
A TISZTASÁGTERVEZŐ alapja a Gyakorlati készség, mint a szolgáltatás nyomvonala, a szakmai 

összefüggésrendszer és a szabvány 8. pontja a Működés. 

ISO 9001: 2015 Gyakorlati készség Szakmai/közgazdasági összefüggés, 
mint a követelmény üzletág specifikus 

megközelítése 
 

8.1 Működéstervezés 
és felügyelet 

 
DÖNTÉS 

A szolgáltatási rendszer és annak folya-
matainak megtervezése és bevezetése. 
Felmérés, Főtábla, Munkaterv, Munka-
lap, Belső tanúsítvány (jelenléti ív he-
lyett is), Teljesítési igazolás, Számla. 

8.2 A termékre és szolgáltatásra vonatkozó követelmények 

8.2.1 Kapcsolattartás a 
vevővel 

 
TISZTÁZÁS 

A szakmai kulcskérdések lefordítása 
megrendelő nyelvére és egy adott szol-
gáltatási szintben való egyetértés. 
MATISZ IR01 irányelv. 

8.2.2 A termék és szol-
gáltatásokra vonatkozó 
követelmények megha-
tározása 

 
TISZTÁZÁS 

 
DŐNTÉS 

A tételek kialakítási rendszere (kockáza-
tok, terheltségi sajátosságok, beavatko-
zási időszakok) alapján a FŐTÁBLA kiala-
kítása, folyamatos aktualizálása. 

8.2.3 A termék és a szol-
gáltatásokra vonatkozó 
követelmények átvizs-
gálása 

8.2.4 A termék és a szol-
gáltatásokra vonatkozó 
követelmények megvál-
toztatása 

8.3 Termékek és szolgáltatások tervezése 

8.3.1 Általános előírása 

 
DŐNTÉS 

A takarítási szolgáltatások elemei a tár-
gyakon végzett beavatkozások eljárásai 
és technológiái. Ezek szabványosoknak 
tekinthetőek. A tervezés lényege a téte-
lek kialakítása. Vagyis az egy időben el-
lenőrzésre bocsájtott tárgyak összeállí-
tása. 

8.3.2 A tervezés és fej-
lesztés megtervezése 

Tételtervezés a terhelési időszak, a ter-
helési kockázat és a rendelkezésre álló 
beavatkozási idő szerint. 

8.3.3 A tervezés és fej-
lesztés bemenetei 

Bemenetek: Tárgyak összessége és azo-
nosítása, területi funkciók szerinti osztá-
lyozás, terhelés mértéke, beavatkozási 
időablak. 

8.3.4 A tervezés és fej-
lesztés felügyeleti tevé-
kenységei 

A tárgyi normák kezelése, A tételnormák 
ellenőrzése valamilyen „hivatalos” tár-
gyi normára való visszavezethetőséggel. 



8.3.5 A tervezés és a fej-
lesztés kimenetei 

A tételnormák 

8.3.6 A tervezési és fej-
lesztési változtatások 

A tételnormák fejlesztési lehetőségei új 
technológiák bevezetésével vagy tech-
nológiai elemek beépítésével. 

8.4 A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete 

8.4.1 Általános előírá-
sok 

 
DŐNTÉS 

A szolgáltatásban részt vevő alvállalkozó 
által személyzet a megrendelő szem-
pontjából saját személyzet. A beszállítók 
szerves részei a saját rendszernek. 

8.4.2 A felügyelet típusa 
és mértéke Integrált személyzet, iparág szintű elvá-

rások és közös vállalti képzések, trénin-
gek. 

8.4.3 Információk a 
külső szolgáltatók ré-
szére 

8.5 A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása 

8.5.1 A termék-előállí-
tás és a szolgáltatás 
nyújtás szabályozása 

 
ELŐKÉSZÍTÉS 

  
VÉGREHAJTÁS  

 
HATÉKONSÁG-VIZS-

GÁLAT  

Munkaterv, munkalapok és belső tanú-
sítványok rendszere. Az igazolások sza-
bályrendszere. A végrehajtó kötelezett-
sége a hatékonyságvizsgálat kapcsán. 

8.5.2 Azonosítás és 
nyomon követhetőség 

8.5.3 A vevők vagy a 
külső szolgáltatók tulaj-
dona 

Körültekintő munkavégzés és felelősség 
biztosítás.  

8.5.4 Megóvás 

8.5.5 Kiszállítás utáni 
tevékenységek 

Befejezett, de át nem adott munkaterü-
letek felügyeletének szabályozása 

8.5.6 Változáskezelés Új eszközök bevezetése és az ezekből 
munkaterv változások kezelése. Képzés, 
tudatosítás és tréning. 

8.6 A termék és szol-
gáltatások kibocsátása 

 
ÁTADÁS 

A megrendelő által jóváhagyott Munka-
terv. A Munkaterv alapján készült Mun-
kalap. A Munkalap az átadási eljárás so-
rán - Belső tanúsítvány lesz. A vevő kiál-
lítja a Teljesítési igazolást. A szolgáltató 
kiállítja a számlát. A megrendelő fizet és 
mindenki boldog.  

8.7 A nem megfelelő 
termék felügyelete 

 
VÉGREHAJTÁS 

A tisztítás-technológiában elvileg to-
vábbengedés nincs, ezért a végrehajtás 
során javítani kell a nem megfelelősé-
get. Nem megfelelő termék (tisztítószer, 
eszköz) csak a raktárakban lehet, melye-
ket el kell különíteni, hogy felhasználá-
suk kizárt legyen. 

 


