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Elnöki beszámoló  

a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

 

Az Egyesületnek 2018. december 31-én 47 tagja volt. Közöttük 37 szolgáltató- és 10 gyártó/forgalmazó cég.  

A MATISZ 2018-ban is az Alapszabály szerinti és a 2018. március 28-i közgyűlés által elfogadott célok és 

feladatok mentén végezte tevékenységét. 

 

Szakmai kérdésekben a következő területeken történt változás: 

 A MATISZ által javasolt takarítási óradíj összegére vonatkozó szakmai ajánlást egyre több cég próbálja 

érvényesíteni ártárgyalásai során. A takarítási óradíjra vonatkozóan minden év elején számítást 

végzünk, és a jogszabályoknak megfelelően a piaci ismeretekre alapozva ajánlást adunk ki. 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. 

 2018. végén kidolgozásra került a MATISZ szakértői kreditrendszer, mely tartalmazza a szakértővé 

válás feltételeit, valamint a szakértőkre vonatkozó szakmai elvárásokat. Az új kreditrendszer kiváltja a 

korábbi vizsgarendszert, és évente történő kreditpont elszámolással összegzi a szakértők munkáját, és 

megfelelőségét. A kreditrendszer egyszerre szolgál motivációs eszközként, valamint szűrő rendszerként 

a szakértői státusz megszerzéséhez. 

 2018. folyamán folytatódtak a 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 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 e programok szervezésében vett részt: 

2018. március 27.  MATISZ éves rendes közgyűlés 

Elfogadásra került az elnöki beszámoló a 2017-es évről, valamint megszavazásra került a 2018-as évi működési 

és költségvetési terv. Tagdíjemelés nem történt. 

2018. március 27.  Bevezetés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) tréning  

Dr. Herbák Henrietta gyakorlati tréningen az ajánlattevők szemszögéből mutatta be az EKR-t, kiemelve azokat 

a lényegi változásokat, legfontosabb tudnivalókat, amelyekre a már gyakorlott ajánlattevőknek is érdemes 

figyelni. A pozitív visszajelzések alapján a szervezők úgy összegezték, hogy a tréning, a kérdések 

megfogalmazása, a sok hasznos információ sokat segíthet a hallgatóságnak abban, hogy felkészüljenek az 

elektronikus közbeszerzésre.  
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2018. április 24.  Budapest Cleaning Show beharangozó rendezvény 

Ismertetésre kerültek az előző, 2016-os TisztaShow eredményei és a Budapest Cleaning Show-val kapcsolatos 

tervek. Felvázoltuk a kiállítók lehetőségeit, felsorolva a sikeres kiállítás feltételeit, és azokat a szempontokat, 

amiket a kiállítóknak a tervezés és a végrehajtás során át kell gondolniuk. 

2018. május 28.  Előadás az EU május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletéről 

(GDPR) 

A hatályba lépő szabályzás kapcsán tartott előadást a MATISZ szervezésében Dr. Stráhl Tamás jogász. A GDPR 

szabályzás kapcsán a legfontosabbak között kiemelte, hogy a vállalkozások tegyék közzé honlapjukon az 

adatvédelmi tájékoztatót, és május 25-e után már minden felmerülő esetben a GDPR-szabályok értelmében 

járjanak el, illetve ezt követően megkötött szerződések esetében is már eszerint adatvédelmi klauzulával lássák 

el a dokumentumokat. Dr. Stráhl Tamás jogász számos kétséget eloszlatott a GDPR-ral kapcsolatban 

előadásán. Rengeteg gyakorlati kérdés felmerült, többek között megtudták a résztvevő tisztítás-technológiai 

szakemberek, mi számít személyes adatnak, mi különleges adatnak, kik az adatkezelők, kik az adatfeldolgozók, 

és mely esetben milyen kötelezettségek vannak. 

2018. október 5-6. Budapest Cleaning Show 

2018. október 5-6-án, a legnagyobb regionális tisztítás-technológiai szakkiállítás, a Budapest Cleaning Show 

alkalmával megvalósult a második olyan hazai rendezvény, ahol a szakma megmutathatta a szakmai közönség 

előtt, hol tart a 21. században.  

A Budapest Cleaning Show felülmúlta az előzetes várakozásokat. 3500 négyzetméteren 51 kiállító volt jelen. A 

rendezvényre 1500 szakmai érdeklődő látogatott ki a HUNGEXPO B pavilonba. A kiállítással egy időben, egy 

helyszínen zajló éves MATISZ szakmai konferencia is teltházzal zajlott. 

A Technológiai Bemutatótéren a két nap során folyamatosan zajlottak a kiállítók bemutatói, ahol a legújabb 

gépekkel, technológiákkal ismerkedhettek a látogatók. A Szakmai Fórumra a szakmát érintő legégetőbb 

kérdéseket hozták a témavezető szakemberek. A közönség is bekapcsolódott az interaktív programba, rengeteg 

kérdés, felvetés érkezett például az egészségügyi takarítás és a takarítás automatizáltsága és az ember és gép 

együttműködése témájában. A komoly kérdések és szakmai megbeszélések mellett játékos vetélkedőknek is 

teret adott a Budapest Cleaning Show. A takarítógépes gyorsasági verseny és a MopFoci bajnokság is sok 

látogatót vonzott. 

A kiállításon ünnepélyes szakértő avatás volt, ahol nyolc, előző években is sikeres vizsgát tett szakértő mellett 

2018-ban egy új tag is – Heltovics Attila - csatlakozott a jeles csapathoz. Dormán József, Gyalus Zoltán, 

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

címet szereztek. 

2018. október 5. IX. MATISZ Tisztítás-technológiai Konferencia 

A Budapest Cleaning Show kiállítás nyitónapján került sor a konferenciára, ahol több előadást hallgathatott meg 

a több mint 100 résztvevő. Elsőként a különböző korosztályba tartozó munkatársak kommunikációjában, a 

munkához való hozzáállásában tapasztalt eltérések hátteréről, az Y és Z generáció megnyerésének 
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lehetőségeiről, majd a takarítási  piac helyzetéről, a takarítási szolgáltatás változásairól hallgathattunk 

előadásokat. Szó volt finanszírozásról, a megrendelői és szolgáltatói stratégiák összeegyeztetéséről, illetve az 

egészségügyi intézmények takarítása kapcsán a kritikus felületek hagyományos és korszerű tisztítási és 

fertőtlenítései technológiáiról.   

Szervezeti változások 

2018. október elsejétől a titkári és titkárságvezetői pozíció összevonásra került a főtitkári pozícióban. Ezt a 

tisztséget 2018. október 1-től Wohl Andrea tölti be. 

 

Tájékoztatás a MATISZ költségvetésével kapcsolatban:  

 

Bevétel (ezer Ft) 2018 terv 2018 tény 

Tagdíj 11 000 12 705 

Szakértői díj, szaktanácsadás  3 500 4 275 

Budapest Cleaning Show szervezési 
nyereség 

1 000 361 

Egyéb értékesítés, kamat - 100 

Összesen  15 500 17 441 

 

 

Költségek (ezer Ft) 2018 terv 2018 tény 

Személyi költségek  10 000 10 900 

Külső beszállítók (szakmai-, jogi-, 
közbeszerzési és kommunikációs 
szakértő)  

1 000 2 274 

Rendezvények (Kerekasztal, 
konferencia, továbbképzés, külföldi út) 

2 000 1 447 

Protokoll 200 168 

Iroda és egyéb működési költségek  2 100 1 711 

Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, ÉCS)  200 307 

Összesen  15 500 16 806 
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Tájékoztatás a MATISZ 2019-es költségvetési tervéről:  

ÖSSZES BEVÉTEL (ezer Ft) 
2019 terv  

tagdíj emelés nélkül 
2019 terv  

tagdíj emeléssel 

Szakértői díj 2 216 2 216 

Konferencia 1 000 1 000 

Tagdíjak 11 000 12 100 

Összesen  14 216 15 316 

 

Az alapműködés során felmerült költségek  
(ezer Ft) 

2019 terv 

Anyagköltségek 155 

Vásárolt anyagok 10 

Szakirodalom, folyóirat 15 

Irodaszerek 30 

Közgyűlések, értekezletek költségei 100 

Szállítás-rakodás, raktározás költségei 80 

Bérleti díjak (iroda, terem, konferenciaterem) 1 300 

Hirdetés, reklám, propaganda, részvételi díjak költségei 250 

Kommunikációs költségek (telefon, internet, 

postaköltségek) 
360 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 2 595 

Számviteli, ügyviteli költségek 330 

Webes szolgáltatás 160 

Közüzemi, üzemeltetés 385 

Szakértői díjak 1 700 

Nyomdai szolgáltatás 20 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltségek 180 

Bérköltség 

6 000 Személyi jellegű egyéb kifizetés 

Bérjárulékok 

Összesen 10 920 

 

Jöjjön el, vegyen részt a 2019. március 28-án, 14.00-kor megrendezésre kerülő MATISZ éves rendes 

közgyűlésén! 

Várjuk szeretettel! 

Budapest, 2019. február 28. 

 

MATISZ elnök                              


