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III. Szakmai Kerekasztal  

a Magyar Környezetbarát (takarítás) Tisztítás-technológiai Védjegy 

követelményeinek kidolgozásáról 

Emlékeztető 

 

Dátum:   2013. április 10. 10 óra. 

Helyszín:  Elektro Profi alagsori konferenciaterem 

Jelen vannak:  a csatolt jelenléti íven szereplő személyek 

 

Előzmény 

A MATISZ 2013. április 4-én elektronikus úton meghívót küldött tagjainak, szakértőinak, bizottsági tagjainak, 
Környezettisztítás (technológia) szakirányú hallgatóknak, környezetbarát termékeket gyártó és/vagy forgalmazó 
szervezeteknek, létesítménygazdáknak, minősítési szakembereknek, független szakmai érdeklődőknek. 
 
A téma koordinátorának Paár Zoltán elnök Ritz Tibor szakértőt kérte fel. 

 

A Kerekasztalon elhangzottak rövid, lényegi összefoglalása: 

1. Ritz Tibor vitaindítója 

 
- A környezetbarát szolgáltatás védett kifejezés, kevesen tudják. 
-  A KIR, ISO 14001 általánosan ismert. A presztízse visszaesett, új politika mentén kell kialakítani az új 

minősítést. 
- Kb. 15 éve van irodatakarításra szakminősítés: mikro szálas tisztítókendőre, amely minősítést egy cég 

kapta meg. Egyéb eszközökre, egyéb területekre nincs. 
- Skandináv minta, Nordic Swan bemutatása (olyan mutatószámokat alkalmaz, amiket mi nem mérünk, 

kérdés, hogy ha megkérdezzük, valós adatot kapunk-e). 
- Eco Label bemutatása (termékekre fókuszál, a követelményrendszer nem átírható) 
- Nehézségek: nincsenek elfogadott benchmarking számok, a piac egyedül a Ft/m2/munkanap-ot ismeri 

el, a szakmédia nem jut el a potenciális felhasználókhoz. 
- Think Green a takarításban – anyag+eszköz+humán erőforrás 
- Mi technológiákban gondolkodunk! Javasolt lépések:  

1. benchmarking számok + környezeti célok meghatározása 
2. technológiai fegyelem szerinti minősítés (követelmény) kidolgozása 
3. minősítési eljárások (ellenőrzés) kidolgozása 
4. szakosodott cégek (pl. irodatakarítás, ipari terület takarítása stb.) 

 

2. Hozzászólások: 
Drabek Ferenc (GTE, Nova IDEO Kft.): a teljes takarítóipart kell áttekinteni, mert az irodatakarítás egy kis 

szegmens, pl. az ipari takarításhoz képest. 
Paár Zoltán (MATISZ): a feladat túlmutat rajtunk, ezért a Wesley Főiskola diákjaira, és a tagokra, nem tagokra is 

számítunk. A környezetbarát tisztítás-technológiaiminősítés ne csak papír legyen. Betartható 
követelményrendszer, valós, széleskörű tudás, ami számon kérhető. 
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Klem Ervin (MATISZ): uniós standardok erre a területre is várhatók, fel kell készülni, a szakma dolga, hogy 
megmondja a számait. 

Drabek Ferenc: a zöldnek nem kell szükségszerűen drágábbnak lennie. Irányítottan kell bevezetni. Útmutató. 
Optimális eljárások kidolgozásával. 

Kovács Lajos (PartnerGroup Kft. MATISZ Zöld Projekt Bizottság elnöke): elkötelezett a témában.  
- A célok közé tegyük be az önkontrollal járó célokat, pl. a kukazsákok újra-használatát.  
- A minősítés ne cégre szóljon, hanem technológiákra.   
- Az ISO 90%-ban nem működik, a 10%, ahol a megrendelő ellenőrzi. Független auditcéget 

kell felállítani, ami a megrendelő igényével együtt eredményes lehet. 
- Miben akarunk jók lenni? Célok!  

Nagy Hajnalka (PWC, AMCHAM): a nagyobb cégek kiadnak magukról olyan bizonyítványokat, amelyek a 
környezetbarát ismérveknek való megfelelésükről szólnak. Van megrendelői igény. 

Sági Péter (Forth, Premier Cleaning Kft.): felajánlja a fordított ozmózis mutatószámait átvizsgálásra. 
Mugits József (Per-Clean Kft.): a megrendelőket magunk mellé kell állítani. 
Lőrincz István (Granpol Kft.): javasolja, hogy  

- nézzük meg, miből merítünk – komplex gondolkodás jegyében – azokat a területeket is 
vegyük be, ahol saját maguk takarítanak.  

- Ne csak technológiákat, hanem rendszert minősítsünk. 
Stetner-Nagy Orsolya (Aladdin Nagy Kft.): legyen egy fórum, ahol a tanácstalan cégek információhoz jutnak. 
Sági Péter: a megrendelők számára is legyen egy felület, ahol tájékozódhat. 
Ritz Tibor: amíg az állam nem ratifikálja, addig titkos, a munkában részt vevők megosztják a tudást, a 

tapasztalatot, ami a többiek számára nem hozzáférhető. 
Balogh László (Fakultas FM Kft.): a takarító cégeket kell helyzetbe hozni, azt vizsgáljuk, hogy a MATISZ tagok 

mivel foglalkoznak. Az előny maradjon itt. A cégnek magának is legyen minősítése, ne csak a 
technológiának. Az árban is legyen hatása, ne növelje. 

Ritz Tibor: teljes életciklust kell felállítani, összhangba hozni a képzéssel. 
Kovács Lajos: javasolt feladatok, amelyekre csoportokat kellene felállítani: 

- megrendelői igények felmérése 
- mátrix felállítása a technológiákról 
- mérőszámok, SLA 
- ellenőrzés, értékelés 
- oktatás 
- hulladékkezelés (takarító cég – megrendelő – beszállítók) 

Stetner-Nagy Orsolya: lesznek kontroll csoport, mert most van egy ilyen projektjük. 
Paár Zoltán: a megrendelői igények felméréséhez a MATISZ tud abban segíteni, hogy az Amerikai-Magyar 
Kereskedelmi Kamarának (AmCham), a Német-Magyar Kereskedelmi Kamarának, a közszférának elküld egy 
kérdőívet. 
Ritz Tibor: a mai nap célja, hogy megfogalmazzunk egy ÁLLÁSFOGLALÁST, ami az elhangzott vélemények 
alapján külön dokumentumba kerül megfogalmazásra. Emellett albizottságok alakulnak, melyek közül kettő, 
azok célfeladatának prioritása miatt azonnal elkezdi munkáját.  

1. Megrendelői és szolgáltatói Igények felmérése albizottság  
a. vezetője Kovács Lajos 
b. munkacsoportba jelentkezett: Rőthy Zoltán, Balogh László 

2. Technológiák-SLA-mutatószámok-hulladékkezelés albizottság 
a. vezetője Ritz Tibor 
b. munkacsoportba jelentkezett: Heltovics Attila, Bóta József, Drabek Ferenc, 

Mugits József, Sági Péter, Lőrincz István, Pintér Zoltán, Stetner Orsolya 
  

Paár Zoltán: az emlékeztetőt elküldjük a tagjainknak, a nem MATISZ tagoknak, rajtuk keresztül a 

megrendelőknek, forgalmazóknak, jelentkezzenek, vegyenek részt a munkában. 
Ritz Tibor: Köszönjük a résztvételt, a munkát! 


