
 
Tisztelt Cégvezető! 
 
Engedje meg, hogy bemutatkozzam: Paár Zoltán vagyok, a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség elnöke. 
A nonprofit szervezetet azért hoztuk létre 1999-ben, hogy hatékonyan képviselhessük a szakma érdekeit. 
Jelenleg 57 tagcéggel működünk, de szeretnénk, ha a piacon működő tisztítás-technológiai vállalkozások 
mind nagyobb arányban képviseltetnék magukat szervezetünkben. 
 
Miért érdemes csatlakozni a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetséghez, azaz a MATISZ-hoz? 

 Mert hiszünk abban, hogy a takarítással (tisztítás-technológiával) foglalkozó cégek 

érdekképviseletét széles körű szakmai szövetségben hatékonyabban lehet képviselni. 

 Hiszünk abban, hogy megérdemli ez a szakma, hogy emeljük társadalmi elfogadottságát és 

megbecsülését. 

 Hiszünk abban, hogy a XXI. században azok a cégek, vállalkozások tudnak talpon maradni, akik 

képzett, magas színvonalú tudással rendelkező dolgozókkal biztosítják szolgáltatásaikat. Legyen 

szó takarításról vagy a hozzá kapcsolódó eszközök, gépek, tisztítószerek ismeretéről, 

forgalmazásáról. 

 Biztosak vagyunk abban, hogy az iparági változásokat, irányokat a szakmát képviselő cégek tudják 

a legpontosabban meghatározni. Ezért mindinkább saját kézbe kell venni és tartani az irányítást!  

 
A MATISZ azon dolgozik, hogy segítse tagcégei munkáját szakmai anyagok kidolgozásával, információkkal, 

rendezvények, kerekasztal beszélgetések, tréningek, konferenciák megszervezésével. 

A fejlődés útjára lépni sok energiát, kreativitást és nagyobb idő ráfordítást igényel, de lényegesebben 
nagyobb eredményt is hozhat. 
Véleményünk szerint első lépésként a legfontosabb fejleszteni, képezni az iparág résztvevőit, majd ezt a 
fejlődést megmutatni a piac keresleti oldalának, a megrendelőknek és a társadalomnak. A 
közbeszerzésekben és piaci tendereken irreálisan alacsony vállalási díjak is megjelennek. Ezért nagyon 
fontos cél, hogy egy olyan széles körben elfogadott takarítási óradíj javaslat kerüljön törvényi elfogadásra, 
mellyel reálisan biztosítható a magas szintű szolgáltatás megvalósítása. A MATISZ ennek érdekében évről 
évre ajánlást tesz a vállalkozások számára a takarítási óradíjra vonatkozóan. 
 
A fentieken túl az alábbi előnyökkel is jár a MATISZ-tagság: 

 Kedvezményes jogi tanácsadás cégjogi, illetve szerződéses ügyekben. Részletekért kérjük, írjon 

az info@matisz.org email címre. 

 Kedvezmény a MATISZ által szervezett rendezvények részvételi díjából. 

 Kedvezmény a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői által elvégzett tanácsadói, szakértői 

tevékenység óradíjából. Ajánlatkérését kérjük, juttassa el a szakerto@matisz.org címre! 

 
Csatlakozzon, legyen MATISZ tag! 
 
Tagként részese lehet a társadalmi elfogadottsághoz szükséges szakmai projektek kidolgozásában, 
megvalósításában. Hírleveleink,  honlapunk és Facebook oldalunk segítségével informálódhat a tisztítás-
technológiai szakmát érintő változásokról, újdonságokról. Rendezvényeinken kapcsolatba kerülhet, 
véleményt cserélhet más szakmabeliekkel. 
 
Bízunk abban, hogy céljaink elérésében számíthatunk az Ön cégének támogatására, részvételére! 
 
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, szívesen megismerné a MATISZ-t vagy további kérdései vannak, 
kérem, keresse az egyesület titkárát. 
 
Remélem, hamarosan az Ön vállalkozását is MATISZ-tagként üdvözölhetjük. 
 
Tisztelettel: 

 

                                       

 
 
Paár Zoltán, 
a MATISZ elnöke 
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