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MATISZ Normaadó Verseny  

Versenyszabályzat 

Készült: 2016. július 28. 

A. A versenyről: 

01) A MATISZ Normaadó Verseny (továbbiakban verseny) célja a legjobb teljesítmény, „A LEGJOBB NORMA” 

meghatározása, amibe nem tartozik bele a versenyzők által használt gépek- és eszközök teljesítményének, méretének, 

tisztítószélességének figyelembe vétele. 

02) A versenyfeladatok előre egyeztetett időpontokban kerülnek megrendezésre.  

03) A MATISZ munkatársai, mint szervezők a jelentkezések függvényében állítják össze a versenyfeladatok és a versenyre 

jelentkezők beosztását, amit a jelentkezők legkésőbb a versenyt megelőző 5 munkanappal emailben megkapnak.  

04) Szervezők fenntartják a jogot a versenyidőpontok és a versenyfeladatok sorrendjének megváltoztatásra. 

05) Az egyes versenyfeladatok végrehajtása egyénileg vagy 2 fős csapattal történik, kivéve az „Alaptisztítás és védőréteg 

felvitel” versenyfeladatot, amelyre kizárólag 2 fős csapattal lehet jelentkezni, ahol a csapat egy vagy két cég 

alkalmazottjaiból is állhat. 

06) Szervezők versenyt abból a versenyfeladatból hirdetnek, amire legalább 2 jelentkező versenyző vagy 2 versenyző 

csapat van. 

07) A versenyen a versenyzők EQF besorolása és életkor kategóriája (20 év alatti, 21-45 év, 46-55 év és 56 év feletti 

életkor) tájékoztató jelleggel rögzítésre kerül, amely adatok nem befolyásolják a versenyzők adott versenyen elért 

eredményét. (A későbbiekben meghatározásra kerül, hogy adott technológia milyen szakképzettséget igényel. Ezen 

adatoknak azért van jelentősége, mert tájékoztatást adhatnak a legjobb teljesítmény megállapítása során és 

megmutathatják azt is, hogy a szakma milyen tartalékokkal rendelkezik még).  

08) A versenyfeladatot a versenyzőknek munkavédelmi- vagy a technológiai előírásoknak megfelelő munkaruhában kell 

végrehajtani. (A cégek kihasználhatják a céglogóval ellátott munkaruhák alkalmazásából származó előnyöket.) 

09) A versenyhez a szervezők biztosítják a „Szolgáltatási jegyzék”-ben részletezett, a versenyfeladat végrehajtásához 

szükséges eszközöket, gépeket, tisztító- és kezelőszereket, azonban a versenyzőknek lehetőségük van, az egyes 

versenyfeladatokhoz az eltávolítandó szennyeződések vagy a felületek vonatkozásában, a szabályzathoz kapcsolódó 

„Szolgáltatási jegyzék”-ben részletezett gépi- és eszközszükségletet saját maguk biztosítani.  

10) A legjobb normákat elérő versenyző(k)et a szervezők Tanúsítvánnyal díjazzák a verseny helyszínén. 

 

B. Takarítási versenyfeladatok: 

11) A versenyen teljesítendő feladatok mindegyike külön-külön „Szolgáltatási jegyzék”-ben van meghatározva, amely 

„Szolgáltatási jegyzék”-ek elkészítését a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői végzik el.  

12) „Szolgáltatási jegyzék”-ek közzététele a szervezők által, a verseny előtt legalább 5 nappal történik a MATISZ 

www.matisz.org című honlapján itt. 

 

C. Takarítandó felületekről: 

13) A takarítandó felületek tervezési szintű összeállítását a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői végzik el. 

14) A takarítandó felületeket és azok leírását, főbb jellemzőit a verseny előtt legalább 30 nappal a MATISZ közzéteszi 

www.matisz.org és www.tisztashow.hu című honlapjain illetve ide kattintva megtekintheti. 



2 

 

15) A takarítandó felületek meghatározott számú bútorokkal és berendezési tárgyakkal vannak berendezve, minden 

versenyre átlagos mennyiségű műszennyeződéssel vagy szennyeződést jelző jellel vannak ellátva.  

16) Az „szennyeződés” átlagos mértének meghatározása a MATISZ tisztítás-technológiai szakértőinek feladata. A 

meghatározás alapja minden esetben az, hogy adott területen mi és milyen mértékű a jellemző szennyeződés napi 

takarítási szinten. 

 

D. A verseny értékelése: 

17) A versenyszámok „Szolgáltatási jegyzék” szerinti végrehajtását versenybírók értékelik, és mérik a végrehajtás idejét.  

18) A legalább 2 fős bírói csapat 1 fő MATISZ tisztítás-technológiai szakértőből és 1 fő szakemberből áll (amely személyek 

nem lehetnek alkalmazottak, tisztségviselők a versenyzővel azonos vállalkozásban).  

19) A végrehajtás ideje a szükséges takarítógép, -eszköz, tisztító- és kezelőszer kézbevételétől, a munkavégzés 

befejezéséig tart, ami magába foglalja a takarítógépek ürítését, gépek és eszközök tisztítását, tisztító- és kezelőszerek 

gyűjtőhelyre visszahelyezését, hulladékok összegyűjtését, a területről történő eltávolítását egy kijelölt gyűjtőpontra. 

20) A versenyfeladat értékelése a következő szempontok szerint történik: 

a. a „Szolgáltatási jegyzék”-ben megadott feladatok szakszerű elvégzése megfelelő-e, igen-nem értékelés 

megjelölésével, 

b. a műveleti sorrend végrehajtása megfelelő-e, igen-nem értékelés megjelölésével, 

c. a végrehajtás ideje percben meghatározva, a másodpercről percre kerekítés szabályai alapján. 

21) Amennyiben a versenyző/versenyzők a 20. a-b. pontban megadott szempontok szerint igen=megfelelő értékelést 

kapott/kaptak, akkor a versenyző/versenyzők, adott versenyfeladatra vonatkozó végrehajtás ideje, vagyis normája 

versenyzik a többi versenyzővel. 

22) Érvényes egy versenyfeladat végrehajtása, ha a versenyző(k) az adott versenyfeladathoz tartozó „Szolgáltatási 

jegyzék”-en rögzített feladatok szakszerű és megfelelő sorrendben történő végrehajtásának értékelésekor legalább 95 

%-os eredményt ér el.  

23) A szervezők fenntartják a jogot, hogy ahhoz, hogy a legjobb normát kihirdessék, ahhoz legalább 2 érvényes 

versenyfeladathoz tartozó normaidő szükséges. 

24) Versenybírók az adott versenyfeladat befejezésével kihirdetik a versenyző(k) eredményét. 

 

E. Versenyeredmények kihirdetése, közzététele: 

25) Szervezők a verseny valamennyi érvényes eredményét, az egyes versenyfeladatok, vagyis a legjobb normákat a 

verseny napján, legkésőbb 18.00 óráig hirdetik ki, majd közzé teszik a MATISZ www.matisz.org című honlapján 

legkésőbb a versenyt követő 5. munkanapon. 

26) Abban az esetben, ha kettő vagy több versenyző éri el a legjobb normaidőt adott versenyfeladat végrehajtásánál, 

szervezők valamennyi versenyző nevét kihirdetik, közzéteszik.  

 

F. Nevezési feltételek: 

27) A versenyen bármely takarítócég alkalmazottja vagy takarító egyéni vállalkozó részt vehet. 

28) Nevezni előzetesen, online jelentkezési lap kitöltésével lehet. 


