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MATISZ szakértői vizsga szabályzat 

 

A vizsga során a szakértő jelöltnek vizsgabizottság előtt kell számot adnia magas szintű szakmai tudásáról és 

piaci tájékozottságáról. 

A szakértői vizsga két részből áll: 

- Írásbeli vizsga 

- Szóbelivizsga 

 

1. Írásbeli vizsga 

 

Az írásbeli vizsga egy tisztítás-technológiai Esettanulmány benyújtása, és vizsgabizottság által történő 

értékelése.  

 

Az Esettanulmány kötelező formai elemei és benyújtásával kapcsolatos információk: 

-  minimum 6, maximum 8 számozott oldal, 18000 - 24000 karakter szóközzel. Amennyiben az 

esettanulmány képet, ábrát, táblázatot, idézeteket tartalmaz, úgy azok a minimum mennyiségi 

követelményekbe nem számítandók bele. A tartalomjegyzék, felhasznált irodalom, elő és utószó, 

jegyzetek szintén nem számítanak az oldalszámba. Amennyiben az esettanulmány a terjedelme az 

előírásoknak nem felel meg, tartalmilag sem értékelhető. 

- -pdf formátumban, elektronikusan szükséges elküldeni az info@matisz.org címre, 

„Esettanulmány_évszám” tárgy megjelölésével, 
 

- Sikeres vizsga után a pályázó akkor válhat szakértővé, ha határidőn belül elkészíti és eljuttatja az 

info@matisz.org címre az esettanulmány publikálható változatát. (Részletek a szabályzat végén.) 

 

Az Esettanulmány elkészítése során a pályázók az alábbiakat tartsák szem előtt: 

- egy valós esetet írjanak le, amellyel munkájuk, tevékenységük során találkoztak, és amely szakmai 

pályafutásukban egy meghatározó problémát és/vagy megoldást jelentett, 

- ismertessék az előzményeket, az esettanulmány középpontjában álló problémát, a befolyásoló 

körülményeket, a piaci körülményeket, a pályázó kapcsolódását az esethez, 

- dolgozzák ki, hogy milyen lehetőségek, milyen megoldási javaslatok  voltak a problémára, ezek mellett 

milyen érvek vagy épp ellenérvek szóltak, ezek jártak-e kockázattal (pl. pénzügyi, szakmai), és ha igen, 

akkor ismertesse azokat, 

- részletesen ismertessék, mi lett a megoldás, milyen szempontok alapján lett ez kiválasztva, kik vettek 

részt a problémamegoldásban (egyénileg vagy a munkatársak bevonásával történt), 

- értékeljék, hogy az adott helyzetben hozott döntés milyen eredményt hozott, 

- ismertessék, mi volt a megrendelő, a munkavállalók, a cég vezető-beosztású szakembereinek a 

véleménye a probléma megoldásáról, kik támogatták, kik ellenezték azt,  

- utólag elemezzék, hogy voltak-e olyan szempontok, amelyeket az eset kapcsán nem vettek a pályázók 

figyelembe, miközben azok hatással voltak az eset kimenetelére, megítélésére, 

- foglalják össze, hogy mi az eset egyéni szakmai hozadéka, van-e mások, különös tekintettel más 

szakértők számára szakmai haszna.  
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Esettanulmány témája 

Bármilyen téma szabadon választható, amely kapcsolódik a tisztítás-technológiai szakmához. A választható 

témák lehetnek a munkavégzés során szerzett tapasztalatok, problémák, megoldások, szakmai kérdések, 

fejlesztések, képzésekkel, oktatással, humánpolitikai kérdésekkel, erőforrások ki- és felhasználásához 

kapcsolódó, piaci folyamatokat elemző, jogszabályi változások következményeit elemző tartalmúak.   

 

Lehetséges témák a teljesség igénye nélkül: 

- jogtalan vagy jogos reklamációk kezelése, 

- régi szerződéses terület elvesztése okán tett lépések ismertetése, 

- új terület elnyerésekor szakmai nehézségek megoldása, 

- egy tanácsadás jellegű szolgáltatás megvalósítása, 

- HR, munkaerő megtartása, motiválása, 

- SWOT analízis – az analízis lényege, hogy gyűjtse össze és rendszerezze a takarító szegmens Erősségeit, 

Gyengeségeit, Lehetőségeit és Veszélyeit. 

 

Kötelező tartalmi elemek:  

- Cím 

- Tartalomjegyzék 

- Bevezetés: a téma választás indoklása, a téma előzményeinek bemutatása 

- Leírás: 

 A téma szakmai szempontból történő elemzése konkrét adatokkal alátámasztva. 

 A téma különböző szemszögekből történő elemzése, megoldási lehetőségek és azok hatásainak 

vizsgálata. A különböző szemszögből történő elemzés során térjen ki az üzemeltető, megrendelő, 

végrehajtó takarító, tisztítás-technológiai szakcég, hatóság és társadalom megítélésére. 

- Befejezés: amennyiben született megoldás, annak leírása, tovább lépési lehetőségek, következtetések 

- Jegyzetek, felhasznált irodalom  

 

Pontozás: 

- Téma fontossága, időszerűsége a szakma számára: 4 pont 

- Az eset leírása, a kifejtés sokrétűsége, részletessége, adatok (mérési adatok) pontossága, 

részletessége, számítások helyessége és pontossága: 10 pont 

- Az eset elemzése és a következtetések helyessége: 14 pont 

- Hazai szakirodalom vonatkozó részének ismertetése: 5 pont 

- Nemzetközi szakirodalom vonatkozó részének ismertetése: 1 pont 

- A tanulmány külalakja, rendezettsége, források, hivatkozások megjelölése: 4 pont 

- Szakkifejezések kifejezések tárgyszerű használata, egyértelműség: 2 pont 

Mindösszesen:  40 pont 

 

Írásbeli vizsga/Esettanulmány értékelése: 

Megfelelt az írásbeli vizsgán az a pályázó, aki legalább 75 %-ot, vagyis minimum 30 pontot ért el. A pontos 

eredményről a vizsgabizottság a szóbeli vizsgát megelőző 5 munkanappal tájékoztatja a pályázókat.  
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1. Szóbeli vizsgarész 

 

A szóbeli vizsga feltétele a sikeres írásbeli vizsga. A szóbeli szakértői vizsga előre kijelölt helyen és időpontban 

történik. A vizsga helyszíne: Elektro Profi Irodaház alagsori terem, 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. 

A vizsgázott szakértők vállalják, hogy évente, személyenként egy új szóbeli vizsgakérdést és a megfelelő 

választ megfogalmazzák. Az új kérdések a következő évi vizsgakérdések közé bekerülnek, amennyiben a 

vizsgabizottság a kérdést és a kidolgozott választ jóváhagyja. 

 

A szóbeli vizsga három részből áll: 

1. Prezentáció (10 perc) 

Az Esettanulmánnyal kapcsolatban a vizsgabizottságtól előre, írásban megkapott kérdések 

megválaszolása, bizonyítása, kifejtése. A bizottság további kérdéseket tehet fel a prezentáció során.  

A prezentációt a vizsgabizottság 0-20 pont között értékeli. 

 

2. Önálló témakifejtés tételhúzás alapján (10 perc) 

A szakértői vizsga tételsorból (lsd. Melléklet) tételhúzást követően egy tétel kidolgozása (5-6 perc), 

majd a kérdés szóban történő megválaszolása. 

A vizsgabizottság értékeli, hogy a pályázó átlátja-e és van-e elegendő gyakorlata/tapasztalata az 

eljárások és technológiák tervezése, szervezése és felügyelete, illetve megvalósításuk hatékonyságának 

fejlesztésének vonatkozásában. Tisztában van-e a piac összefüggéseivel, vagyis hogy szakértő 

tanácsadóként tevékenykedjen a piacon és fejlessze azt a minőség és a szakszerűség irányába. 

A tétel kidolgozását, megválaszolását a vizsgabizottság 0-20 pont között értékeli. 

 

3. Beszámoló az előző évi MATISZ szakértői tevékenységről a titoktartási szabályok betartásával (5 perc) 

Azon pályázók, akik az előző évben nem rendelkeztek MATISZ szakértői címmel, azok számoljanak be a 

megelőző 1-2 évben folytatott szakmai tevékenységükről. A megelőző szakmai tevékenységük 

bemutatása során térjenek ki az alábbi témák egyikére: 

- valamilyen szakmai feladat önálló elkészítése, kidolgozása (technológiai utasítás kidolgozása, eljárási 

utasítások, munkautasítások, belső szabályzatok kidolgozása), 

- tisztítás-technológiai szakmai, vagy szakmapolitikai témájú előadás megírása és megtartása, 

- szakmai témájú blogbejegyzések írása, website anyagának elkészítése, 

- egy speciális szakmai probléma önálló megoldása. 

A beszámolót a vizsgabizottság 0-20 pont között értékeli. 

 

Szóbeli vizsga értékelése: 

A szóbeli vizsgát a vizsgabizottság összességében 0-60 pont között értékeli. A szóbeli vizsgán legalább 75 %-

ot, vagyis 45 pontot kell elérnie a pályázónak. 

A szakértői vizsgán a vizsgázók összesen 100 pontot érhetnek el. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázók az 

írásbeli és szóbeli vizsgán összesen minimum 75 pontot érnek el. 

A vizsgaeredményekről a vizsgabizottság a szóbeli vizsgát követően, de legkésőbb 5 munkanapon belül 

írásban tájékoztatja a pályázókat, amely tájékoztató egyben tartalmazza a pályamunkák szöveges 

értékelését. 



 

4 
 

A szakértői cím megszerzésének feltétele, hogy a sikeresen vizsgázott szakértő az elektronikusan elküldött 

értékelést követően 5 munkanapon belül eljuttassa az Esettanulmány publikálható változatát az 

info@matisz.org címre. Ezzel a szakértő hozzájárul ezen változat közzétételéhez neve megjelenítése mellett. 

Az Esettanulmány publikálható változata tartalmazza a lényegi elemeket, elemzéseket és következtetéseket 

– adott esetben - az érzékeny adatok nélkül. 

A rövidített verzió publikálása kizárólag a MATISZ joga. 

A sikeres szakértői vizsgát tett és a publikációnak is eleget tevő pályázókat a vizsgabizottság javaslata alapján 

a MATISZ elnöksége a MATISZ Tisztítás-technológiai szakértőjévé nevezi ki 1 év időtartamra. A jelöltek a 

címről kiállított Tanúsítványt ünnepélyes keretek között vehetik át a MATISZ éves nagy rendezvényén 

októberben. 

A vizsga időpontját és a tanúsítvány átvételének időpontját a www.matisz.org oldalon tesszük közzé, minden 

év június 30-ig. 

 

Vizsgabizottság 

 

A MATISZ tisztítás-technológiai szakértői címre pályázók minden évben egy vizsgabizottság előtt vizsgáznak. 

A vizsgabizottság az alábbi tagokból áll: 

- MATISZ Elnöksége által delegált tag 

- előző évben sikeres vizsgát tett szakértők által delegált tag (nem MATISZ szakértő) 

- BKIK által delegált tag  

A vizsgabizottsági tagok szakirányú végzettséggel rendelkező, vagy minimum 6 éves gyakorlati, szakmai 
tapasztalattal bíró elismert szakemberek. 

Abban az esetben, ha a MATISZ szakértői csoport vagy a BKIK nem delegál tagot, a MATISZ Elnöksége kéri fel 

a bizottság hiányzó tagjait. 

Titoktartási nyilatkozat 

 

A vizsgabizottság tagjai Titoktartási nyilatkozatban vállalják, hogy az egyes pályázók által az 

Esettanulmányban leírtakat, annak szerzőitől, időbeli korlátozás nélkül, a részükre átadott bármilyen 

dokumentációból, esettanulmányból, szakmai vizsga során elhangzottakból tudomásukra jutott bármilyen 

adatot, információt megőrzik, harmadik félnek át nem adják. Kivételt képeznek azok az információk, melyeket 

a sikeres vizsgát tett szakértő a MATISZ honlapján publikál. 

A vizsgabizottság tagjai vállalják, hogy legkésőbb az Esettanulmány benyújtásának határideje előtti napig a 

Titoktartási nyilatkozatot aláírják. 

 

Budapest, 2018. június 1. 

 

MATISZ Elnöksége 

 

Melléklet: Szakértői vizsgatételsor 

  

mailto:info@matisz.org
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Szakértői vizsga tételsor 

1) Definiálja a tisztás-technológia szolgáltatás fogalmát. Adjon átfogó, szakszerű, de laikus számára is 

érthető képet a szakmáról, annak szakmai céljairól. Használjon kulcsszavakat és definiálja is azokat 

egy potenciális megbízó lehetséges prioritásait szem előtt tartva.  Javasoljon szakirodalmat további 

tájékozódásra. 

 

2) Ismertesse a tisztítás-technológiai szolgáltatásra adandó árajánlat kapcsán milyen bemenő 

adatokra, információkra van szüksége. Mutassa be a megrendelőnek az ide vonatkozó MATISZ 

irányelvet, és ismertesse az ok okozati összefüggéseket. Adjon példákat, esetleg ismertessen 

esettanulmányokat, amikor a szolgáltatás minősége éppen azért nem lett kielégítő, mert a 

szolgáltató nem rendelkezett elegendő adattal. Javasoljon szakirodalmat további tájékozódásra. 

 

3) Készítse el egy fiktív szolgáltatási szerződés hálótervét: 5 000 m2 5 szintes, kiürített épület szőnyeg 

alaptisztítását, melyet maximum 8 óra alatt kell elvégezni. Határozza, meg hány emberre van 

szüksége, készítsen egy eszköz és kezelőszer szükséglet listát és határozza meg hány munkaóra alatt 

tudja elvégeztetni a feladatot. (A példa kedvéért feltételezzük, hogy az ön cégének telephelye a 

szomszéd házban van.) 

 

4) Ismertesse a tisztítás-technológia szolgáltatások megrendelésének hiányában előálló úgynevezett 

elsődleges kockázatokat, illetve térjen ki a lehetséges másodlagos kockázatokra is. Fejtse ki a 

kockázatok és veszélyek mibenlétét, adjon konkrét példákat és határozza meg a lehetséges 

veszteségek mértékét. Javasoljon szakirodalmat további tájékozódásra. 

 

5) Ismertesse a tisztítás-technológiai szolgáltatások árképzésének összefüggésrendszerét. Fejtse ki, 

melyek a szolgáltatási díjat meghatározó elemek, és ezek milyen összefüggésben vannak egymással. 

Mutassa be az ide vonatkozó MATISZ irányelvet. Tárja fel az összefüggéseket az alkalmazott 

technológia, a humán erőforrás, a minőség és hatékonyság között. Javasoljon szakirodalmat további 

tájékozódásra. 

 

6) Foglalja össze a környezetbarát tisztítás-technológia alapelveit. Adjon tájékoztatás a jelenlegi 

gyakorlatról és a trendekről. Tekintse, át mennyire vannak ma a kezelőszer, eszköz és gép gyártók 

felkészülve a környezetbarát szolgáltatás támogatására. Milyen állami szabályozások vannak jelenleg 

és ezeknek milyen értéke van. Javasoljon szakirodalmat további tájékozódásra. 

 

7) Foglalja össze a tisztítás-technológia technológiai fegyelem szabályrendszerét. Térjen ki az 

eljárásokra és hatásmechanizmusokra, definiálja azokat és ismertesse a teljes 

összefüggésrendszerüket, beleértve ebbe az eljárások összevonását is. Javasoljon szakirodalmat 

további tájékozódásra. 

 

8) Adjon áttekintést a területek és a felületek kategorizálása kapcsán. Ismertesse milyen jelentősége 

van a különböző osztályozási rendszereknek a megfelelő eljárások és/vagy technológiák 

kiválasztásában. Foglalja, össze milyen technikákat ismer a felületek azonosítására. Javasoljon 

szakirodalmat további tájékozódásra. 
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9) Adjon szakszerű, de a laikus számára is érthető áttekintés a szennyeződések fajtáiról.  Ismertesse a 

különböző besorolási rendszereket és azok előnyeit, hátrányait. Ismertesse, hogy a szennyeződések 

különböző osztályozási rendszerei hogyan segítik elő a szennyeződések felismerését és a megfelelő 

döntések meghozatalát az alkalmazandó eljárások és/vagy technológiák kiválasztásánál. Javasoljon 

szakirodalmat további tájékozódásra. 

 

10) Foglalja össze hogyan hatnak a szennyeződések és felületre. Mely szennyeződések és milyen 

burkolaton jelentik a legnagyobb veszélyt? Adjon példát egyéb veszélyekre is. Ismertesse milyen 

technológiákat, módszereket kell alkalmazni a káros hatások elkerülésére és milyen gyakorisággal 

kell alkalmazni azokat. Térjen ki az alkalmazandó eljárások vagy technológiák járulékos kockázataira 

és azok elkerülési módjaira is. Javasoljon szakirodalmat további tájékozódásra. 

 

11) Foglalja össze azokat a gyakorlatban is értékelhető, összehasonlító érveket, amelyekkel 
alátámasztaná érvelését a takarítási szolgáltatás kiszervezése mellett, illetve azzal szemben, egy 
fiktív takarítási szolgáltatást megvásárló megrendelő számára, a következő szempontok figyelembe 
vételével: 

A) A belső és külső szakcég által végzett szolgáltatás kritikus pontjai (3-3 pont) 
B) Főbb költségelemek és személyi kérdések összehasonlítása (3-3 pont) 
C) Szakmai szempontok, irányelvek, szabványok alkalmazásának összehasonlítása (2-2-2 pont) 
D) Egyéb szempontok (2 pont) 

 
12) Mutassa be a tisztítás-technológiában használt takarító robotokat a következő szempontok 

figyelembe vételével: 
A) Területek bemutatása, ahol használatban vannak vagy lehetnek (1-1 pont) 
B) Takarító robot típusok bemutatása (pl. kategóriák, gyártók) (2-2 pont) 
C) Takarító robotok alkalmazásának előnyei, hátrányai (3-3 pont) 
D) A beszerzési eljárás részletei (4 pont) 
E) Szakmai vélemény arról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az ipari takarító robotok 

használata egyre jobban elterjedjen, kitérve a gazdasági környezeti hatásokra és a humán 
erőforrással kapcsolatos részletekre is (2 pont) 

 
13) Fogalmazza meg a garantált minőségű tisztítás-technológiai szolgáltatás szempontjait a következő 

kérdések figyelembe vételével: 
A) Hogyan garantálhatja a szolgáltató, hogy a végrehajtó állomány pontosan tudja mi a 

feladata? Főtábla, Munkaterv, munkalapok (3 pont) 
B) Hogyan garantálhatja a szolgáltató, hogy a végrehajtó állomány csak olyan feladatot kap, 

amelyeket biztonsággal el tud végezni? Térjen ki a szakmai készségekre/tudásra, a logisztikai 
idő szempontjaira, az eljárás- és technológiai sztenderdekre, tárgyi- és tételnormákra, egyéb 
számításokra, nyilvántartások alkalmazására (3-3 pont) 

C) Hogyan tudja hitelt érdemlően bizonyítani a szolgáltató, hogy a végrehajtó állomány által 
elvégzett munkát? Hogyan garantálja a visszakereshetőséget? Térjen ki az ellenőrzési 
rendszer folyamataira, felelőseire (3-3 pont) 

D) Térjen ki a rendszer kockázataira! (5 pont) 
 

14) Szakértőként nyújtson segítséget egy irodaház tulajdonosának az ingatlanja takarításának 

pályáztatásához. Térjen ki, hogy milyen dokumentumokat, adatokat kell tartalmaznia egy szakmailag 

helytálló pályázati kiírásnak. Fejtse ki a teljesítményorientált, illetve az eredményorientált 

szolgáltatási jegyzék közötti különbségeket, azok bemutatásával. Válaszában térjen ki a következő 

szempontokra: 
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A) Milyen dokumentumok alapján lehet egy pályázati kiírást szakmailag kielégítőnek nevezni? 
(3 pont) 

B) Mutassa be, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia a részletes területtáblának! (2 pont)  
C) Határozza meg, mit tekintünk eredményorientált, és mit tekintünk teljesítményorientált 

szolgáltatási jegyzéknek! Térjen ki a két jegyzék közötti különbségre! (3-3 pont) 
D) Mutassa be mindkét jegyzék esetén a kockázatokat! (3 pont) 

 

 


