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A tréning résztvevő felei  

Cég: Ritz Humán Erőforrás Fejlesztő 
BT 

 

Cím: 2117 Isaszeg, Tőzegtelep 5325 
(Nádas u. 6.) 

 

Adószám: 21931161-1-13  
Képviselő: Ritz Tibor 

Vezető szakértő 
Alkalmazott környezetkutató 

 

email: tiborritz@gmail.com  
mobil: +36 70 317-5641  
 Mint szervező Mint résztvevő 

Preambulum 

Megállapodó felelek felismerték, hogy egy szakma egyik kitörési pontja lehet, ha 
takarító cégek nem várják, meg míg méltatlan árversenyre hívják őket, hanem pro-
aktív módon ingyen tisztasági állapotfelméréseket kezdenek kínálni. 

Nem mellékesen megállapodó felek azt is felismerték, hogy a szakemberek nem 
ücsöröghetnek tovább csigaházaikban, hanem ki kell, hogy jöjjenek a fényre. Ezzel 
pedig bizonyítaniuk kell, hogy a takarítás szakma, akkor szakemberei is vannak. 
Mert minden, ami nem fejlődik, az csak leépülni tud. Tehát rendkívül kényes és fon-
tos kérdés, hogy miként mérjük fel a megrendelő területének tisztasági szintjét il-
letve miképpen tárgyalunk majd vele a tapasztalt eredményekről. 

Megállapodás 

Mindezeknek megfelelően és kifejezetten ezek megvalósítása érdekében, mint együtt-
működő felek a következőkben állapodnak meg: 

1) Szervező egy megfelelő létesítményben a saját meghirdetett programja szerint (1. 
számú melléklet) fejlesztő tréninget szervez melyek célja résztvevő ismereteinek 
és készségeinek fejlesztése a hideg kapcsolatfelvétel, a digitális térben való kom-
munikáció, a bemutatók szempontjából, egyes kiemelt tisztítás-technológiai fel-
adatok kivitelezése és minőségmérése továbbá az ügyféltárgyalás illetve kifogás-
kezelés területén. 

2) Résztvevő vállalja, hogy aktívan részt vesz a foglalkozásokon, szerves része lesz a 
csapatmunkának és amennyiben valamelyik napot vagy tananyag egységet nem 
tudta látogatni, azt a következő időpontra meghirdetet, alaklommal pótolja. A nem 
megjelenést követő első meghirdetett foglalkozási nap díja ingyenes (amennyiben 
48 órával a tréning megkezdése előtt kimentette magát), a második viszont már 
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50%-os térítésköteles, és ha csak a harmadikra tud jelentkezni az 100% térítés-
köteles lesz. 

3) A tréning 5 alkalmas foglakozás és minden alkalommal jelen kell lenni, azért, 
hogy a résztvevő az elért eredményeiről számot adhasson. A sikeres vizsgát szervező 
saját tanúsítványával igazolja. 

4) A tréning díja 85.000 Ft (17 000 Ft/alkalom) mely tartalmazza a szervező azon 
kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül, lehetőséget biztosít az elmaradt al-
kalmak pótlására. Amennyiben egy költségviselő cégtől egy második (vagy to-
vábbi) ember vagy emberek is jelentkeznek, a előbbi díjból 50% kedvezmény illeti 
meg őket. 

5) Résztvevő hozzájárul, hogy a személyes adatait Szervező kezelje, egyrészt az ál-
lami bejelentés teljesítése, másrészt a kapcsolattartás érdekében. Amennyiben 
Résztvevő fontosnak látja, hogy Szervező médiafelületein referenciaként a neve 
megjelenjen, ez a szolgáltatás, amennyiben igényli, térítésmentesen megilleti öt.  

6) A megállapodásban rögzített kondíciókat, a felek önállóan nem, csak közös meg-
egyezés alapján módosíthatják. 

7)  Felek, jelen megállapodást szabad akaratukból írták alá, ebben semmilyen kény-
szerítő körülmény nem játszott közre és jogosultak azt bármilyen indok megjelö-
lése nélkül felmondani, amennyiben úgy ítélik meg. A nem szabályozott szempon-
tok esetében a PTK rendelkezései az irányadóak. 

 

2020.07.30. 

 

 

 
Résztvevő Szervező és programgazda 

 Ritz Tibor 
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1. számú melléklet: 

A tréning szerkezete (2020.07.30 verzió) 

Első nap A) Szakmai alapok felfrissítése (szakmai fogások)/hiányok azonosí-
tása 

B) A Felületspecialista filozófia meglapozása (speciális kommuni-
káció és marketing; Vevői igények és prioritások) 

C) A Felületspecialista eszközrendszere és sajátos lehetőségei 

Második nap A) Szakma-specifikus szolgáltatás értékesítés, a DEMO MARKE-
TING jelentősége, a vevő igények és prioritások szempontjából. 
Általános kifogáskezelés. 

B) A TECHNOLÓGIA FEGYELEM legmélyebb elemzése (szintézisek 
és kérdésrendszereket is beleértve) 

C) A mechanikus hatás eszközrendszere a gyakorlatban. Mit tud eb-
ből használni a felületspecialista? 

Harmadik nap A) Tanulási folyamat, illemtan és házirend, mint alapvető szakma-
kultúra és a kockázatalapú kifogáskezelés. 

B) A takarítási szolgáltatások műszaki tartalmának és adatainak in-
teraktív rendszerben való kezelése. 

C) A vegyi és biokémiai hatás eszközrendszere a gyakorlatban. Mit 
tud ebből használni a felületspecialista? 

Negyedik nap A) Kognitív szintézis 30 kérdése 
B) Az átadás kultúrája, vagyis a szolgáltatás dokumentált folyamat-

rendszere 
C) Területek osztályozása és a demómarketing készségszinten 

Ötödik nap A) Projektnap 
B) Feladat és személyi kiértékelés 
C) Tanúsítványok kiosztása 

 


