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MATISZ IR003: 2013 „Tisztítás-technológiai szakmunkás szakmai profil 
meghatározás” irányelv 

 
Definíció: A tisztítás-technológiai szakmunkás önállóan és/vagy a hozzá beosztott személyzet 

segítségével, egy dokumentált, integrált és bizalmi szolgáltatás keretén belül, egy előre meghatározott 

területen, az oda nem tartozó és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolít el, vagy tart 

távol szakszerű módszerekkel, tervezett időben.  

Jelen irányelv  

- a „Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások” főcsoporton belül,  
- a „szolgáltatási foglalkozások” csoportban,  
- az „Épület-fenntartási foglalkozások” alcsoport FEOR 5241 Vezető takarító szakmai profilját 

(amihez szükséges az OKJ 31 853 07 1000 00 00, Tisztítás-technológiai szakmunkás végzettség),  
- a Gyakorlati készség 6 szintje1 szerinti végrehajtási sorrendben,  
- a MATISZ szakértőinek és más szakemberek bevonásával2 határozza meg.  

Ennek megfelelően -a MATISZ jelen irányelve a Gyakorlati készség különböző szintjein a tisztítás-
technológiai szakmunkás a következő feladatokat látja el: 

1. A Tisztázási szinten: 

• Felméri és meghatározza a tisztítandó területet (m
2
, folyóméter, vagy db). 

• Megismeri a helyi körülményeket. Idetartozik minden, a szennyeződésekkel és a burkolatok sajátosságaival 

kapcsolatos, általános és helyi specifikus ismeret, továbbá a szakmunkás természettudományos ismeretei, 

alkalmazott fizika, kémia és mikrobiológia. 

• Felméri/megismeri/, értelmezi a személyét és esetleges beosztottjait fenyegető kockázatokat. 

2. A Döntési szinten: 

• Előterjeszti az általa szükségesnek vélt eljárást, vagy technológiát. Megindokolja szakmai álláspontját az 

érvényben lévő szakmai irányelvek alapján. 

• Kiválasztja a szükségesnek ítélt eszközöket és -kezelőszereket. 

• Meghatározza a feladattervet/munkarendet. 

3. Előkészítési szinten: 

• Felkészül a munkavégzésre. Idetartozik a munka, tűz és környezetvédelmi szabályoknak, az 

elsősegélynyújtás alapjainak, és az üzletági általános, és a helyi, specifikus illemtan-házirend szabályainak 

ismerete is. 

• Előkészíti az eszközrendszert. Idetartozik az eszközrendszernek a munkára történő felkészítése, a munka 

utáni, felhasználó szintű karbantartása és raktárra való előkészítése, az üzemórák dokumentálása, illetve az 

ezekre vonatkozó jelentések megtétele is. 

                                                 
1
 A szolgáltatás végrehajtásának, specifikus minőségbiztosítása, a kötelezően teljesítendő szintek/lépcsőfokok 

folyamatszabályozása annak érdekében, hogy a nyújtandó szolgáltatás megfeleljen a megrendelő elvárásainak, a helyi 
körülményeknek, és a szakmai technológiai fegyelem szabályainak. 
2
 Dormán József, Falus András, Gyalus Zoltán, Krausz Kinga, Pintér Zoltán, Nádházi Attila, Püsök Ferenc, Ritz Tibor, Szilágyi Katalin, 

Vida Attiláné 
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• Előkészíti a beosztott személyzetet. Idetartozik minden, olyan ismeret átadása a segéd- és betanított 

munkások számára, ami az aznapi munka hatékony elvégzéséhez szükséges és meggyőződik arról, hogy 

képes-e és alkalmas-e a feladat sikeres végrehajtására. 

 

4. Végrehajtási szinten, és az elemenként alkalmazott aranylépésekben: 

• A munkavégzés során folyamatosan betartja és betartatja a technológiai fegyelmet, folyamatosan ellenőrzi 

azt. Az elsődleges és másodlagos ellenőrzés
3
 a végrehajtás szerves része. 

• Feladatprofil aranylépések szerint: 

Feladatok 
Aranylépések

4
 

I.
5
 II.

6
 III.

7
 IV.

8
 

01 Kezeli a folyékony és szilárd hulladékot  Igen  

02 Szedeget, seper, szárazon töröl Igen  

03 Töröl kezelőszer alkalmazásával Igen  

04 Kellősít tisztítószer alkalmazása nélkül Igen  

05 Porszívóz Igen  

06 Tisztítószer alkalmazásával tisztít Igen
9
 Igen Igen Lehet

10
 

07 Üveget, befoglaló keretet tisztít Igen Igen Igen Lehet
11

 

08 Tisztítószer alkalmazásával és súrolással tisztít Igen
12

 Igen
13

 

09 Átmeneti szőnyegtisztítást végez Igen Igen Igen Lehet
14

 

10 Textilburkolaton alaptisztít (Samponozás) Igen Igen Igen Igen 

11 K/R burkolaton lúgos/savas alaptisztítást végez (AT) Igen Igen Igen Igen 

11a Alaptisztítást követően, súroló automatával 
összeszedi a szennyezett vizet és semlegesít  

AT Igen 

12 Impregnál, védőréteget visz fel a felületre AT Igen 

12a Karbantartja a védőréteggel ellátott felületeket  Igen Igen
15

 

13 Csiszol-políroz Igen
16

   Igen 

14 Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz  Igen
17

 Igen
18

  Igen 

 

  

                                                 
3 Az elsődleges ellenőrzés során a tisztítás-technológiai szakmunkás minden eljárást saját maga hajt végre és folyamatosan 
ellenőrzi azokat. A másodlagos ellenőrzés során a szolgáltató egy olyan eljárást ellenőriz, amit nem maga hajtott végre, viszont 
annak megfelelősége befolyásolja az általa végzett szolgáltatás eredményességét. 
4
 Az a tisztítás/takarítási tevékenység, amely több, egy adott cél szerint/érdekében összekötött műveletből áll, de még egy 

hatásképlettel meghatározható. Más néven eljárás. 
5
 A nem tapadó vagy egy lépésben vegyszerek nélkül azzá tehető (kellősítés) szennyeződések eltávolítása 

6 A vegyi vagy biokémiai hatóanyag és annak hordózójának kivitele a felületre, és a hatás mechanikus vagy hőhatással való 
fokozása annak érdekében, hogy a tapadó szennyeződéseket eltávolíthatóvá tegyék. 
7
 A fel- vagy meglazított tapadó szennyeződések eltávolítása 

8 Véglegesítési szakasz: a textilburkolatok esetében szárítás, vagyis alkalmassá tétel az átadásra; továbbá a II. és III. számú 
aranylépések megismétlése az előzőktől eltérő típusú tisztítószerrel, ha még maradtak foltok; vegyszermaradványok eltávolítása, 
semlegesítés; tisztasági szint fokozása fertőtlenítéssel; felületnemesítés (csiszolás, polírozás, védőréteg felvitel) 
9
 A nedves felmosást meg kell, hogy előzze valamilyen portalanítás (seprés, partvisozás, száraz mopolás) 

10
 Például, amennyiben szükséges, szárítás vagy falfirka elleni védőréteg stb. 

11
 Ha védőréteget viszünk fel az üvegfelületre. 

12
 Ha a gép rendelkezik seprő előtéttel, vagy eléje szerelt száraz/impregnált moppal. 

13
 Összevont II. és III. aranylépés. 

14
 Abban az esetben, ha marad folt. Ha nem marad folt, nem szükséges. 

15
 Összevont II., III., és IV. aranylépés. 

16
 A csiszolás minőségét ronthatja, ha nem tapadó szennyeződések vannak a felületen. 

17
 Ha ezt nyirkos törléssel összevontan végzik. 

18
 Ha nedves felmosással összevontan végzik és nem szárazolnak. 
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• Létrát, állványt, emelőszerkezetet használ. 

• Pótolja a szaniter fogyóanyagot. 

• Vissza, vagy beállítja a típusrendet. 

• Rögzíti, jelzi a munkáját hátráltató tényezőket (események, körülmények) és, ha szükségesnek látja határidő 

módosítást kér. 

• Rögzíti az esetleges hibákat, sérüléseket. 

5. Hatékonysági vizsgálati szinten: 

• Rögzíti a végrehajtás adatait (idő- és anyagráfordítás). 

• Az adatokat összehasonlítja az elvárt idő- és anyagnormákkal. 

• Kiértékeli az esetleges eltérések okait. 

6. Átadási szinten: 

• Dokumentálja az elvégzett munkát (a munkaterv = ellenőrző lista). 

• Leigazoltatja az elvégzett munkát (ellenőrző lista = belső tanúsítvány). 


