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Hogyan kerül, 
a csizma az asztalra?

• Mert, hogy egy olyan „cipőpiacon” 
vagyunk, ahol mindenki a saját maga 
által készített papucsszerű 
lábbeliben jár, de azt cipőnek hívja. 
• A „valódi” cipőgyártók, pedig azon 

elmélkednek, hogy mit kezdjenek 
ezzel a helyzettel, és eközben a 
legjobb, amit ki tudnak találni, hogy 
különböző talp kérgesítő
kenőcsökkel jelennek meg a piacon, 
• ahelyett, hogy befektetnék egy igazi, 

a szükségletek szerinti cipő vagy 
bakancs legyártásába.



A mérlegen két dolog van:
• igénybe venni a szakképzetlen 

kompenzációt, és a lehető 
legolcsóbb lenni, vagy 

• tenni egy ajánlatot egy 
szakképzett stábbal, megkérve a 
szolgáltatás valódi árát és 
értékét. 

Előbbi esetében értékről szó sincs, 
utóbbinál viszont fontos, hogy 
elhiszi-e a megrendelő, 
hogy valóban lesz-e ott érték.



A kérdés tehát így hangzik:
Mit mond a „szakma”, 
szakma-e a takarítás?



Az állam szerint IGEN!

Az takarító cégek szerint NEM!



ÉPSZÓ



2008 – 2014
3 bronz, 2 ezüst és 2 arany



Életpálya modell

• EQF2 Intézménytakarító OKJ 31 853 05 – Alsó 
középfokú részszakképesítés.

• EQF2/3 Önjáró (vezetőüléses) felülettisztító 
gépkezelő OKJ 31 853 06 - Alsó középfokú 
részszakképesítés.

• EQF3/4 Tisztítás-technológiai szakmunkás 
(FEOR: Vezető takarító) OKJ 32 853 03 Alsó 
középfokú szakképesítés.

• EQF5 Szolgáltatásvezető OKJ 52 853 02 
Érettségire épülő, felső középfokú szakképesítés.

• EQF6 Alkalmazott környezetkutató 
Környezettisztítás(technológia) szakirány. 
Felsőfokú végzettség BSc

• EQF7 Egyetemi szint (MASTER)

• EQF8 Tudományos fokozat
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Formailag és tartalmilag 

értékelhető, dokumentált, 

bizalmi, és lehetőség szerint a 

megbízó főtevékenységébe 

illesztett napi szintű 

szolgáltatást, mely során 

meghatározott területen, az oda 

nem való, és ott különböző, 

emberekre, hasznos élőlényekre 

és környezetre kockázatokat 

jelentő anyagokat távolítják el, 

vagy tartják távol szakszerű 

módszerekkel, kézi eszközök és a 

modulleírásban meghatározott 

gépek alkalmazásával, tervezett 

időben. 

formailag és tartalmilag 

értékelhető, dokumentált, 

bizalmi, és lehetőség szerint a 

megbízó főtevékenységébe 

illesztett napi, időszakos és 

alaptakarítás szintű szolgáltatás, 

mely során meghatározott 

területen, az oda nem való, és 

ott különböző kockázatokat 

jelentő anyagokat távolítják el 

szakszerű módszerekkel, kézi 

eszközök és a modulleírásban 

meghatározott önjáró 

(vezetőüléses) gépek 

alkalmazásával, tervezett 

időben.

formailag és tartalmilag 

értékelhető, dokumentált, 

bizalmi, és lehetőség szerint a 

megbízó főtevékenységébe 

illesztett komplex szolgáltatás, 

mely során meghatározott 

területen, az oda nem való, és 

ott különböző kockázatokat 

jelentő anyagokat távolítják el, 

vagy tartják távol szakszerű 

módszerekkel, tervezett időben. 

A hozzá beosztott személyzet 

segítségével egy dokumentált, 

bizalmi, és lehetőség szerint a 

megbízó főtevékenységébe 

illesztett napi szolgáltatás 

keretein belül, egy előre 

meghatározott területen, az oda 

nem való, és ott különböző, 

emberekre, hasznos élőlényekre 

és környezetre kockázatokat 

jelentő anyagok eltávolítását, 

vagy távoltartását vezetőként 

tervezi, szervezi és irányítja, 

valamint fejleszti a felügyelete 

alatt lévő végrehajtó állományt, 

és ezáltal a szolgáltatás 

eredményességét és 

hatékonyságát. 





Köszönöm a figyelmet, és 
ne feledjük Bob Proctor

szavait: Az életben csak egy 
fajta akadály van, amit mi 

állítunk magunknak!



Ritz Tibor
Alkalmazott környezetkutató

Független tisztítás-technológiai szakértő
MATISZ vezető szakértő

23 éve a pályán


