elsődleges kockázat
Tisztasági szintek
Kockázati osztályok
Funkciók
MEBIR

Előkészületek és nagyságrendek (V.)

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Adagolok
Gépek-tartozékok
Kézi eszközök
Kezelőszerek
Számolások
Minőségmérés

Technika, technológia és eredmények (VI.)

A)
B)
C)
D)
E)
F)

I. osztály
II. osztály
III. osztály
IV. osztály
V. osztály
VI. osztály
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