
Rendkívül fontos szolgálati közlemény! 
 

Tisztelt MATISZ tag! 
Tisztelt MATISZ szakértő! 
Tisztelt Zöld Projekt bizottsági tag! 
Tisztelt MKIK területi kamarai tag! 
Tisztelt Környezettisztítás (technológia) szakirányú hallgató! 
Tisztelt Környezetbarát termékeket gyártó és/vagy forgalmazó szervezet! 
Tisztelt Létesítménygazda! 
Tisztelt Minősítési szakember! 
Tisztelt Független szakmai érdeklődő! 

 
 

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., a WESLEY JÁNOS Főiskola Környezettan Tanszéke és a 
MATISZ (Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség)  
2013. április 10-én 10 órai kezdettel  
a MATISZ ZÖLD PROJEKT BIZOTTSÁG fejlesztésével  
új KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY TANÚSÍTÁSI állandó közös munkabizottságot hoz létre  
a Magyar Környezetbarát (takarítás) Tisztítás-technológiai Védjegy követelményeinek  
kidolgozására és tanúsításának felügyeletére. 

 
 
Egy munkabizottság, amely egyszerre lát majd el szakmai fejlesztési- és a szakmapolitikai feladatokat. 
Ezért a MATISZ elnöksége igen fontosnak tartja, hogy azok a MATISZ tag vállalatok, akik 
elkötelezettek a fenntartható és környezetbarát szolgáltatások nyújtása terén, delegáljanak 
megfelelő szakmai felkészültségű tagot ebbe a bizottságba, és teremtsék meg a lehetőséget, hogy a 
delegált tag valódi és érdemi munkát tudjon végezni. 

 
A feladat nagy, a körülmények rendkívül feszített és fegyelmezett munkaütemet kívánnak. Ennek 
megfelelően a bizottsági munka tervezett mérföldkövei a következők: 

 MATISZ állásfoglalás (2013. április) 

 Tisztítás-technológiai piaci tanulmány a környezetbarát takarítás védjegy bevezetése kapcsán 
(2013. május) 

 A környezetbarát takarítási szolgáltatás követelményrendszere (2013. augusztus – 
szeptember) 

 Részvétel az aspiráns cégek auditálási folyamatában (2013. október) 

 Tudományos konferencián való beszámolás a munka koncepciójáról és tapasztalatairól 
(2013. november) 

 A Takarítás Zöld könyve (2013. december-2014. január) 
 
A 2013. április 10-i Kerekasztal tervezett napirendi pontjai: 

 
1) A bizottság formális átalakítása (elnök, titkár, albizottságok stb.) 
2) A MATISZ állásfoglalás kapcsán Ritz Tibor vitaindító előadása 
3) Érdemi vita 



4) Az állásfoglalás elfogadása 
5) A munkamenet ütemtervének elfogadása  
6) Albizottsági feladatok meghatározása a „Tanulmány” elkészítéséhez és a 

„Követelményrendszer” előkészítése és a naplózás érdekében 
7) Az újabb munkabizottsági találkozó időpontjának meghatározása 
8) Egyéb 

 
Megtisztelő jelenlétükre és konstruktív együttműködésükre feltétlenül számítunk.  
 
A Kerekasztal megbeszélést, a létrejövő új bizottságot a MATISZ NEMZETI REFERENCIATÁR 
BIZOTTSÁGA kiemelt jelentőségűnek tekinti, ennek megfelelően minden megjelentnek 12 kreditet ír 
jóvá. Ezen felül az új bizottságba feladatot vállaló tagnak az szokásos 5 kredittel ellentétben 10 
kreditpontot. 
 
A Kerekasztal megbeszélés időpontja: 2013. április 10. szerda 10 óra 
Helye: Budapest XIV., Fogarasi út 2-6. alagsori konferenciaterem 
 
Kérjük, feltétlenül regisztráljanak! 
Jelentkezni az info@matisz.org címen lehet e-mailen. 
Megértésüket köszönjük! 
 
Érdeklődésükre, részvételükre számítunk. 
 
Üdvözlettel:  
MATISZ elnökség 

 

mailto:info@matisz.org

