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Elnöki beszámoló 

a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről 

 

Az Egyesületnek 2016. december 31-én 74 tagja volt, akik között 57 szolgáltató cég és 17 

gyártó/forgalmazó cég.  

A MATISZ 2016-ban is az Alapszabály szerinti, és a 2016. március 10-i közgyűlés által 

elfogadott célok és feladatok mentén végezte tevékenységét-a tagi visszajelzések alapján 

sikeresen. 

 

Szakmapolitikai kérdésekben a következő területeken történt előrelépés: 

 2016. január közepén a MATISZ Szakértői csoportja és a BKIK Épülettisztító Szakmai 

Osztály benyújtotta közös javaslatát az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) felé 

a tisztítás-technológiai mesterképzési program és vizsgakövetelmény témában. Az MKIK 

felterjesztette a javaslatot a szakmagondozó Nemzetgazdasági Minisztérium felé. 

Sajnálatos tény, hogy többszöri megkeresésünk és egyeztetésünk ellenére sem került 

még kihirdetésre a szakanyag. 

 

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

megadandó adatok irányelve és IR2: Főtábla irányelv. 

 

 2016-ban két MATISZ tagcég nyerte el a „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegyet. 

Gratulálunk a Future FM Zrt-nek és a Horizont Text Kft-nek! A pályázatok elbírálásában 

és a helyszíni auditokon a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői is részt vettek, amely 

tapasztalatokat KT. 64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás minősítés folyamatban lévő 

felülvizsgálata során is hasznosítani tudnak. 

 

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

szakképesítés is megjelent, az Intézménytakarító. Ez megfelel a szakma elvárásainak. 

Hiánypótló az Önjáró felülettisztító gépkezelő rész szakképesítés is, és a ráépülésként 

megszerezhető Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető OKJ-s végzettség. A szakmai és 

vizsgakövetelmény összeállításában a MATISZ Szakértői csoportja és a BKIK Épülettisztító 

Szakmai Osztály vette részt. 

 

 2016 decemberében a MATISZ Elnöksége közzétette a 2017. és 2018. évi javasolt 

takarítási óradíj összegére vonatkozó szakmai ajánlást. A szakmai ajánlás a 

munkabérekre befolyással bíró gazdasági tényezők és hatások, a kormányzat által 

bejelentett minimálbér- és garantált bérminimum emelés, továbbá a takarítóipart 

sújtó óriási munkaerőhiány figyelembe vételével készült el. 

http://bkik.hu/rolunk-kezmuipari-tagozat/a-kezmuipari-tagozat-osztalyai/xvi-szemelyi-szolgaltato-osztaly/epulettisztito-szakmai-osztaly/
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/
http://www.matisz.org/matisz-tagok/matisz-javaslat-2017-evi-takaritasi-oradijra/
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 2016 folyamán tovább nőttek a szakértői felkérések tanácsadási munkára. Ezek 

többsége közbeszerzéshez kapcsolódott, de kisebb volumenben piaci felkérés is érkezett 

hozzánk. Fontos kiemelni, hogy az eltelt egy évben már nagy volumenű és speciális 

takarítási igényeket támasztó létesítmények takarítási kiírásában, a beérkező pályázatok 

kiértékelésben vettünk részt. Célunk, hogy a megrendelők minél többet tudjanak meg a 

takarítási szolgáltatás és a díj hátteréről, hogy a szakmaiság a bírálat során nagyobb 

hangsúlyt kapjon. 

 

Sajtónyilvánosság 

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.  

 

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

részt: 

Január 21-én 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. Ritz 

Tibor, a MATISZ vezető szakértője 

hangsúlyozta, hogy a szövetség 

számára nagy lehetőség is az új 

közbeszerzési törvény. Mielőbb meg 

kell kezdeni a konzultációt a szakmai szempontok kidolgozására, és el kell érni, hogy a 

közbeszerzéseknél a MATISZ ajánlását, szempontrendszerét vegyék figyelembe. Az üzleti 

reggelin előadást tartott a Versenyhajó Kft. két értékteremtési tanácsadója is, akik 

tájékoztatást adtak a 2020-ig tartó időszakban elérhető EU-s pályázati lehetőségekről. 

 

http://www.matisz.org/category/sajtokozlemeny/
http://www.matisz.org/felrevezeto-a-levego-munkacsoport-megallapitasa/
http://www.matisz.org/eligazitas-a-kozbeszerzes-utvesztojeben/
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Nagytakarítási Nap, a MATISZ társadalmi felelősségvállalás projektje 

 

Május 19-én volt a Nagytakarítási Nap, mikor a Bethesda Gyermekkórházban, a Tatai 

Olimpiai Központban és a Laborc Általános Iskolában takarítottak a MATISZ tagok 

önkéntesei.  A három helyszínen összesen több mint 40 önkéntes dolgozott, munkájuk során 

a gyártó és forgalmazó tagok által 

felajánlott gépeket és eszközöket 

használták. A Nagytakarítási Nap 

mind a résztvevő önkéntesek, mind 

az intézmények részéről nagyon 

pozitív eredménnyel zárult. A 

MATISZ számára fontos a társadalmi 

szerepvállalás, ezért a jövőben is 

megrendezi a Nagy Takarítási 

Napot.  Nézze meg a Nagytakarítási 

Napról készült videónkat! 

 

 

 

Tagtoborzó rendezvények 

 

Tagtoborzó kerekasztal rendezvényeket tartottunk májusban és júniusban Budapesten és 

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

 

  

http://www.matisz.org/minden-tiszta-lett-sikeres-volt-a-matisz-nagy-takaritasi-napja/
https://www.youtube.com/watch?v=AbuvyNjJbCg
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Szakmai kirándulás Bécsbe 

 

Május 20-án szakmai kiránduláson lehetett részt venni, az Osztrák Kamara bécsi Képzési és 

Vizsgaközpontját lehetett megtekinteni. 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 Kiállítást bemutató rendezvényt szerveztünk 

 

Május 25-én tartottuk a 

TisztaShow beharangozó 

rendezvényét a Hungexpo B 

pavilonjában, ahol 

bemutattuk az októberi 

kiállítás terveit és a 

kiállításnak helyt adó 

csarnokot.  

http://www.matisz.org/folyamatosan-no-az-erdeklodes-a-tisztashow-irant/
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TisztaShow Tisztítás-technológiai Szakkiállítás és Vásár 

 

Október 21-22-én a TisztaShow 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. 

Az előadások több irányból megközelítve igyekeztek megfogalmazni azokat a lehetőségeket, 

amik a takarító iparág szereplői előtt állnak. A kiállítás második napján rendeztük meg a 

Normaadó Versenyt, melyen 19 versenyző 5 versenyszámban mérte össze a tudását. A 

Normaadó Verseny megrendezésének legfőbb célja az volt, hogy a hazai szakmai 

szabályozásnak legyen egy újabb alapköve, amit a megrendelői és a szolgáltatói oldal is 

figyelembe tud venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyesület tevékenységéről részletesen tájékozódhat honlapunkon: www.matisz.org. 

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/
www.matisz.org
http://www.matisz.org/szakertoi-jegyzek/
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Tájékoztatás a MATISZ költségvetésével kapcsolatban: 

Bevétel (millió Forint) Terv 2016 Tény 2016 

Tagdíj  14,5 14,2 

Szakértői díj, szaktanácsadás 2,4 4,5* 

TisztaShow szervezési nyereség   0,26 

SCA PR kommunikáció 0,4 0,6 

Egyéb értékesítés, kamat 0,05 0 

Támogatás (adomány)   0,94 

Összesen  17,35 20,5 

   Költségek (millió Forint) Terv 2016 Tény 2016 

Személyi költségek  8,9 10,6 

Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, 

közbeszerzési szakértő)  
2,8 3,5 

ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, 

szállás, napidíj, Amszterdam 2016 

világkiállítás)  

0 1,1 

Rendezvények (Kerekasztal, konferencia, 

PR, kommunikáció, szakmai anyagok) 
3,2 4,3 

Protokoll 0,2 0,2 

Iroda és egyéb működési költségek  1,5 2 

Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, ÉCS)  0,2 0,2 

Összesen  16,8 21,9 

*Vannak olyan szakértői feladatok, melyeket már 2016 folyamán elvégeztünk, de a 

szaktanácsadás díja még nem folyt be. 

Jöjjön el, vegyen részt a 2017. március 28-án 13 órakor a MATSZ éves rendes közgyűlésén! 

Várjuk szeretettel! 

Budapest, 2017. március 10.   

 

 

 

 

 

Paár Zoltán  

Elnök                                         


