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MATISZ IR2: 2016 FŐTÁBLA irányelv 

A MATISZ IR002: 2011 „FŐTÁBLA” irányelve dokumentum 2016. május 19-én felülvizsgált és elfo-
gadott változata. 

  

Bevezető 

A MATISZ IR2: 2016 FŐTÁBLA irányelv egy erőforrás szükséglet meghatározási és díjképzési eljárás, mely-

nek célja, hogy Ajánlatadó tudatos és megvalósítható kockázatvállalással, szakmai-, logikai- és számszaki 

hibák nélkül, a szakmai irányelvek figyelembevételével hozza létre az adott tisztítás-technológiai szolgálta-

tás főtábláját. A főtábla alkalmazása az alábbi területeken nyújt támogatást az Ajánlatadó számára: 

a) tisztítás-technológiai (takarítási) szolgáltatás megtervezése 

b) szolgáltatás paramétereinek átvizsgálása 

c) ajánlatadás 

d) szolgáltatás hosszú távon fenntartása 

Az irányelv célja az Ajánlatkérő szempontjából, hogy a szabványos ajánlatnak köszönhetően megvalósulhas-

son az ajánlatok reális összehasonlítási és objektív bírálati lehetősége mind megvalósíthatósági, mind szak-

mai szempontból.  

A MATISZ FŐTÁBLA alkalmazásával az adatok áttekinthetőek és könnyen értelmezhetőek, így az Ajánlatké-

rő azonnal érzékelheti, hogy az adott ajánlat reális alapokon nyugszik-e, és vállal-e az Ajánlatadó esetleg 

irreális szakmai és/vagy törvényességi kockázatot.  

Az IR2:2016 FŐTÁBLA irányelv szorosan kapcsolódik az IR1:2016 Minimálisan megadandó adatok köre 

irányelvhez, és együttes alkalmazásuk vezethet a nyertes-nyertes piaci helyzet eléréséhez. 

Az irányelv bármikor és bármilyen körülmények között alkalmazható. Amennyiben Ajánlatkérő nem rendel-

kezik megfelelő kapacitással az irányelv alkalmazására, lehetősége van igénybe venni jegyzett szakértőket, 

akiket a http://www.matisz.org/szakertoi-jegyzek/ honlapon megtalál. 

A MATISZ FŐTÁBLA széleskörű bevezetésének, piaci- illetve közbeszerzésekben való alkalmazásának távlati 

célja, hogy Magyarországon is kialakuljon egy specifikusan, a tisztítás-technológiai szolgáltatásokra vonat-

kozó, szakmai logikailag- és minőségirányítási szempontból is szabványos rendszer.  

A MATISZ FŐTÁBLA alkalmazása eredményesnek tekinthető, amennyiben megfelel a formai és tartalmi 

követelményeknek. 

a) Formai követelmények: Az elkészült dokumentumban az alkalmazott fogalmak és az összefüggésrendszer 

nem változtatható meg. 

 b) Tartalmi követelmények: A kalkuláció során alkalmazott időráfordításoknak és szakmai szintnek, illetve a 

végrehajtáshoz szükséges kezelőszer-, eszköz-, gép és tartozék tervnek szakirodalmi vagy tapasztalati alapja 

kell, hogy legyen.  

Útmutató a MATISZ FŐTÁBLA használatához 

A FŐTÁBLA használatához MS Excel alkalmazás szükséges. A mintatábla itt tölthető le és az tartalmazza, a 

cellák kitöltésre vonatkozó utasításokat és magyarázatokat. 
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