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„ÉRTELMEZŐ 2.0 projekt”  
Tisztítás-technológiai szektor szintű, stratégiai projektmenedzsment megállapodás, a 

tisztítás-technológiai értelmező szakmai szótár létrehozására, fenntartására és fejleszté-

sére, az alábbi felek között: 

Cég: Ritz Humán Erőforrás Fejlesztő 
BT 

 

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

az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Megállapodó felelek felismerték, hogy egy szakma csak akkor lesz igazán szakma, ha annak saját 
szakmai nyelvezete van és sajátos szakmai kifejezéseket használ. Ezek teszik a szakmai kommuni-
kációt egyértelművé és hatékonnyá, illetve ezeken keresztül lehet a keresleti piacnak megtanítani a 
szakma kikerülhetetlen sajátosságait. Ennek megfelelően, a felek érdekközösségbe lépnek, hogy ga-
rantált legyen e szakszavaknak és fogalmaknak az azonosítása, lajstromba vétele és egyértelmű 
definiálása, a definíciók karbantartása, fejlesztése, a kor elvárásainak szintjén való megtartatása. 
Továbbá rendkívül fontos szempontnak tartják, hogy a nemzeti szinten alkalmazott fogalmak meg-
feleltetők legyenek a nemzetközi fogalmakkal és fordítva is. 

Megállapodó felek azt is felismerték, hogy a szakembereknek színre kell lépniük. Jelen projekttel 
bizonyítaniuk kell, hogy a takarítás szakma, amelynek szakemberei is vannak. Mert minden, ami 
nem fejlődik, az csak leépülni tud. 

Megállapodás 

Mindezeknek megfelelően és kifejezetten ezek megvalósítása érdekében, mint együttmű-

ködő felek a következőekben állapodnak meg:  

1) Szerző és szerkesztő folyamatosan fejleszti a „ÉRTELMEZŐ 2.0, A FOGALOM 
EREJE” szakmai értelmező szótárat, az 1. számú mellékletben megfogalmazott te-
matika szerint. Egyeztetési céllal nemzetközi szakmai kapcsolatrendszert tart 
fenn, illetve havonta új verziót ad ki. 

2) Támogató és szakmai lektor vállalja, hogy a legújabb verziót átnézi, és amennyi-
ben részben vagy egészében nem ért egyet bizonyos megfogalmazásokkal, vagy 
hiányol bizonyos szakmai szavakat vagy fogalmakat, akkor ezt haladéktalanul 
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jelzi Szerző és szerkesztő felé. Továbbá vállalja, hogy minden megtesz annak érde-
kében, hogy legalább 10 szócikk/hó teljesítményt megvalósítson. 

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 tartalmát. Adott esetben, és szükség szerint, adott fogalmak definiálására kü-
lönböző társterületi szakembereket is igénybe vesz. 

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 egyedüli vagy társ-
szerzőként jelenik meg.  

5) Jelen megállapodás szerint, amennyiben Támogató és szakmai lektor havonta 
10 fogalmat definiál és küld meg, a rendszer alapdíja 500 Ft/hó. Amennyiben 
ez nem valósul meg, az alapdíj mellett, adott hónapban 5.000 Ft extra támogatást 
fizet a rendszer számára. 

6) Támogató és szakmai lektor a megkapott művet korlátozás nélkül felhasznál-
hatja, hivatkozhat rá, felhasználhatja anyagaiban, változtatás nélkül bárkinek 
megoszthatja, ki is egészítheti, de csak az eredeti szerző vagy szerzők megjelölé-
sével.  

7) Támogató és szakmai lektor neve mindaddig szerepel az adott időszakos kiad-
vány címlapján, ameddig a jelen megállapodása érvényben van, ezzel szemben a 
belső oldalakon, az általa definiált szavak esetében örökre. 

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

9)  Felek, jelen megállapodást határozatlan időre, szabad akaratukból írták alá, ebben 
semmilyen kényszerítő körülmény nem játszott közre és, amennyiben úgy ítélik 
meg, jogosultak azt bármilyen indok megjelölése nélkül, de az adott hónap köte-
lezettségeinek teljesítését követően felmondani. A nem szabályozott szempontok 
esetében a PTK rendelkezései az irányadóak. 

 

20___._____._____ 

 

 
Támogató és szakmai lektor Szerző és szerkesztő 

___________________ Ritz Tibor 
 

 

 


