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Elnöki beszámoló  

a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Egyesület 2021. évi tevékenységéről 

 

 

Az Egyesületnek 2021. december 31-én 49 tagja volt. Közöttük szolgáltató cégek és 

gyártó/forgalmazó cégek is szerepelnek.  

A MATISZ 2021-ben is az Alapszabály szerint és a 2021 re előre tervezett, majd a pandémiás időszak 

miatt 2021. június 29-i közgyűlés által elfogadott célok és feladatok mentén végezte tevékenységét. 

 

 

Szakmai kérdésekben a következő területeken történt változás időrendi sorrendben: 

 

 Környezetbarát minősítés ismertségének kezdeményezésének tervezésében vettünk részt 
Hermann Ottó Intézet vezetői kerestek meg bennünket, a lehetőségek feltérképezése 
elkezdődött. Indítsunk közös programot a minőségi-, és környezetbarát (zöld) 
takarítás jegyében. 

 MNB konjuntúra felmérésében aktív részvétel a tagokon keresztül. A felméréssel 
hozzájárulunk a gazdasági helyzet feltérképezéséhez. 

 Szakértők számának bővítésének tervezése, aktívabb szakértői munkák 2021-ben. 

 2021. folyamán számos felkérés érkezett szakértői feladatok ellátására, melyek többsége 

közbeszerzéshez kapcsolódott, de piaci megkeresés is érkezett. Célunk, hogy a megrendelők 

minél többet tudjanak meg a takarítási szolgáltatás és a díj hátteréről, hogy a szakmaiság a 

bírálat során nagyobb hangsúlyt kapjon kezd teret hódítani és megvalósulni a 

közbeszerzések és egyéni megkeresések során. 

 

 

Az Egyesület az alábbi programokat szervezte, illetve ezen programok szervezésében vett 

részt: 

2021. június 29.  MATISZ éves rendes közgyűlés 

A pandémiás helyzet miatt a MATISZ tisztújító Közgyűlésére 2021. június 29-én került sor. 

Elfogadásra került az elnöki beszámoló a 2020-as évről, valamint megszavazásra került a 2021-es 

évi működési és költségvetési terv. Elnök úr előadást tartott a 2021es tervekről, a megváltozott 

helyzethez való alkalmazkodás lehetőségeiről, nehézségeiről. 
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2021. november 18.  – „Új világ, új világrend” – XII. MATISZ Tisztítás-technológiai 

Konferencia 

A konferencia az online térben került megrendezésre a pandémiás helyzet miatt. A kiemelt témája a 

covid miatti új világhoz alkalmazkodás, új lehetőségek megtalálása, gazdasági felkészülés a covid 

miatt kialakult helyzetre volt. Előadóink érdekes előadásokat tartottak a több mint 70 regisztrált 

résztvevő számára oktatás, képzési lehetőségek, gazdasági szakértői előadást hallhattak a 

minimálbér emelés témájában. Az idei évben rendhagyó kerekasztal beszélgetések követték az adott 

témákat, amelyben az előadók mellett szakemberek és a hallgatóság tehetett fel kérdéseket az 

előadóknak. 

A konferencián ünnepélyes szakértő avatás is volt, ahol öt szakértő vehette át az oklevelét, a 2020-

ban teljesített munkája alapján. Simon Zsuzsa, Szilágyi Katalin, Dormán József, Pintér Zoltán, Ritz 

Tibor MATISZ szakértői címet szereztek. 

 

Tájékoztatás a MATISZ költségvetésével kapcsolatban: 

 

ÖSSZES BEVÉTEL (ezer Ft) 2021 terv 2021 tény 2022 terv 
Szakértői díj 3 000 4 623 2 200 
Konferencia 150 200 300 
Tagdíjak 9 641 8 878 9 158 
Összesen  12 791 13 701 11 658 

    
Az alapműködés során felmerült 
költségek (ezer Ft) 

2021 terv 2021 tény 2022 terv 

Anyagköltségek 160 30 370 
Vásárolt anyagok 10 0 20 

Szakirodalom, folyóirat 0 0 0 
Irodaszerek 50 23 100 

Közgyűlések, értekezletek költségei 100 7 250 
Szállítás-rakodás, raktározás költségei 122 61 122 
Bérleti díjak (iroda, terem, 
konferenciaterem) 

1 200 1 021 1 300 

Hirdetés, reklám, propaganda, oktatás 
részvételi díjak költségei 

50 0 60 

Kommunikációs költségek (telefon, 
internet, postaköltségek) 

330 339 500 

 

 
 
    

Az alapműködés során felmerült 
költségek II. (ezer Ft) 
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Egyéb igénybe vett szolgáltatások 
költségei 

1 830 1 969 2 700 

Számviteli, ügyviteli költségek 350 337 350 
Adatfeldolgozás   0   

Webes szolgáltatás 60 37 80 
Közüzemi, üzemeltetés 400 427 450 

Szakértői díjak 1 000 1 168 1 800 
Nyomdai szolgáltatás 20 0 20 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, 
bankköltségek 

180 174 200 

Bérköltség 
6 100 5 331 5 160 személyi jellegű egyéb kifizetés 

Bérjárulékok 
Értékcsökkenési leírás   306   
Összesen 9 972 9 231 10 412 

 

2022. március – áprilisára tervezzük a MATISZ éves tisztújító közgyűlését, de konkrét időpontot 

kijelölésére a korlátozások megszűntetése után kerülhet sor! 

Jó egészséget és kitartást! 

 

Budapest, 2022. március 4. 

 

 

Paár Zoltán 

MATISZ elnök    

 

                          


