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Melyek a takarítási szolgáltatás 
árának speciális sajátosságai ?
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Előadó: Karácsonyi Noémi
Simacek Facility Services RO SRL
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K&H Székház LEED aranyfokozat –
innováció az építőiparban és a 

takarításban
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takarításban

Beck Ottó főosztályvezető
Épületüzemeltetési főosztály K&H 

Csoportszolgáltató Kft.

Vecsés, 2015. október 20.



Tiszta haszon – Értékteremtés és 
ügyfélélmény  
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Baranyai Attila
Develor Tanácsadó Zrt.

Vecsés, 2015. október 20.



TISZTA HASZON 
ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS ÜGYFÉLÉLMÉNY





350 guriga350 guriga



Akikkel rosszul bánnak, 
hajlamosak maguk is rosszul bánni

az ügyfelekkel.

Ken Blanchard



ÜGYFÉLÉLMÉNY DEFINÍCIÓ

Az érintkezési pontokon 

– az előzetes tapasztalatok alapján – kialakult benyomás, amelyre egyaránt 

hatnak racionális és emocionális, tudatos és tudatalatti impulzusok.hatnak racionális és emocionális, tudatos és tudatalatti impulzusok.



NPS
A LEGFŐBB KÉRDÉS

NPS – NET PROMOTER SCORE

Ajánlaná-e ezt a szolgáltatást ….?NPS



KRITIKUSOK (NPS)



SEMLEGESEK (NPS)



TÁMOGATÓK (NPS)



NPS INDEX



• A legtöbb szolgáltatási Ágazatban romlott az ajánlás mértéke

Bank

Mobiltelefon

Televízió szolgáltató

Internetes áruház

Légitársaság

Wellness szolgáltatók

Kritizálók Semlegesek Támogatók

• Lakossági CX KUTATÁS
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AZ NPS VÁLTOZÁSA 2013–2014
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MENNYIT ÉR A JOBB ÜGYFÉLÉLMÉNY ?

Előfordult már, hogy a nagyobb élményt nyújtó szolgáltatásért 
többet fizettem, mint a piaci 'átlag'

Hajlandó lennék az eddigi, piaci ár felett 10%-al többet is megfizetni a 
7

12

Inkább egyetértek

Teljes mértékben egyetértek

Hajlandó lennék az eddigi, piaci ár felett 10%-al többet is megfizetni a 
nagyobb élményért

Hajlandó lennék az eddigi, piaci ár felett 20%-al többet is 
megfizetni a nagyobb élményért

Hajlandó lennék az eddigi, piaci ár felett 30%-al többet is 
megfizetni a nagyobb élményért 6

5

7

DEVELOR-Momentror CX kutatás  │  N=1200 fő, 18-59 évesek │ 2014



A REKLAMÁCIÓ KEZELÉSÉNEK HATÁSA

29%

38%

84%

62%

31%

NPS: -4 -75 -45 +9

Volt-e az elmúlt 6 hónapban reklamációja fő bankjával kapcsolatban?

35%

8%
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40%

27%
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21%

29%84%

Nem Igen, de a megoldással 
nem voltam elégedett

Igen, de csak részben 
voltam elégedett a 

megoldással

Igen, és teljes mértékben 
elégedett voltam a 

megoldással

Támogatók Semlegesek Kritizálók



EXIT INTERJÚ

Az ügyintézők száma

Az ügyintézés gyorsasága

Belső környezet (elrendezése, tisztaság..)

Az ügyintézés precizitása

Várakozási idő/ Kevesen voltak

BANKI LÁTOGATÁS UTÁN FELIDÉZETT ELEMEK

A tájékoztatás minősége, tartalma

Ügyintéző kedvessége/hozzáállása

A bemutató anyagok minősége, tartalma

A biztonsági őr kedvessége/hozzáállása

Személyre szabott ajánlat

Az ügyintézők száma

N=40 FŐ
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ELÉGEDETTSÉG  VAGY ELKÖTELEZETTSÉG

„OK” „WOW!”

� Érzelmi kötődés
� Elvárások meghaladása

� Racionális
Elvárások elérése � Elvárások meghaladása

� NPS 9-10
� Megosztás!
� Versenyelőny

� Elvárások elérése
� NPS 7-8
� Megosztás?
� Piacon maradás

LOJALITÁS



Hogyan lehet az ügyfélélményt 
a vállalati kultúra részévé tenni? a vállalati kultúra részévé tenni? 



Mennyire lehet objektív a takarítási 
szolgáltatás minőségének mérése ?

Szakmai Háromszög 
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Ritz Tibor vezető szakértő
MATISZ

Vecsés, 2015. október 20.



MérhetőMérhető--e a takarításe a takarítás
minősége?minősége?

© 2015.10.20

Ritz Tibor

MATISZ vezető szakértő

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 26



Az alapok!Az alapok!

Szükséglet

Időszakos -
Halasztható

Napi -
Halaszthatatlan

Időszakos -
Halaszthatatlan

Napi -
Halasztható

Vevői 
megítélés

Piaci 
kínálat

Hiány van

Egyensúly van

Túlkínálat van

Objektív -
Direkt

Szubjektív 
- Direkt

Objektív -
Indirekt

Szubjektív 
- Indirekt

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 27



A Hitel mint termékA Hitel mint termék
• Időszakos és halaszthatatlan vagy 

halaszthatatlannak ítélt (szubjektív –
piaci sugallat) szükséglet

• Személy
• Céges

• Annak függvényében, hogy hiány  
vagy túlkínálat van a piacon (változó 
feltételek). feltételek). 

• Hiány és túlkínálat vetésforgó

• Változó megítélés
• Hitelbírálati rendszer és bírálati sebesség
• Kamatok és rejtett költségek (pl. állami 

beavatkozás THM – mint benchmarking 
szám bevezetése)

• Más a megítélés az hitelfelvétel előtt és 
után (pl. devizahitel)

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 28



A kenyér A kenyér –– mint termékmint termék

• Napi szükséglet – nem 
halasztható

• A kínálat egyensúlyban van 

• Szubjektív megítélés –• Szubjektív megítélés –
direkt
�Milyen az aktuális divattrend 

�Milyen környezetben árulják 
(üzlet)

�Kinézet

�Íz

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 29



Trend Trend –– az objektív megítélés (konkrét az objektív megítélés (konkrét 
minőségi szempontok)minőségi szempontok)

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 30



A takarítás A takarítás –– mint termékmint termék
• Napi szükséglet – nem halasztható (elvileg)

• Heti 5 helyett 1 takarítás

• Egyszerre van jelen a túlkínálat és hiány
• A bejegyzett takarítócégek közel fele 0 árbevételű 

(2014)
A takarítócégek kevesebb mint 10%-a könyvelhet el 50 
(2014)

• A takarítócégek kevesebb mint 10%-a könyvelhet el 50 
milliónál nagyobb éves árbevételt.

• A piac több mint 20% kezdő (2013 – 2015 alapítású) 

• Nagyrészt szubjektív (érzékszervi) megítélés –
• Direkt – döntéshozók
• Indirekt – kedvezményezettek – nem tudják mihez 

képest milyen a szolgáltatás.

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 31



Út az objektivitás feléÚt az objektivitás felé
• Az elérhető eredmények megfogalmazása

�Karbonát mentes (UV vizsgálat), pormentes (mikroszálas 
vizsgálatok, porszívó- és szűrésvizsgálat), mikrobiológiailag 
tiszta (ATP, mikrobiológiai leoltás), fényesség mérés, stb.

�Szerződésminták területi sajátosságokkal (pl. APPA az 
amerikai egyetemeken)

• A megrendelőt fenyegető kockázatok 
megfogalmazása 

• A megrendelőt fenyegető kockázatok 
megfogalmazása 
�Elsődleges kockázatok (6)
�Másodlagos kockázatok (10)
�Járulékos kockázatok (számtalan)

• A reális ár elemeinek megfogalmazása (MATISZ 
irányelvek)
�Idő- és anyagnormák
�TÖD (Takarítási Önköltségi Díj)

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 32



Az elért eredmény leírásaAz elért eredmény leírása

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 33

Nem elfogadható



A takarításA takarítás
• Formai értékelés

� A
munkavégzést 
követően 
érzékszervi és/ 
vagy műszeres vagy műszeres 
ellenőrzés

• Tartalmi 
értékelés
� Életciklus 

statisztikák
�Tervezett 

szolgáltatás 
�Környezetbarát 

módszerek
2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 34



MérhetőMérhető--e a takarítás minősége?e a takarítás minősége?

1. A minőségmérés, mint termék iránti 
szükséglet – a piaci kínálat, a merítés és a 
minőségmérés költsége
�Független harmadik fél, második fél (GMP), belső 

rendszer

2. A minőségmérés fogalomrendszere, szakszavai2. A minőségmérés fogalomrendszere, szakszavai
�Tisztasági szintek (szakmai megközelítés)
�Szerződés (vevői megközelítés)

3. A minőségmérés szakmai alapjai
�Képzett szakemberek (szakmunkás, szolgáltatás vezető)
�Rendszeresített mérő- és megfigyelő eszközök

4. A minőségmérés konkrét megvalósítása
�MSZ EN 13549: 2004 szabvány
�Gyakorlatban megvalósuló protokoll

2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 35



Igen!Igen!

Köszönöm a figyelmet!
Ritz Tibor ritz.tibor@matisz.org

Mobil: 70/317-5641
2015.10.20. copyright Ritz Tibor, Minden jog fenntartva 36



Kávészünet
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Takarítás során esett károk negatív 
hatásainak csökkentése,

károkozások kockázatkezelése 
biztosítással 

Szakmai Háromszög 
Konferencia
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biztosítással 

Szabó József biztosítási bróker
Correct Contact Hungary Kft.

Vecsés, 2015. október 20.



1144 Budapest, Kerepesi út 92., Tel:25-13-757

Károkozások kockázatának kezelése biztosítási szerződéssel

Tevékenység: Épülettisztítás,- takarítás



Nyitva felejtett vízcsap



Nem megfelelő tisztítószer



Üvegtörés,
szerszámleejtés



Tűzkár



Személyi sérülés / baleset



Az okozott kárért Önök a felelősek §

• (6:519.§) „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”

• (6:519.§ második mondata) „Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja,
magatartása nem volt felróható”magatartása nem volt felróható”

• (6:521.§) „Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral
kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia”



Megoldás, hogy ne Önöknek kelljen kifizetni a kárt:

Megfelelő biztosítási szerződésMegfelelő biztosítási szerződés



Kiknek tudnak kárt okozni?

• természetes személynek

• nem természetes személynek

• Vagyis: mindenkinek• Vagyis: mindenkinek



Milyen jellegű károkat tudnak okozni?

• személyi sérüléses károk:
személyi sérüléses kár az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved;

• dologi károk:
dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik.dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik.

• tisztán vagyoni károk:
tisztán vagyoni károk azok a károk, amelyek nem személyi-sérüléses károk 
(halál,egészségkárosodás, vagy testi sérülés), nem dologi 
károk(tárgymegsérülése,megsemmisülése, használhatatlanná válása) és nem is ilyen károkra 
vezethetők vissza. 



Hogyan áll össze egy jó felelősségbiztosítás?

• Általános Felelősségbiztosítás

Harmadik személynek okozott károk

• Szolgáltatói felelősségbiztosítás, kiegészítve a szolgáltatás tárgyában okozott 
károkrakárokra

Megbízónak okozott károk

• Munkáltatói felelősségbiztosítás

Munkavállalót ért munkabaleset

• Termék-felelősségbiztosítás

A termék hibájából keletkezett károk



Külön figyelem két dologra!

• ha a munkájuk elvégzéséhez használnak alvállalkozókat, 
megbízottakat, akkor 

alvállalkozói fedezet kiterjesztése, illetve

• - az esztétikai károk kizárásának feloldása 



Mit érdemes legfigyelmesebben elolvasni a biztosítási feltételekben?

• Mire terjed ki Biztosító szolgáltatása?

Milyen esetekben és mit fog kifizetni a Biztosító egy káreseménnyel 
kapcsolatban?

• Mik a kizárások?• Mik a kizárások?

Pl.: tárgyak elvesztése, eltulajdonításából eredő károk, saját károk, más 
felelősségbiztosítás alapján megtérülő károk (kgfb), stb, stb, stb… Sok van!

• Mikor mentesül a biztosító a kártérítés fizetése alól?

Pl.: szándékosan  vagy súlyosan gondatlan magatartással okozott károk



A szerződéskötéskor érdemes még a díjszámításhoz szükséges 
adatszolgáltatásra is figyelni!

• A szerződéskötéskor a biztosítási szerződésben pontosan kell meghatározni azt a
tevékenységet, amire a biztosítási fedezetet szeretnék.

• Általában a biztosítási díj számításának egyik alapja a vállalkozás adott
tevékenységéből származó éves árbevétel.

• Ha önök nem a megfelelő adatot adják meg a díjszámításhoz, akkor a Biztosító• Ha önök nem a megfelelő adatot adják meg a díjszámításhoz, akkor a Biztosító
kárrendezés esetén csak arányosított kártérítést fog fizetni!



Fontos eleme még a biztosítási szerződésnek a kártérítési limit, illetve 

az önrész.

• Kártérítési limit káreseményenként és évente

Nehéz jól kalibrálni, hiszen nem láthatjuk előre, hogy mekkora lehet az a kár,
amit okozhatunk, ráadásul nagymértékben befolyásolja a fizetendő
biztosítási díjat is.

• Önrész:

Az önrészesedés a legtöbb esetben százalékos és minimumos, hasonlóan a
casco biztosítási szerződésekhez.

Vagyis a kár X %-a, de minimum Y ft. Ez minden káreseménykor levonásra
kerül. Ez is nagymértékben befolyásolja a díj mértékét.



Zárásként!

• A különböző Biztosítók közel azonos névvel ellátott felelősségbiztosítási
termékeik, feltételeik nem azonosak!

• Lehetnek nagyon fontos elemeiben nagyon nagy eltérések a• Lehetnek nagyon fontos elemeiben nagyon nagy eltérések a
megfogalmazásban.



Vigyázzanak magukra, a vállalkozásukra! 
Akár biztosítási szerződéssel is.

Készítette: Szabó József
0620-424-8825
cchalkusz@freemail.hu

2015.10.20.



Nilfisk – Multibranding – Egy cég, több 
márka, széles vásárlói szegmentáció
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Nagy Sándor ügyvezető
Nilfisk Kereskedelmi Kft.

Vecsés, 2015. október 20.



Szex és szolgáltatás-értékesítés
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Oberfrank Zoltán 
Értékesítési tréner Boom Solution

Vecsés, 2015. október 20.



Szakmai Háromszög 
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A jövő évi, Budapesten megrendezésre kerülő 
nemzetközi kiállítás és vásár terveinek ismertetése

Paár Zoltán



2016. október 21-22.

Hungexpo „B” pavilon

Minden, ami tisztaság! – profiknak és tisztaság
szeretőknek. Tisztaság és tisztítás A-tól Z-ig.



•50-60 hazai és nemzetközi kiállító céget 
várunk

• 2000 m2 kiállító-terület

• Szakmai programok, konferencia 
• Családi programok, vetélkedők, fellépők

Hungexpo, 2016. október 21-22.



Jelentős kedvezmény a 2015. decemberig kiállítónak
jelentkezők számára a bérleti díjból!

Hungexpo, 2016. október 21-22.

www.tisztashow.hu



www.tisztashow.hu



Pódiumbeszélgetés: 
„A Megrendelőnek az a véleménye a takarításról, 

hogy…”

Szakmai Háromszög 
Konferencia
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Résztvevők: 
Czinderi Gábor kancellár helyettes, Corvinus Egyetem

és
Radócz Csaba villamos üzletág vezető, BKV Zrt.

Vecsés, 2015. október 20.



2015-ös Új Seprű! Innovációs díjak átadása
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Ebéd
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Sikeres küzdelmek a rezsi óradíjak frontján?

Szakmai Háromszög 
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Vitaindító előadások:
Koji László Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 

Német Ferenc Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara

Vecsés, 2015. október 20.



Hogyan lesznek jobb áraink és jó 
munkavállalóink?

Szakmai Háromszög 
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World Café Workshop

Héjja Csaba tréner, coach, MATISZ

Vecsés, 2015. október 20.



Clean Europe 2015 szakmai verseny
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Különterem

Budapest, 2015. október 20.



Konferenciazárás
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