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Elnöki beszámoló  

a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Egyesület 2017. évi 
tevékenységéről 

 

Az Egyesületnek 2017. december 31-én 60 tagja volt. Közöttük 49 szolgáltató cég és 11 

gyártó/forgalmazó cég.  

A MATISZ 2017-ben is az Alapszabály szerinti és a 2017. március 28-i közgyűlés által elfogadott célok 

és feladatok mentén végezte tevékenységét. 

 

Szakmai kérdésekben a következő területeken történt változás időrendi sorrendben: 

 Visszajelzések érkeztek arról, hogy a 2016.  decemberében közzétett 2017. és 2018. évi javasolt 

takarítási óradíj összegére vonatkozó szakmai ajánlást egyre több cég próbálja érvényesíteni 

ártárgyalásai során. Míg a legelső számításaink 2017-re nettó 1.992 Ft/ó díjat hoztak ki, a 

folyamatos felülvizsgálat miatt 2018-ra ez a díj felemelkedett 2.299 Ft/ó díjra. A számításkor 

figyelembe vettük a munkabérekre befolyással bíró gazdasági tényezőket és hatásokat, 

valamint a kormányzat által bejelentett minimálbér-és garantált bérminimum emelést, 

továbbá a takarítóipart sújtó óriási munkaerőhiányt. 

 

 2017. év elején felkérés érkezett a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivataltól (NSZFH) a 

tisztítás-technológiai gyakorlati minta vizsgakérdések kidolgozására. A szakértői csoport az 

Intézménytakarító, Önjáró felülettisztító gépkezelő, Tisztítás-technológiai szakmunkás és a 

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezetői vizsgákhoz nyújtott be minta kérdéseket. 

 

 2017 áprilisára elkészült és a weboldalon közzétettük a MATISZ Szakértői csoportja és az 

elnökség által elkészített új MATISZ szakértői vizsgaszabályzatot.  Többek között módosult a 

pontozás, valamint új elemként a 3 fős vizsgabizottságba a MATISZ elnöksége, a BKIK, valamint 

az előző években sikeres vizsgát tett szakértők (nem MATISZ szakértő) delegálnak egy-egy 

vizsgabizottsági tagot. 

 

 A MATISZ szakértői csoportja elkezdte kidolgozni az IR4-t, azaz ”A szakmai ajánlatok 

értékelésének MATISZ által javasolt szempontjai” irányelvét. 2017. június 29-én Dr. Herbák 

Henrietta közbeszerzési szakjogász és Ritz Tibor vezetésével egynapos tréninget szerveztünk a 

témával kapcsolatban, ami szorosan kapcsolódott a 2017. május 24-i Közbeszerzési Kerekasztal 

beszélgetéshez.  A szakmai munka koordinálását Lőrincz István elnökségi tag vállalta a 2017. 

december 12-i elnökségi ülésen. 

 

 2017 folyamán tovább nőttek a szakértői felkérések szakértői feladatok ellátására, melyek 

többsége közbeszerzéshez kapcsolódott, de piaci felkérés is érkezett. Az elmúlt évben már 

több nagy volumenű és speciális takarítási igényeket támasztó, például egészségügyi  

https://www.matisz.org/download/szakmai_tan%C3%A1csad%C3%A1s/szak%C3%A9rt%C5%91k/MATISZ-szakertoi-vizsga-szabalyzat-2017.pdf
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létesítmények takarítási kiírásában, a beérkező ajánlatok szakmai értékelésében vettünk részt. 

Több éve dolgozunk egy áruházlánccal, ahol az újonnan épített vagy átépített áruházak 

járófelületének megfelelőségi vizsgálatát végzik el szakértőink. Célunk, hogy a megrendelők 

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

bírálat során nagyobb hangsúlyt kapjon. 

 

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

2017. március 28. MATISZ tisztújító közgyűlés  

A közgyűlés újabb 3 évre elnökséget, felügyelőbizottságot és elnököt választott. A jelenlévő szavazásra 

jogosult tagok elfogadták a 15%-os tagdíj emelést! 

2017. április 25. MATISZ Kerekasztal rendezvény  

Téma: TOD / Takarítási Óra Díj 2017-2018 

Közel 30 fő részvételével zajlott a rendezvény. A kerekasztal beszélgetés fő témája a Takarítási Óradíj 

(TOD) volt. A MATISZ ajánlását ismertetve Paár Zoltán elmondta, hogy egy hasonló szakmában, az őrző-

védőknél májusban kötelezően életbe lépő rezsióradíjat vették alapul a takarítási óradíj 

megállapításakor. A 2017 év elején javasolt nettó takarítási óradíj: 2.012 Ft/óra, míg a javaslat 2018-ra 

2.214 Ft/óra volt. 

2017. május 17. Nagy Takarítási Nap 

2017-ben is folytattuk a MATISZ társadalmi felelősségvállalás projektjét, a Nagy Takarítási Napot. 

Ennek keretében 2017. május 17-én a Magyar Vöröskereszt Arany János utcai székházát és az általuk 

működtetett és fenntartott Madridi úti Hajléktalanszállót takarította ki 16 cég és vállalkozó 50 

önkéntese. Többek között tiszták 

lettek a közösségi helyiségek padlói, az 

ablakok, a vizes blokkok, kárpitos 

bútorok, szőnyegek. Az éjjeli 

menedékhelyen fertőtlenítésre 

kerültek a matracok, valamint a 

zuhanyzók, ahol rég nem látott 

tisztaság fogadta az estére érkező 

hajléktalan embereket. A Nagy 

Takarítási Nap mind a résztvevő 

önkéntesek, mind az intézmények 

részéről nagyon pozitív eredménnyel 

zárult. Nézze meg az eseményről 

készült videónkat weboldalunkon!  

https://www.matisz.org/nezze-meg-a-nagy-takaritasi-naprol-keszult-videonkat/
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A Nagy Takarítási Nap fő eseménye előtt, május 15-én a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

Szervezete Családok Átmeneti Otthonában, Csepelen, Szilágyi Katalin MATISZ szakértőnk (Leadec Kft.) 

jóvoltából egy bemutatóval egybekötött beszélgetésen, takarítási workshopon vettek részt az ott élő 

édesanyák, többségük a gyermekeikkel.  

2017. május 24.  II. MATISZ Kerekasztal rendezvény 

Téma: Közbeszerzési eljárások szakmai ajánlatának bírálati szempontjainak megvitatása 

Közel 30 résztvevő. A kérdés, melyet körbejártunk: Milyen szakmai szempontokat kellene figyelembe 

venni a közbeszerzési pályázatok elbírálása során? Kizárólag ár/érték arány alapján nem lehet döntést 

hozni. A szakmai szempontokat ugyanakkor csak a szakma maga tudja felállítani, és a következetes 

alkalmazás révén várható el, hogy azt a piac is elfogadja. Fontos lenne áttérni az értékalapú rendszerre. 

Az elbírálást segítené, ha nem csupán Ft/nm/nap lenne az egyetlen mérőszám a takarítási munkára, 

hanem több, számszaki alapon működő mérőszámot is be lehetne vezetni.  A MATISZ szakmai 

álláspontja szerint a közbeszerzésekben növelni szükséges a szakmai ajánlat értékelési súlyszámát. 

Jelenleg többségében 95% az ár és 5% a szakmai ajánlat súlya, de vannak példák arra is, hogy 40% a 

szakmaiság. A MATISZ célként a minél magasabb szakmai értékelési súly elismertetését tűzi ki.  Nem 

csupán humánerőforrás-tervre, de környezetkímélő technológiai tervre is szükség van. A 

pályázatokban leírtak betartását ellenőrizni is kellene. Ezért külső auditáló szakemberekre van szükség, 

akik ellenőrzik, mi szerepel a pályázatban, és abból mi valósul meg. Mivel a megrendelői oldalról is van 

igény a változásra, eljött az idő, hogy a szakma felállítsa az objektív, számszerűsíthető szakmai bírálati 

szempontokat. 

2017. október 12. VIII. MATISZ Tisztítás-technológiai Konferencia – Lépéselőnyben 

Több mint 100 résztvevő, 8 előadás és egy „Integrált munkáltatói márka” workshop. Különböző témák 

kerültek terítékre. Takarítás a létesítménygazdálkodó szemével, egészségügyi takarítás, kitekintés 

külföldi példákra, innováció az épülettakarításban, vezetőfejlesztés. A rendezvény központi témája: 

Hogyan tudnak a szakmában tevékenykedő cégek lépéselőnybe kerülni, milyen pozitív példákból lehet 

tanulni annak érdekében, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben is sikeresen megtartsák a jó 

munkaerőt? 

A konferencián ünnepélyes szakértő avatás volt, ahol hét előző években is sikeres vizsgát tett szakértő 

mellett 2017-ben egy új tag is – Simon Zsuzsa - csatlakozott a jeles csapathoz. Dormán József, Gyalus 

Zoltán, Kerényi Zsolt, Kraus Kinga, Pintér Zoltán, Ritz Tibor és Szilágyi Katalin ismét MATISZ szakértői 

címet szereztek. 

2017. november 28. MATISZ Szakmai Nap 

Téma: Közbeszerzés - Egészségügyi takarítás 

Nagy érdeklődés mellett szerveztük a rendezvényt, melyen több mint 60 fő vett részt. Dr. Herbák 

Henrietta közbeszerzési szakjogász tartott előadást az új közbeszerzési törvény szakma-specifikus 

részleteiről, mely tartalmazta a tisztítás-technológiát érintő legfontosabb változásokat is. A szövetség 

számára nagy lehetőség az új közbeszerzési törvény.  A Szakmai Nap délutáni blokkjában Kalamár-
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Birinyi Edit, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kórházhigiénikusa számolt be személyes 

tapasztalatairól, és arról az alakuló összefogásról, ami előre viheti az egészségügyben tapasztalható 

higiéniai helyzet javulását. Fontos lenne a szakemberek összefogása, mely olyan minimum 

követelményeket, normákat, technológiákat fektetne le, amire szükség van az egészségügyi 

takarításban. Cél egy háromoldalú szándéknyilatkozat megfogalmazása a Magyar Kórházszövetség, a 

Magyar Infekciókontroll Társaság és a MATISZ között. 

 

Kommunikáció 

2017-ben két nagy téma állt a MATISZ kommunikációjának a középpontjában. Továbbra is beszéltünk 

a munkaerőhiányról, illetve ismét előtérbe került a kórházi higiénia helyzete. 2016-ban felajánlottuk 

szakmai segítségünket a Kórházszövetségnek, 2017-ben pedig először a konferencián egy előadást, 

majd egy különálló szakmai napot szenteltünk a témának. 

2018-ban mindkét témát továbbra is fókuszban tartjuk. Emellett célunk, hogy a korábbinál intenzívebb 

párbeszéd legyen a tagokkal. Ennek érdekében év elején már több kérdőívvel is megkerestük a 

szakmabelieket. 

A médiában 2017-ben is több alkalommal nyilatkoztunk a fent említett témákban, és már 2018 első 

két hónapjában is több sajtómegkeresésnek tettünk eleget. Továbbra is célunk, hogy a nyilvánosság 

előtt a MATISZ legyen az egyetlen olyan szervezet, amelyet bármilyen takarítással kapcsolatos hír 

esetén megkeres a média.  

Az Egyesület előző évi programjairól és az idei tervekről bővebben tájékozódhat a www.matisz.org 

oldalon. 

 

Tájékoztatás a MATISZ költségvetésével kapcsolatban:  

 

Bevétel (millió Forint) Terv 2017 Tény 2017 Terv 2018 

Tagdíj 14,5 13,5 11 

Szakértői díj, szaktanácsadás  2,4 3,3 3,5 

Konferencia, szponzoráció 1 1,3 0 

PR kommunikációs szolgáltatás 0,4 0,1 0 

Budapest Cleanig Show szervezési 

nyereség 
0 0 1 

Egyéb értékesítés, kamat 0,05 0 0 

Összesen  17,5 millió Ft 18,2 millió Ft 15,5 millió Ft 

 

 

http://www.matisz.org/
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Költségek (millió Forint) 2017 terv  2017 tény 2018 terv 

Személyi költségek 

Személyi költségek  

8,9 9,5 10 

Külső beszállítók (könyvelő, 

szakmai-, jogi-, közbeszerzési 

szakértő)  

2,8 3,7 1 

Rendezvények (Kerekasztal, 

konferencia, PR, kommunikáció, 

továbbképzés) 

3,2 4 2 

Protokoll 0,2 0,4 0,2 

Iroda és egyéb működési 

költségek  
1,5 2,1 2,1 

Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, 

ÉCS)  
0,2 0,2 0,2 

Összesen  16,8 millió Ft 19,9 millió Ft 15,5 millió Ft 

 

Jöjjön el, vegyen részt a 2018. március 27-én, 14.00-kor tartandó MATISZ éves rendes közgyűlésén! 

Várjuk szeretettel! 

 

Budapest, 2018. február 26. 

 

 

 

Paár Zoltán  

MATISZ elnök                              


