
 

 

MATISZ Tisztítás-technológiai szakértő  

Tanúsítási Koncepció 

 

A MATISZ szakértői program 2011 közepén indult.  

Létrehozásával a szövetség legfőbb célja hiteles szakembereket tartalmazó „szakértői jegyzék” 

megalkotása és fenntartsa annak érdekében, hogy a tisztítás-technológia területét érintő vitás 

esetekben az érdekelt felek független szakmai véleményt, javaslatot, támogatást kaphassanak 

koncepcionális vagy általános szakmai kérdésekben.  

Szakértőink részt vettek különböző közbeszerzési eljárások előkészítésében, véleményezésében, 

ajánlatok összehasonlításában, az irreálisan alacsony ár megállapításában.  

Változnak az állami szabályozások és követelmények, a piaci igények. A piaci szereplők a 

változásokra eltérő sebességgel válaszolnak, amely reakciók alapján szükségessé vált a 

SZAKÉRTELEM-re vonatkozó alap követelményrendszer megfogalmazása, amelyet, követve a 

változó és fejlődő igényeket, szabályozásokat, folyamatosan fejlesztenünk kell.  

Koncepciónk szerint MATISZ tisztítás-technológiai szakértő az a szakember, aki rendelkezik 

legalább tisztítás-technológiai szakmunkás (vagy azzal egyenértékű) bizonyítvánnyal, legalább 3 év 

takarítóipari tapasztalattal, továbbá megfelel a MATISZ elnöksége által jóváhagyott tanúsítási 

rendszerben rögzített szakmai elvárásoknak.  

2019-ben megújult a tisztítás-technológiai szakértői tanúsítás rendszere, a szakértők kreditek 

gyűjtésével érik el a szakértői státuszt. A rendszer lényege, hogy rendszeres és folyamatos 

szakmai teljesítménnyel lehet megtartani a megszerzett szakértői státust, a szakértői státusz egy 

valódi és transzparens szakmai teljesítményen alapul. A kreditpontokon alapuló szakértői rendszer 

két különböző szakértői szintet különböztet meg:  

MATISZ szakértő jelölt: aki a szakmában dolgozik, benyújtja jelentkezését, és azt az elnökség 

elfogadja. A szakértő jelölt szakértői munkát (publikáció, oktatás, szakértés) kizárólag MATISZ 

szakértővel együtt végezhet. 

MATISZ szakértő: az a szakember, aki MATISZ szakértő jelöltként a szakmában dolgozik, és 

teljesíti a szakértővé válás feltételeit. Oklevél megszerzésre jogosult. 

A jelenleg érvényben lévő tanúsítás 12 hónapra érvényes, melynek tényét tanúsítvány igazolja.  

 



Milyen jogai vannak a tanúsított tisztítás-technológiai szakértőnek? 

Joga van használni a „MATISZ tisztítás-technológiai szakértő” címet. Joga van részt venni 

bármilyen a MATISZ vagy a szövetség részvételével kiírt szakértői pályázaton. Joga van a MATISZ 

hozzájárulásával saját néven tanácsot adni, szakmai koncepciót megfogalmazni, vagy szakértői 

állásfoglalást kiadni.  

Milyen kiváltságai vannak a tanúsított tisztítás-technológiai szakértőnek? 

Neve és elérhetősége szerepel a MATISZ honlapján, a szakértői jegyzékben. Állandó meghívottja 

minden szakmai rendezvénynek, kerekasztalnak és vitanapnak. Felkerül a MATISZ VIP listájára.  

Milyen kötelezettségei vannak a tanúsított tisztítás-technológiai szakértőnek? 

Köteles folyamatosan követni azokat a jogszabályokat, rendeleteket, irányelveket és/vagy szakmai 

ajánlásokat, melyek érintik a tisztítás-technológiai szakterületet, különös tekintettel a MATISZ által 

kidolgozott, közzétett ajánlásokat. Köteles pontosan és felkészülten megjelenni azokon a 

rendezvényeken, amelyre visszaigazolta jelenlétét. Köteles a szakmai témájú felkéréseknek, 

megkereséseknek eleget tenni, azokra legjobb tudása szerint felkészülni, a MATISZ által képviselt 

értékek alapján, tárgyilagosan, független szakemberként szakmai szempontok alapján véleményt 

formálni, tanácsot adni.  
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Paár Zoltán elnök 


