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Egyesületünk tevékenysége az elmúlt években 

A MATISZ sikeres indulás, majd négyévnyi stagnálás után Klem Ervin elnöksége alatt 2008. 

januárjában kapott új erőre. Az eltelt 9 évben megújította és megtöltötte tartalommal 

stratégiai szövetségét, és több hosszú távú projektet is elindított. 

Az első és legnagyobb horderejű projekt a szakmai rendezvények szervezése, amely a Zöld út 

konferenciával kezdődött 2010 szeptemberében, ami –felismerve azt a tényt, hogy a tisztítás-

technológia önmagában ismeretlen és érdektelen téma a média számára – 2012-re 

létesítménygazdálkodási regionális találkozási ponttá alakult. Ennek része egy nagy plenáris 

konferencia, szakmai díj- és tanúsítványátadó ünnepségek, szakmai közgyűlések, ágazati 

szekcióülések, és nem utolsó sorban egy Magyarországon még egyedülálló beszállítói 

seregszemle. 

A második projekt a szakma megalapozása. A szervezet felismerte, hogy a tisztítás-

technológia társadalmi megítélését a szakmai ismeretek megteremtése, a szakemberek 

képzése jelentősen javítja.  Az „ÚJ SZAKMA SZÜLETIK” projekt célja, hogy egy időben a szakma 

nevének megváltoztatásával, elkezdődjön az új tisztítás-technológiai szakirodalom 

publikációja, ami olyan rendszerben kerül megfogalmazásra, hogy annak elsajátítása 

ellenőrizhető is. És ez egy új mérföldkő a szakképzésben. 

2012 a Pályára állítás éve volt. A szervezet megkezdte a legfontosabb irányelvek és 

szabványok kidolgozását, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy az ajánlatkérések, 

árajánlatok és minőségmérések szabályozott keretek között történjenek. Ehhez viszont 

minden információ nagyon fontos, és a szakmai tartalmakat, a szükséges szabályozásokat a 

szakma képviselőinek közös munkájával, együttműködésével ki kell érlelni és megalkotni. 

A 2013 – as év a hatékony és professzionális működés személyi feltételeinek megteremtése 

után – két fővel bővül a titkárság létszáma – a szervezet tevékenysége, aktivitása látványosan 

megerősödik. 

Csak a legjelentősebb előrelépéseket vegyük számba, koránt sem a teljesség igényével. 

 Megalapítjuk a Clean Europe nemzetközi takarító-versenysorozatot 

 Létrehozzuk a MATISZ IR003:2013 „Tisztítás-technológiai szakmunkás szakmai profilt 

 Korszerű, a modern trendeknek megfelelő új arculatot adunk a Szövetségnek 

 Belépünk az ISSA Világszövetségbe 

 Az egészségügyi kintlévőségek kapcsán sikeres, széleskörű visszhangot keltő 

sajtótájékoztatót rendezünk. Tucatnyi megjelenést produkálunk az online-, és 

nyomtatott médiában 

 Megrendeztük a szakma első társadalmi felelősségvállalás kampányát a Nagy Takarítási 

Napot. Tucatnyi céget megmozgattunk, új impulzusokat adtunk a szakmának 
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 Útjára indítjuk a Leonardo projektet! „A legjobb tisztítás-technológiai gyakorlatok 

Európában” címmel 

 Új elemekkel és előadókkal megrendeztük a MATISZ addig legsikeresebb szakmai 

konferenciáját. Zöld Jelzés Nemzetközi Tisztítás-technológiai Konferencia és Kiállítás, 

Clean Europe verseny döntő 

 Jó minőségű, korszerű honlapot készítünk, amivel dobogós helyezést érünk el az Év 

Honlapja versenyen 

 Új nézőpontok, új szereplők a Szövetség kommunikációs terében 

Palócz Éva, Mérő László, Dr. Tóth András, Kandász Andrea, stb., szélesebb perspektíva 

rajzolódik ki 

 Elindítjuk a MATISZ szakértők fejlesztési folyamatát, csoportos team coaching program 

elindításával. A cél, aktívabb bekapcsolásuk a szakmai közéletbe. 

 

2014 –ben folytatódnak az előző évben megkezdett kedvező folyamatok: 

 Szakmai kerekasztal rendezünk az Audiban, téma: Az Audi facility management 

szisztémájának bemutatása, környezetbarát takarítás 

 MATISZ küldöttség részt vesz az ISSA/INTERCLEAN nemzetközi tisztítás-technológiai 

kiállításon  

 Folytatódik a Leonardo projekt  

 Kedvezményes coaching szolgáltatást és szervezetfejlesztési, vezetői támogatás 

nyújtunk MATISZ szakértőknek és a tagcégek vezetői számára 

 Megrendezzük a nagy sikerű Új seprű! Tisztítás-technológiai Konferenciát és Clean 

Europe versenyt 

 Rendszeres lehetőséget biztosítunk üzleti konferenciákon való kedvezményes 

részvételre a tagcégek számára 

 Együttműködést hozunk létre a Menedzserképző Központ Kft.-vel 

 A BKIK -val, a Piac és Profit Magazinnal azért, hogy tagjaink részt vehessenek a KKV – 

Akadémia rendezvényein 

 Létrehozzuk a szakmai Innovációs Díjat 

 Részt veszünk az Év Üzemeltető cége – iroda.hu kampányban 

 Gyártó, forgalmazó cégek lépnek be a MATISZ –ba. 
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2015 -ben folytattuk az Egyesület céljaiért folytatott tevékenységünket: 

 Megalakult a gyártó-forgalmazó szekció, elnöke Antal Péter (Amsa Higiénia Kft.) lett. 

 Szakmai tanulmányutat szerveztünk Erdélybe, ahol magyar és román cégek 

részvételével megrendeztük a Clean Europe Tennant futamot. 

 Kärcher szakmai napot tartottunk – szakmai előadásokkal, bemutatókkal, Clean Europe 

Kärcher futammal együtt. 

 Sikeresen zárult a 2013-ban indult „A legjobb tisztítás-technológiai gyakorlatok 

Európában” Európai Unios (Leonardo) projekt. 

 Megrendeztük a Szakmai Háromszög Tisztítás-technológiai Konferenciát, ahol tisztítás-

technológiai szakértőket avattunk és átadtuk a 2015-ös Innovációs Díjat. 

 Rendszeres szekcióüléseket tartottunk a gyártó, forgalmazó cégek részvételével. 

 Felülvizsgálatra került a tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ-s képzési anyaga. 

 Elkezdődött a mester cím megszerzéséhez szükséges vizsga anyag kidolgozása. 

 A Szolnoki Törvényszék hosszas jogi eljárás után bejegyezte a MATISZ új Alapszabályát. 

 Meghirdettük a 2016-os TisztaShow kiállítás és vásár elnevezésű nagyszabású 

rendezvényt! 

 

2016-ban a korábbi szakmai tevékenységek mellett megvalósítottuk a TisztaShow Kiállítást. 

Szakmai előre lépések, események: 

 A MATISZ Szakértői csoportja és a BKIK Épülettisztító Szakmai Osztály benyújtotta közös 

javaslatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) felé a tisztítás-technológiai 

mester képzési program és vizsgakövetelmény témában.  

 A MATISZ szakértői csoportja felülvizsgálta a MATISZ két irányelvét: IR1: Minimálisan 

megadandó adatok irányelve és IR2: Főtábla irányelv. 

 Két MATISZ tagcég nyerte el a „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyet.  

 2016. szeptember 1-től új OKJ van hatályban, amiben egy alacsonyabb óraszámú rész 

szakképesítés is megjelent, az Intézménytakarító. A szakmai és vizsgakövetelmény 

összeállításában a MATISZ Szakértői csoportja és a BKIK Épülettisztító Szakmai Osztály 

vett részt. 

 A MATISZ Elnöksége közzétette a 2017. és 2018. évi javasolt takarítási óradíj összegére 

vonatkozó szakmai ajánlását.  

 

http://tisztashow.hu/
http://bkik.hu/rolunk-kezmuipari-tagozat/a-kezmuipari-tagozat-osztalyai/xvi-szemelyi-szolgaltato-osztaly/epulettisztito-szakmai-osztaly/
http://www.matisz.org/matisz-tagok/iranyelvek/
http://www.matisz.org/category/matisz-tagok/kornyezetbarat-vedjegy/
http://www.matisz.org/matisz-tagok/matisz-javaslat-2017-evi-takaritasi-oradijra/
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 Tovább nőttek a szakértői felkérések tanácsadási munkára. Ezek többsége 

közbeszerzéshez kapcsolódott, de kisebb volumenben piaci felkérés is érkezett hozzánk.  

 2016 során öt alkalommal adtunk ki sajtóközleményt. Közleményeinkben felhívtuk a 

figyelmet az influenza szezon idején fokozottan szükséges fertőtlenítő takarításokra, az 

oktatás szerepére a takarítási szakmában és a fokozódó munkaerőhiányra. Felhívtuk 

ezen kívül a figyelmet a MATISZ társadalmi felelősségvállalás projektjére, a Nagy 

Takarítási Napra és a TisztaShow Kiállításra. 

 Márciusban sajtótájékoztatót tartottunk, ahol a kórház higiéniai helyzet és a 

munkaerőhiánnyal foglalkoztunk.  Számos alkalommal szerepeltünk TV-ben, rádióban, 

heti és napilapokban a munkaerőhiány témájával. 

 Áprilisban a Levegő Munkacsoport által közzétett, porszívók és robotporszívók 

vonatkozásában közzétett, félrevezető közlemény kapcsán hallatta a hangját a MATISZ. 

 Közbeszerzési reggelit szerveztünk. Az eseményen Dr. Barna Orsolya közbeszerzési 

tanácsadó beszélt az új közbeszerzési törvény szakma-specifikus részleteiről, valamint 

szó volt a tisztítás-technológiát érintő legfontosabb változásokról.  

 Ismét megszerveztük a Nagy Takarítási Napot, mely a MATISZ társadalmi 

felelősségvállalás projektje. A Bethesda Gyermekkórházban, a Tatai Olimpiai 

Központban és a Laborc Általános Iskolában takarítottak a MATISZ tagok önkéntesei. 

Nézze meg a Nagy Takarítási Napról készült videónkat! 

 Tagtoborzó kerekasztal rendezvényeket tartottunk májusban és júniusban Budapesten 

és Székesfehérváron. A rendezvények eredményeképpen 3 új taggal bővült a tagságunk. 

 Szakmai kirándulást szerveztünk az Osztrák Kamara bécsi Képzési és Vizsgaközpontjába. 

A látogatás során a résztvevők előadást hallgattak meg az osztrák takarító képzésről és 

a piacról, majd körbevezették a résztvevőket a mintegy 1000 m2-es oktatóközpontban, 

ahol gyönyörűen felújított helyiség-imitációkat (iroda, szállodai szoba, tárgyaló, metró 

kocsi, orvosi rendelő, betegszoba, osztályterem, konyha, szaniter helyiségek) láthattunk. 

 TisztaShow beharangozó rendezvényt tartottunk a Hungexpo B pavilonjában, ahol 

bemutattuk az októberi kiállítás terveit és a kiállításnak helyt adó csarnokot.  

 Tisztashow Tisztítás-technológiai Szakkiállítás és Vásár várta az érdeklődőket a 

Hungexpo B pavilonban. A rendezvény nagy szakmai érdeklődés mellett zajlott. A 

TisztaShow kiváló lehetőség volt arra, hogy a szakmánk bemutatkozzon a nagy 

nyilvánosság előtt.  4000 négyzetméteren, 40 kiállító mutatkozott be – gyártók, 

forgalmazók és szolgáltatók egyaránt. Az eseményre 1400 látogató volt kíváncsi. A 

kiállítással egy időben zajlott az éves MATISZ szakmai konferencia. A kiállítás második 

napján rendeztük meg a Normaadó Versenyt, melyen 19 versenyző 5 versenyszámban 

mérte össze a tudását.  

http://www.matisz.org/category/sajtokozlemeny/
http://www.matisz.org/felrevezeto-a-levego-munkacsoport-megallapitasa/
http://www.matisz.org/eligazitas-a-kozbeszerzes-utvesztojeben/
http://www.matisz.org/minden-tiszta-lett-sikeres-volt-a-matisz-nagy-takaritasi-napja/
https://www.youtube.com/watch?v=AbuvyNjJbCg
http://www.matisz.org/folyamatosan-no-az-erdeklodes-a-tisztashow-irant/
http://www.matisz.org/category/takarito-cegek/tisztashow-kiallitas/
http://www.matisz.org/nagy-erdeklodes-mellett-zajlott-a-matisz-eves-szakmai-konferencia-a-tisztashow-n/
http://www.matisz.org/lezajlott-az-elso-normaado-verseny-a-tisztashow-n/

