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1. Bevezetés 

1.1. A projekt célja  

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre. A cég 
szervezeti felépítése jól tükrözi a 3 fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a 
parkolásüzemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egé-
szíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság. 

Az átvilágítási feladat szervezeti/tevékenységi, hatékonysági és eredményességi elemeket 
egyaránt tartalmaz, különös tekintettel a közfeladat ellátásával szembeni társadalmi elvárá-
sokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-felhasználás 
társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására. 

Az átvilágítás fókuszában a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata 
alapján elsősorban a vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak meghatáro-
zása áll. Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a 
rövid- és középtávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása. 

A Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetésével közösen 2021. június 4. és 23. között to-
vább pontosítottuk az átvilágítás során vizsgálandó kérdések körét. A Józsefvárosi Önkor-
mányzat projektvezetése elfogadta, hogy az eredeti szakmai specifikációban lévő kérdések 
közül nem mindegyikre adjuk meg a választ a projekt során. Ennek szakmai indoklása, hogy 
az Józsefvárosi Önkormányzat projektvezetése fontosabbnak találta, hogy néhány témában 
mélyebb elemzések, részletesebb eredménytermékek készülnek, ahelyett, hogy a szakmai 
specifikációban minden kérdés általánosságban, de magas szinten kerülne megválaszolás-
ra. 

Az átvilágítás területén az alábbi négy témakört azonosítottunk be, és ahhoz kapcsoltuk a 
szakmai specifikáció érintett kérdéseit. 

I. JGK irányításának és felügyeletének értékelése és fejlesztése 

II. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 

III. Helyiséggazdálkodási koncepció kialakítása 

IV. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében 

1.2. A végső jelentés célja és tartalma 

A végső jelentés célja szöveges formátumban összefoglalni a projekt során elkészült elem-
zéseket és javaslati megállapításokat. Ebből következően a jelentés a fenti 4 témakörben 
tartalmazza a köztes jelentés pontosított elemzéseit, valamint a javaslati szakaszban elké-
szült összes eredményterméket.  

Ez a dokumentum a II. JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 
rész helyzetelemzését és a megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. 
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2. Helyzetelemzés bemutatása 

2.1. JGK szervezeti felépítésének elemzése 

A JGK szervezete közel 30 év alatt alakult ki. 1993-ban alig néhány fős Kisfalu Kft.-ként in-
dulva a jelenleg is működő JGK 2015-ben több szervezet összevonásából, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalból kiszervezett feladatok átvétele révén alakult meg. A JGK jelenlegi szerve-
zeti felépítéséből és az interjúk alapján arra lehet következtetni, hogy ezt az összevonást 
nem követte valódi racionalizálás, csak az adminisztrációs tevékenységek egységesítése 
történt meg. 

Így a JGK alaptevékenységét ellátó három igazgatóság a mai napig különböző szervezeti 
felépítésben, minőségben, működési logikában egymás mellett működik. 

 

 

 
1. ábra: A JGK szervezeti felépítése és létszámai 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatás 

A szervezeti ábrát és a létszámokat áttekintve a következő megállapításokat tehetjük:  

 Az Igazgatóságok mérete és szervezeti felépítése nem kiegyensúlyozott: két igazgatóság 
teszi ki a szervezet 80%-át, ekkora egységet egy funkcionális vezető nehezen lát már át.  

 A szervezeten belül az alaptevékenységek elkülönülnek, ám az irányítási és támogató 
tevékenységek keverednek. 

 A szervezet összevonásával nem történt meg a telephelyek racionalizálása sem, és 
egységes ügyfélszolgálat sincs a JGK-n belül. 
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 A nyilvántartásokban ellentmondás van a szervezeti egységekre vonatkozóan (pl. 
Közfoglalkoztatási Iroda, Közfoglalkoztatottak nem jelennek meg a szervezeti ábrán). 

A JGK szervezete, irányítása nem került integrálásra és felülvizsgálatra a 2015-ös összevo-
nást követően, ennek megfelelően hiányoznak funkciók, szétaprózott szervezeti felépítés és 
nem egyenletes minőségű működés jellemzi a szervezet működését. 

 A JGK 11 telephelyen működik, jelentősen szétszóródva a kerületben. 

 A telephelyek között létszámában nagyságrendi különbségek vannak. 

 Jellemzően egy telephelyen több szervezeti egység tevékenykedik, de egy szervezeti 
egység is több telephelyre tagolódik. 

 A lokációalapú szervezeti tagolódás is mutatja, hogy nem tevékenységalapú a szervezeti 
struktúra. 

 Van olyan telephely, amelyhez hivatalosan nem tartozik létszám, azonban két szervezeti 
egységhez is tartozik (Magdolna utca 20.) 

 
2. ábra: A JGK telephelyei és az ott jelenlévő szervezeti egységek száma, valamint létszáma 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 
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A szervezeti ábra a szervezeti egységek telephelyhez rendelésével jól mutatja a széttagolt-
ságot. 

 
3. ábra: A JGK telephelyei szervezeti egységenként 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 

 

A JGK szervezetében hiányzik az egységes ügyfélszolgálat, így a szervezetből 67 fő, azaz a 
szellemi dolgozók fele ellát a munkaidejének egy részében ügyfélszolgálati tevékenységet.  

 
4. ábra: A JGK szervezeti egységei és az ügyfélszolgálati feladataik  

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 
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A JGK ügyfélszolgálati tevékenysége fizikailag széttagolt. Az ügyfelek kezelését az egyes 
csoportok a saját telephelyükön végzik. 

 
5. ábra: A JGK ügyfélszolgálatok elhelyezkedése és a kezelt ügyek témái 

A fenti ábra alapján:  

 Ügyfélszolgálati tevékenység 6 különböző telephelyen működik, amelyek különböző 
ügyekkel foglalkoznak. 

 Nincsen egykapus ügyfélszolgálat, minden ügyet különböző helyen kell intézni, ráadásul 
nagy távolságok vannak az irodák között. 

 A 2020. évi közszolgáltatási feladatellátásról szóló beszámoló alapján a koronavírus-
járvány ellenére az ügyfélfogadási számok alakulása: 

 8 254 eset - Parkolási Igazgatóság 

 7 111 eset - Lakásgazdálkodási Iroda 

 3 227 eset - Ingatlanszolgáltatási Iroda 

 2 616 eset - Díjbeszedési Csoport 

 2 298 eset - Hátralékkezelési Csoport 
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2.2. A JGK irányítási tevékenységének értékelése 

Egy szervezet feladatait három csoportba – irányítási, alaptevékenység és támogató tevé-
kenység - szoktuk sorolni, ezeket néztük meg a JGK esetében is.  

Irányítási feladatoknak nevezzük a szervezeten belüli koordinációs, egyeztetési és kontroll 
tevékenységeket.  

A JGK SZMSZ szerint ellátott irányítási feladatai a következőek:  

 A társaság képviselete az alapító és harmadik fél felé 
 Kapcsolattartás az alapítóval 
 Munkáltatói jogok gyakorlása 
 Üzleti terv elkészítése 
 Éves beszámoló elkészítése 
 Működéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítése 
 Minőségbiztosítás, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat közvetlen irányítása 

 

A JGK irányítását pedig az Igazgatóság, az Igazgatósági elnök és az egyes igazgatók látják 
el.  

Az Igazgatóság elnöke vezeti a belső munkavállalókból álló igazgatóságot, aki egy 
személyben a cégvezető igazgató, akit az igazgatóság irányít.  

A lenti ábrából is látszik, hogy az Igazgatósági elnök és a cég ügyvezetője ugyanaz.  

 
6. ábra: A JGK jelenlegi irányítási modellje 

 

Jelenleg az Igazgatóság (és a cégvezető igazgató) alá 11 szervezeti egység irányítása tarto-
zik közvetlenül, cégvezető helyettes sincs a szervezetben. Ilyen számosságú szervezeti 
egységet egy vezető már nehezen tud eredményesen irányítani. Emellett a szervezeti felépí-
tésben keverednek az irányítási és támogató tevékenységek. 
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7. ábra: A JGK jelenlegi struktúrája 

 

A napi működésből jelenleg a következő irányítási feladatok hiányoznak:  

 Szakmapolitikai stratégiaalkotásban való részvétel 
 Társaság közép- és hosszú távú stratégiájának kialakítása 
 Divíziók stratégiáinak kialakítása, nyomonkövetése 
 Vezetők és munkavállalók érdekeltségi rendszerének működétetése (stratégiai HR 

működtetése) 
 Kontrolling rendszer működtetése 
 

2.3. A JGK alaptevékenységének értékelése 

A JGK alaptevékenységét jelenleg a három szakmai Igazgatóság látja el. Ebben a fejezetben 
ennek a három igazgatóságnak a szervezetei felépítését, tevékenységi körét és létszámada-
tait tekintjük át.  

2.3.1. Vagyongazdálkodási Igazgatóság tevékenységének áttekintése 

A Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetében nagyon sok feladat keveredik, ezek 
szervezeti egység szintű szétválasztása és racionalizálása elengedhetetlen. 

 
8. ábra: A Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti ábrája és 2020. évi zárólétszáma 
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9. ábra: A Vagyongazdálkodási Igazgatóság létszámai 2020-ban 

A Vagyongazdálkodási Igazgatóság sok, szerteágazó feladatot lát el, létszámában a JGK 
40%-át teszi ki. A feladatainak részletes áttekintése és a szervezeti felépítés újragondolása 
javasolt. 

Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladatai: 

I. Vagyongazdálkodási feladatok ellátása önkormányzati lakások és üzlethelyisé-
gek esetében: 

 Lakások, üzlethelyiségek meghirdetése, pályázatok kiírása, elbírálása,  
döntéselőkészítés 

 Szerződéskötés, módosítás 

 Bérleti díjak beszedése, hátralékkezelés, végrehajtás, javalat elidegenítésre 

 Bérlemények ellenőrzése 

 Tulajdonosi képviselet 

II. Beruházás, karbantartás, gyorsszolgálat 

 Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében beruházási, kar-
bantartási és üzemeltetési feladatok ellátása 

 Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, így különösen az oktatási, nevelési, 
szociális és gyermekjóléti - gyermekvédelmi intézmények gyorsszolgálati és kar-
bantartási tevékenységének ellátása, valamint háziorvosi rendelők karbantartása 
és gyorsszolgálat 

 Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő gazdasági társaságok, 
költségvetési szervek és intézmények karbantartása 

 A Belső Pesti Tankerületi Központ részére a Képviselő-testület által önként vállalt 
feladatok ellátása, így a ballonos víz biztosítása, iskolabusz üzemeltetése 

III. Takarítás 

 100-as házak takarítása 

 Hivatal takarítása 

 Teleki téri piac takarítás 

IV. Teleki téri piac üzemeltetése 

V. Társasházi közös képviselet 

 

A feladatokat és az Igazgatóság szervezetét áttekintve látható:  
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 A Vagyongazdálkodási Igazgatóságon - ellentmondásban az elnevezéssel - min-
dössze a munkatársak kb. 25%-a, 38-40 fő foglalkozik vagyongazdálkodási fela-
datokkal. 

 A karbantartási, gyorsszolgálati és a takarítási feladatok esetében is keveredik, 
hogy mi az, amit az önkormányzati vagyon érdekében tesznek, és mi az, amit 
központosított szolgáltatóként végeznek a többi önkormányzati intézmény részé-
re.  

 Az Igazgatóságon belül 3 szervezeti egység foglalkozik takarítással, 58 fővel.  

 Teleki téri piac üzemeltetése ugyan feladat, de a piac stratégiai pozicionálása 
nem jelenik meg feladatként.  

 A szervezet felépítésében keveredik, hogy mi alapján kerülnek a szervezeti egy-
ségek megbontásra: 

 Funkcionális szempont szerint (ki mit csinál) 

 Tárgyi szempont szerint: kinek végzik az adott feladatot.  

 

A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságának tevékenyége kihat az Önkormányzat többi 
intézményére is. Sok tevékenység esetén van kérdéses pont a munkamegosztás során. 

 
10. ábra: JGK és tevékenységéhez kapcsolódó önkormányzati szervezetek 

Az ITS és a városfejlesztési koncepciók kialakítása a RÉV8 feladata, azonban ebben a JGK 
és a RÉV8 között semmilyen együttműködés nincsen. Hiányzik az önkormányzat szakmai 
koordinációja is ezen feladatok esetében.  

A tartozással rendelkező bérlőhöz a JSZSZGYK szociális segítője is kimegy, azonban a JGK 
és a JSZSZGYK közötti együttműködés hiányos, az önkormányzat szakmai koordinációja 
hiányzik.  

A JGK külön szerződés keretében ellátja a PH takarítását is. Ehhez külön szervezeti egy-
ségbe delegált takarítók vannak, így ezen takarítók átcsoportosítása nem lehetséges más 
takarítási feladatokra.  

A JGK szabad kapacitása erejéig elláthat karbantartási és gyorsszolgálati tevékenységet az 
önkormányzati intézmények számára. A feladatellátás szabályozása hiányos, hiányoznak a 
szolgáltatási szintek, sok a feszültség a szereplők között. 
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2.3.2. Városüzemeltetési Igazgatóság tevékenységének áttekintése 

A Városüzemeltetési Igazgatóság is jelentős létszámmal dolgozik, de a szervezeti struktúrája 
átlátható módon épül fel. 

 
11. ábra: Városüzemeltetés szervezeti ábra és 2020. évi zárólétszámok 

 

Városüzemeltetési Igazgatóság feladatai: 

I. Karbantartási feladatok 

 Közterületi játszóeszközök, utcabútorok, műtárgyak karbantartása 

 Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntartása, 
gondozása 

II. Kertészeti feladatok 

 Közösségi kertek fenntartása 

 Kerületgondnoki rendszer működtetése 

 Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntartása, 
gondozása 

III. Köztisztasági, takarítói feladatok 

 Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntartása, 
gondozása, takarítása 

 Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek takarítása 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló utak, járdák takarítása 

 A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken takarítási feladatok 
ellátása 

IV. Kerületőrségi feladatok 

 Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek műtárgyai, parkok és terek felsze-
relései, növényzet, az önkormányzati vagyon részét képező egyéb javak őrzése, 
állagának megóvása 

V. Vagyon és rendvédelmi feladatok 

 Személy- és vagyonvédelem 
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 Ügyfélforgalom irányítása, ügyfeleknek információadás 

 Rendfenntartás 

 

Megállapítások: 

 A Városüzemeltetési Igazgatóság létszámában hasonló a Vagyongazdálkodási 
Igazgatósághoz, mégis a szervezeti felépítése jóval egyszerűbb átláthatóbb.  

 A szervezeti egységek feladatalapon szerveződnek, jól elkülöníthető kompetenci-
ákkal.  

 A szervezeti létszám közel 40%-át a takarítók adják, ami jól tükrözi a köztisztatás 
mint kiemelt stratégiai cél fontosságát. 

2.3.3. Parkolási Igazgatóság tevékenységének áttekintése 

A Parkolási Igazgatóság standard feladatokat lát el, azokat jól átlátható, kicsi igazgatóságba 
szervezve. 

 

12. ábra: A Parkolási Igazgatóság szervezeti felépítése és 2020. évi zárlólétszámok 

Parkolási Igazgatóság feladatai: 

I. Fizető várakozóhelyek üzemeltetése 

II. Várakozási díj és pótdíj beszedése, behajtása 

III. Parkolóhelyek ellenőrzése 

IV. Ügyfélszolgálat működtetése 

V. Automaták telepítése, üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása 

VI. Mobiltelefonos fizetés elősegítése 

 

A Parkolási Igazgatóság 20 fővel, egyszerű, átlátható szervezeti felépítéssel és önálló, egy-
séges ügyfélszolgálattal működik. 

2.3.4. Lakossági visszajelzések értékelése az Igazgatóságokhoz kapcsolódóan 

Bár a JGK karbantartásra és takarításra fordítja a kapacitásainak döntő többségét, pont ezen 
feladatok minőségére érkezik a legtöbb negatív visszajelzés. A vagyongazdálkodás területén 
a karbantartásra, az üzemeltetési területen a köztisztaságra érkezik a legtöbb panasz a 
Részvételi Iroda jelentése alapján. 
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13. ábra: Lakossági panaszok a JGK tevékenységéhez kapcsolódóan 

 

2.4. A JGK támogató tevékenységének értékelése 

A JGK szervezeti felépítésében a központi irányításban kap helyet két alapvetően támogató 
funkció: 

 Informatika 

 Gépjármű- és anyagbeszerzés 

A Gazdasági Igazgatóság területe standard felépítésű, létszámában a szervezet méretéhez 
arányos. Funkciója üzemeltetési, beszerzési feladatok teljesítése a JGK részére. 

A JGK által jelenleg el nem látott feladatok: 

 Stratégiai HR feladatok ellátása: toborzás, képzések szervezése, tudatos 
kapacitásgazdálkodás 

 Marketing, kommunikáció: a lakossággal való kapcsolattartás érdekében javasolt a 
funkció kialakítása 

 Egységes ügyfélszolgálat 

2.5. A JGK létszámadatainak elemzése 

A JGK engedélyezett létszáma 14%-kal magasabb a mostani JGK létszámnál. Az engedé-
lyezett létszám feltöltése a JGK szervezetének racionalizálása nélkül nem lehet reális cél.  
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14. ábra: JGK létszámának alakulása 2018-2021 között 

A Központi irányítás az összesen 47 fővel az összlétszám 13%-át teszi ki, ami elfogadható 
arány. A legnagyobb növekedés az elmúlt években a városüzemeltetés területén történt: a 
létszám 33%-kal, 104 főről 138 főre emelkedett. Az elmúlt három évben a legnagyobb fluktu-
áció a Parkolási Igazgatóság esetén történt, 43%-kal csökkent a létszám, 35 főről 20 főre; 
míg a Központi irányítás létszáma 38%-kal esett vissza. 

A Központi irányítás létszámcsökkenését az Igazgatóság és az Adminisztráció és szervezés, 
adatvédelem területek létszámcsökkenése okozza. 

 

 
15. ábra: A Központi irányítás létszámainak alakulása 2018-2021 között 

29 29
27

27
34 23

35 31

37

158
(45%)

2018 tény

349
20

159
(44%)

108
(31%)

104
(29%)

21

138
(39%)

2019 tény

150
(42%)

2020 tény

168
(41%)

153
(38%)

405

20

Engedélyezett 
létszám

356361

Vagyongazdálkodás

Központi irányítás

Parkolás

Gazdasági terület

Városüzemeltetés

+33% -43%

9

1

17

4
3

5

1

9

5

33

1

9

5

33

1

8

5

3

Informatikai 
csoport

Gépjármű- és 
anyagbeszerzés

Igazgatóság Adminisztráció 
és szervezés, 
adatvédelem

Működési és 
beszerzési 

iroda

-67%

-47%

2021

2019

2018

2020

A Központi irányítás létszámainak alakulása 2018-2021 között



JGK átvilágítása – 2. rész: JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 
 16/43 

 

A Központi Irányítási Igazgatóság létszáma az elmúlt három év során 34-ről 21 főre, 38%-kal 
csökkent. 2021-ben az Adminisztráció és szervezés, adatvédelem további 1 fővel csökken a 
tervek szerint, így a teljes létszám 20 fő lesz. Az Igazgatóság létszáma 9 főről 3 főre, míg az 
Adminisztráció és szervezés, adatvédelem létszáma 47%-kal, 17 főről 9-re csökkent az el-
múlt három évben. A Gépjármű- és anyagbeszerzés, a Működési és beszerzési iroda és az 
Informatikai csoport esetében a létszám az elmúlt három évben érdemben nem változott. 

A Vagyongazdálkodási Igazgatóság létszámának több mint egyharmadát takarítással foglal-
kozó munkatársak teszik ki. Számuk növekedést mutat. 

 

 
16. ábra: A Vagyongazdálkodási Igazgatóság létszámainak alakulása 2018-2021 között 

 

A Vagyongazdálkodási Igazgatóság létszáma az elmúlt 3 évben 150 és 160 fő között moz-
gott, és az összlétszám mintegy 40-45%-át tette ki.  

Az Igazgatóság neve megtévesztő, hiszen az Igazgatóságnak mindössze harmada foglalko-
zik ingatlangazdálkodási feladatokkal. A takarítás létszáma 52 főről 58 főre, 12%-kal emel-
kedett az elmúlt években, míg a Karbantartás, üzemeltetés 49 főről 41 főre, 16%-kal csök-
kent, de 2021-ben a tervek szerint újra emelkedhet. Beruházási feladatokkal mindössze 2-4 
fő foglalkozik. 

A Városüzemeltetési Igazgatóság létszámnövekedését a Kerületőrségi iroda és a Köztiszta-
sági iroda létszámában jelentkező növekedés okozta. 
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Megjegyzés: A COVID-19 járvány hatása elleni Gazdaságvédelmi akciók során ingyenessé tett parkolás miatt a 
parkoló őrök egy részét a Kerületőrségi és a Köztisztasági irodába helyezték át ideiglenesen. 

17. ábra: A Városüzemeltetési Igazgatóság létszámainak alakulása 2018-2021 között 

 

A Városüzemeltetési Igazgatóság létszáma az elmúlt három évben 104 főről 138 főre emel-
kedett. Ez 2021-ben 153 főre nőhet. A Kerületőrségi iroda létszáma 32 főről 55 főre, 72%-kal 
nőtt az Objektumvédelmi csoport miatt, míg a Köztisztasági iroda létszáma 26%-kal, 47 főről 
59 főre. 2021-ben a Köztisztasági iroda létszáma 31%-kal növelhető az engedélyezett lét-
szám feltöltése esetén. A Városüzemeltetési Igazgatóság, a Karbantartói iroda, a Kertészeti 
iroda, a Közfoglalkoztatási iroda, valamint a Közfoglalkoztatottak létszáma nem változott je-
lentős mértékben az elmúlt években. 

A Parkolási Igazgatóság Üzemeltetési divíziója megfeleződött. Ez okozza az Igazgatóság 
létszámcsökkenését. 

 
Megjegyzés: A COVID-19 járvány hatása elleni Gazdaságvédelmi akciók során ingyenessé tett parkolás miatt a 
parkoló őrök egy részét a Városüzemeltetési Igazgatóságra helyezték át ideiglenesen. 

18. ábra: A Parkolási Igazgatóság létszámainak alakulása 2018-2021 között 

5

32

10

47

7
1 24

37

10

47

8
2

5

55

10

59

9
3

47

13

77

12

1

Karbantartói 
iroda

Közfoglalkoz-
tatottak

Városüzemel-
tetési

igazgatóság

0

Közfoglalkoz-
tatási iroda

Kerületőrségi 
iroda

Köztisztasági 
iroda

Kertészeti 
iroda

00 0

+72%

+26%

+31% 2018

2021

2020

2019

A Parkolási lgazgatóság létszámainak alakulása 2018-2021 között

2

27

6

1

26

4
2

13

5

2

29

6

Ügyfélszolgálati divízióÜzemeltetési divízióParkolási igazgatóság

-52%

+123%

2018

2019

2020

2021



JGK átvilágítása – 2. rész: JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 
 18/43 

 

A Parkolási Igazgatóság létszáma 35-ről 20 főre, tehát 43%-kal esett vissza az elmúlt három 
év során. Az engedélyezett létszám szerint azonban 2021-ben 37 fő teheti majd ki. A Parko-
lási igazgatóság és az Ügyfélszolgálati divízió létszáma nem változott jelentősen az elmúlt 
három évben, és idén sem fog várhatóan. Az üzemeltetési divízió létszáma 2020-ban 52%-
kal lecsökkent, így a korábbi 26-27 fő helyett már csak 13 fő tartozik ide. 

A Gazdasági Igazgatóság létszáma változatlan, csak az összetétele változik. 

 
19. ábra: A Gazdasági Igazgatóság létszámainak alakulása 

 

A Gazdasági Igazgatóság létszáma az elmúlt három év folyamán nem változott jelentősen, 
konstansan 27 és 29 fő között alakult. 2021-ben sem a létszámban, sem az összetételben 
nem terveznek változtatást az előző évhez képest. A Gazdasági divízió létszáma 33%-kal, 
15-ről 10 főre csökkent az elmúlt években, míg a Számvitel és házelszámolás létszáma 
75%-kal, 4-ről 7 főre emelkedett. A Gazdasági igazgatóság alá tartozó dolgozók, a Személy-
ügyi iroda és a Bér- és TB iroda létszáma nem változott. 

2.6. A JGK pénzügyi eredményének értékelése 

A JGK Zrt. eredménykimutatása alapján jelentős COVID-19 hatás nem figyelhető meg. A 
JGK által végzett piaci tevékenységek veszteségesek. 
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20. ábra: JGK tevékenységének eredményei 2019-2020 

Főbb megállapítások:  

 Egyéb bevétel alá sorolt tevékenységek: Városüzemeltetés, intézményműködtetés és 
továbbszámlázott szolgáltatások 

 Nettó árbevétel alá sorolt tevékenységek: Vagyongazdálkodás, parkolás, piac és 
saját bevételek (pl. közös képviselet) 

 Az anyagjellegű ráfordításokból a jogi költségek 107 millió forintot tesznek ki. 

 Az igénybe vett és az eladott közvetített szolgáltatások az anyagjellegű kiadások 
42,9%-át teszik ki, ezeket a tevékenységeket külső szereplők látják el. 

 A személyi jellegű ráfordítások a beszámoló szerint átlagosan 336 fő juttatását 
takarják, ez egy főre vetítve 400 ezer forint.  

Tekintettel arra, hogy a tevékenységek döntő többsége költségalapon kerül kiszámlázásra, 
így a JGK által végzett tevékenység eredménye a piaci tevékenységek eredményét 
takarja. A piaci tevékenységek nem termelnek profitot. 

2020-ban a JGK piaci alapon végzett tevékenységei a tevékenységekre osztott fix költsége-
ket sem termelték ki. 
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21. ábra: JGK 2020-as eredményének elemzése 

Főbb megállapítások: 

 A vagyongazdálkodás és a parkolás kompenzációja együtt 277 millió forinttal marad 
el a tervezett értéktől. 

 Tekintettel arra, hogy az irányítási költségek személyi és anyagjellegű költség tény 
adatait nem kaptuk meg, így ezen összehasonítás alapján nem lehet kimutatni, hogy 
mely költségek csökkentek. 

 Az igénybe vett és az eladott közvetített szolgáltatások a bevétel kb. 45%-át teszik ki, 
ezeket a tevékenységeket külső szereplők látják el. 

 Egy főre vetített teljes juttatás átlagosan 369 ezer forint a központ nélkül, a tervekben 
376 ezer forint szerepelt. 

Ugyan tervek szintjén még 2020-ban nyereséges a működés, tények szintjén már vesztesé-
ges, ami arra utal, hogy az Önkormányzatnak végzett tevékenységeken túl végzett tevé-
kenységek még a ráosztott fix költséget se fedezik. 

A közös képviselet mint a JGK piaci tevékenysége esetében a 2020-ra tervezett közvetlen 
költségek eleve meghaladják a tevékenység tervezetett bevételeit. 
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22. ábra: JGK 2020-as üzletági eredményekre vonatkozó tervei 

Főbb megállapítások:  

 A vagyongazdálkodás, a városüzemeltetés és a parkolás a három legnagyobb 
bevételű terület. 

 A közös képviselet és az intézményműködtetés, illetve a piac a leginkább 
munkaerőigényes terület, míg a parkolás és a városüzemeltetés jár a relatíve 
legnagyobb dologi költségekkel. 

 Az irányítási költségek 500 millió forintot tesznek ki, ide tartozik a 48 fő bére (325 
millió forint), illetve például az államnak fizetendő, jogi, szakértői, IT költségek. 

 326 fő a tervlétszám (ebben nincs benne a központ, melyre csak tervlétszámot 
kaptunk, mely 48 fő volt). A beszámoló átlagos létszáma a teljes cégre 336 fő volt. 

 Az egy főre vetített teljes juttatás átlagosan 376 ezer forint a központtól eltekintve, 
azzal együtt a beszámoló alapján 400 ezer forint az átlagos létszámra vetítve. 

 A saját tevékenységben végzett közös képviseleti tevékenység tervszinten nem 
termelte ki a központi költségeket. 

Bár a tervekhez képest kevesebb bevételt ér el a JGK, a költségek vártnál nagyobb arányú 
csökkenésével jobb eredménnyel zárta az évet a tervezettnél. 
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23. ábra: JGK 2020-as tényleges üzletági eredményei 

Főbb megállapítások:  

 A közös képviselet és az intézményműködtetés, illetve a piac a leginkább 
munkaerőigényes terület, míg a parkolás és a városüzemeltetés jár a relatíve 
legnagyobb dologi költségekkel. 

 Az irányítási költségek terv szerint 500 millió forintot tettek ki, ténylegesen 476 millió 
forintra jöttek ki. 

 A saját tevékenységben végzett közös képviseleti tevékenység tényadatok szerint a 
közvetlen költségeket teljesen, a központi költségeket részben fedezi. 

Mivel a JGK havonta lehívja az előirányzatát, így 350 M Ft visszafizetendő kompenzációt 
halmozott fel év végéig. 
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24. ábra: JGK 2020-as üzletági eredményeinek terv-tény elemzése 

Főbb megállapítások:  

 A városüzemeltetés és a vagyongazdálkodás tervezett kompenzációs igénye 
nagyságrendileg megegyezett, a terv-tény eltérés azonban 2,6-szoros volt. 

 Az önkormányzati bevételek csökkenése mögött a teljes céget nézve a dologi és 
személyi kiadások azonos mértékben álltak, de az egyes területeken lehetett 
eltéréseket tapasztalni. 

 A vagyongazdálkodási terület személyi juttatási tényadatai 81 millió forinttal eltértek a 
tervadatoktól. A háttérben a háztakarítási, műszaki, házkezelési és bérbeadási 
területek csökkentek a legnagyobb mértékben. 

 A parkolási létszám az év végi tény és az év elején tervezett létszám vonatkozásában 
39 főről 20 főre csökkent, ezzel szemben a tervezett 185 millió forinttól csak 56 
millióval csökkent az összes személyes juttatás. Ez nem feltétlenül ellentmondás, de 
a COVID hatásokat érdekesen szemlélteti. 

 Év végén 350 M Ft visszafizetendő kompenzációt számolt el a JGK. 

A vagyongazdálkodás személyi jellegű költségei jelentősen eltérnek a tervezettől. A keretben 
van mozgástér a motiváció fokozására. 
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25. ábra: Vagyongazdálkodás személyi jellegű költségeinek terv-tény elemzése 

Főbb megállapítások:  

 A személyi juttatás tényadatai 81 millió forinttal eltértek a tervadatoktól. A 
háztakarítás, műszak-házkezelés és bérbeadási területek csökkentek a legnagyobb 
mértékben. 

 A háztakarítás személyi juttatásai úgy csökkentek, hogy az év elején tervezett 
létszám év végére még növekedett is. 

 A háztakarítás egy főre vetített havi teljes juttatása a tervek szerint 249 ezer forint, az 
év végi állományra vetítve azonban csak 165 ezer forint. 

 Legmagasabbak a bérek a társasház tulajdonosi képviselet esetében, 2020-as 
tényadatok alapján 573 ezer forint a jellemző. 

A vagyongazdálkodás dologi kiadásai 24%-kal elmaradtak a tervezettől. 
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26. ábra: Vagyongazdálkodás dologi kiadásainak terv-tény elemzése 

Főbb megállapítások:  

 A dologi kiadások a takarítás kivételével csökkentek, legnagyobb arányban a 
társasházi tulajdonosi képviselet esetében, ezt követően a bérbeadásnál. 

 Műszak és háztakarítás terveinek legnagyobb kiadásai: Más szerveknek fizetett 
szakértői díj 8,5M. 

 Lakásgazdálkodás és bérbeadás terveinek legnagyobb kiadásai: Fuvarozási díj 
szállítás és raktár költségei 13M. 

 Elidegenítés terveinek legnagyobb kiadásai: Jogi költségek 28,6M, VH költségek - 
előlegek 5M, Portaszolgálat 4,4M. 

 Bérbeadás (nem lakás) legnagyobb kiadásai: Értékbecslések 5M, Fuvarozási díj 
szállítás és raktár költségei 4M. 

 Közös képviselet legnagyobb kiadásai: Jogi költségek 4,6M. 

A vagyongazdálkodás szolgáltatási díjának ~18%-át teszi ki a létszámarányosan erre a terü-
letre eső irányítási költség. 
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27. ábra: Vagyongazdálkodás kompenzációs igényeinek terv-tény elemzése 

Főbb megállapítások:  

 A kompenzációs igény a költségek és a bevételek különbségeként kerül 
meghatározásra. Leginkább a bérbeadásnál csökkent, de a háztakarításnál is 
jelentős. 

 Az irányítási költségeket létszámarányosan osztja fel a központ. Így a kompenzációs 
igényekkel ellentétes irányban is változhat. Ilyen például a műszak, házkezelés és a 
háztakarítás is.  

 A szolgáltatási díjak a kompenzációs igény és a felosztott irányítási költséget fedik le, 
és az ÁFA köteles tevékenységek (műszak, házkezelés, háztakarítás, 
lakásgazdálkodás és bérbeadás) esetében bruttó értéken szerepelnek a táblázatban. 

2.7. Benchmark példák bemutatása a XIII. és a IX. kerületből 

A projekt részeként érdemes más kerületi önkormányzati gazdasági társaság szervezeti fel-
építését, tevékenységét, főbb létszám- és gazdasági mutatóit feltérképezni.  

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-re több ok miatt esett a választás: 

 A XIII. kerület kezel jelenleg a fővárosban legtöbb (5865 db) bérlakást. 

 A XIII. kerület régóta stabil vezetéssel rendelkezik, illetve a XIII. Kerületi 
Közszolgáltató Zrt. szervezete is stabilnak mondható.  

 A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. létszáma és árbevétele is hasonlóan alakul a JGK-
éhoz. 
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Az alábbiakban kiemeljük a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. azon szervezeti elemeit, ame-
lyek jó gyakorlatként felhasználhatóak lehetnek a JGK működésének fejlesztésében.  

 

 
28. ábra: Példa: A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Szervezeti felépítése 

Forrás: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. szervezeti felépítésében a következő elemek lehetnek pél-
daértékűek a VIII. kerületi Önkormányzat számára:  

 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. szervezeti ábráján Az önkormányzat mint tulajdonos 
explicit megjelenik.  

 Az Igazgatóság helyett a Zrt. vezetését a vezérigazgató látja el. 

 Az irányítási és támogató feladatokat a vezérigazgató alatt működő vezérigazgatóság 
látja el.  

 A szervezet mindössze 3 telephelyen működik.  

 Egységes ügyfélszolgálat működik a szervezeten belül. 

 A beruházási és az ingatlangazdálkodási feladatokat külön divízió látja el. A Parkolás a 
Közterületi divízió része.  

 

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.  esetében az ingatlangazdálkodás és a Beruházás, karban-
tartás két igazgatóság (divízió) alá tartozik. 

 
29. ábra: XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. szervezeti felépítése 
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30. ábra: A JGK és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. létszámainak és naturáliáinak összehasonlítása 

Forrás: Nyilvános internetes adatok 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. esetében a szellemi foglalkozásúak aránya jelentősen 
magasabb, mint a JGK esetében. A XIII. kerület jóval több parkolóhelyet és bérlakást üze-
meltet hasonló árbevétel és létszám mellett.  

A vagyongazdálkodási feladatok ellátásánál nincs egységes gyakorlat a kerületek esetében. 
a XIII. kerület esetében a takarítás szervezése történik meg a zrt.-ben, a kivitelezést alvállal-
kozókra bízzák. A IX. kerületben a vagyongazdálkodási feladatokat az önkormányzat és a 
FEV IX. közösen látják el. 

 
31. ábra: Vagyongazdálkodási feladatok összehasonlítása  

Városüzemeltetési feladatok tekintetében a JGK bővebb tevékenységi körrel rendelkezik, 
mint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vagy a FESZOFE.  
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32. ábra: Városüzemeltetési feladatok összehasonlítása 

 

A parkolási tevékenységek ellátása mindhárom kerületben hasonlóan kerül megszervezésre.  

 

 
33. ábra: Parkolási feladatok összehasonlítása 
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3. Javaslatok bemutatása 

Ebben a fejezetben a JGK tevékenységéhez vagy szervezetéhez kapcsolódó szervezetfej-
lesztési és működési javaslatokat mutatjuk be. 

3.1. JGK tevékenységi körének felülvizsgálata, racionalizálása 

A helyzetelemzést követően az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg.  

3.1.1. JGK feladatainak felülvizsgálata, racionalizálása 

A projekt keretében összeállítottuk a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságának tevékeny-
ségkataszterét. Ezt a katasztert a Végső jelentés 1. részének melléklete tartalmazza.  

A tevékenységkataszter hierarchikus felépítésben, logikus sorrendben tartalmazza egy szer-
vezet összes feladatát. Ez a felsorolás lehet az alapja további szabályzatoknak (pl. SZMSZ, 
belső ügyrendek), finanszírozási szerződésnek, üzleti tervnek és az éves beszámolónak is.  

A tevékenységkataszter összeállítása során lehetősége van az önkormányzatnak mint tulaj-
donosnak és a JGK vezetésének egyeztetni a JGK által jelenleg ellátott feladatok köréről, 
azok felülvizsgálatáról és racionalizálásáról.  

A tevékenységkataszter összeállítása a JGK összes feladatára javasolt, azaz az irányító és 
támogató feladatokra, valamint a városüzemeltetési és parkolási feladatokra is.  

Fontos, hogy a feladatokat nem szervezeti egységenként, hanem összetartozó feladatblok-
konként szükséges meghatározni.  

 
34. ábra: Kivágat a JGK Vagyongazdálkodási tevékenységkataszteréből 

 

A tevékenységkataszter összeállításában fontos, hogy közreműködjön mind az Polgármeste-
ri Hivatal, mind pedig a JGK vezetése.  
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3.1.2. Vagyongazdálkodási Igazgatóság által ellátott, nem vagyongazdálkodáshoz 
kapcsolódó feladatok újragondolása 

 

A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatósága jelenleg a bérleményekkel való gazdálkodási, 
üzemeltetési feladatokon túl ellát olyan feladatokat is, amelyek felülvizsgálata erősen java-
solt.  

Ezek a feladatok a következők: 

 Teleki téri piac üzemeltetése 

 Piaci tevékenységek:  

o Polgármesteri Hivatal takarítása 

o Társasházi képviselet 

 Intézményüzemeltetés 

A Teleki téri piac üzemeltetésével külön javaslatban is foglalkozunk.  

A JGK jelenlegi piaci tevékenységei évek óta veszteségesek. Hosszú távon nem érdemes 
olyan, nem kötelezően ellátandó feladatot a JGK-ban hagyni, ami veszteséges az önkor-
mányzat számára, illetve ami piaci alapon hatékonyabban ellátható. Ebből következően már 
rövidtávon tulajdonosi döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a JGK jelenlegi két piaci 
tevékenységére van-e szükség a jövő évtől. 

Az intézményüzemeltetés esetében továbbá javasolt egy egyéges szolgáltatóközpont létre-
hozása az önkormányzati tulajdonban lévő négy intézmény számára. (Ezen javaslat is bő-
vebb kifejtésre kerül a dokumentumban.) 

3.1.3. Hatékony működéshez szükséges irányítási és támogató feladatok kialakítása 

A JGK jelenlegi működéséből hiányoznak olyan irányítási funkciók, melyek egy közel 350 
fős, a JGK-hoz hasonló tevékenységi körrel működő szervezetek esetében megfontolandók.  

 

1. Szakmapolitikai stratégiaalkotásban részvétel vagyongazdálkodás, 
városüzemeltetés és parkolás témakörökben: A JGK-nak aktív közreműködése 
szükséges az önkormányzat szakmapolitikai stratégiáinak elkészítésében. A JGK 
szerepe lehet:  

 Javaslat a stratégiaakoltási feladatok megkezdésére 

 Közreműködés a helyzetértékelésben, adatszolgáltatás 

 Közreműködés a szakmai célok megfogalmazásában és az intézkedési terv 
elkészítésében 

2. A JGK közép- és hosszú távú stratégiájának kialakítása: A JGK vezetése és a 
tulajdonos közösen készítse el a JGK 5 éves stratégiai dokumentumát, amiben 
meghatározzák a szervezet részére: 

 Azokat a szakmai és pénzügyi célokat, melyeket a szervezet el akar érni; 

 A célok eléréséhez szükséges mutatószámokat (naturáliákat), azok értékeit és a 
naturáliák mérésének a módját; 

 A célok eléréséhez szükséges intézkedési tervet, felelős, feladat és határidő 
megjelelölésével. 
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35. ábra: Stratégiaalkotás folyamata és feladatai 

 

 
36. ábra: Egy közműholding lehetséges stratégiai térképe 

 

3. Divíziók stratégiáinak kialakítása, nyomonkövetése: A JGK egészére elkészült 
stratégiai célokat javasolt lebontani a szervezet három alapterületére, azaz a 
vagyongazdálkodásra, a városüzemeltetésre és a parkolásra. Ezekhez a JGK 
finanszírozási szerződése és az egyes területekre vonatkozó szakmapolitikai stratégiák 
is adnak inputot.  
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4. Vezetők és munkavállalók érdekeltségi rendszerének működétetése (stratégiai HR 
működtetése) 

A JGK jelenlegi SZMSZ-e szerint a Személyügyi Iroda felel a cég humánerőforrás-
fejlesztésével kapcsolatos feladatokért. Az iroda tevékenységét javasolt kiegészíteni a kö-
vetkező feladatokkal is, természetesen további munkatárs bevonásával:  

 JGK Humánpolitikai stratégiának kialakítása, nyomonkövetése és rendszeres 
felülvizsgálata 

 Toborzás, kiválasztás 
 Új belépők orientálása 
 Kapacitásgazdálkodás működtetése 
 Éves képzési terv elkészítése és végrehajtása 
 Képzések, oktatások, tréningek szervezése 
 Egészségügyi szűrővizsgálatok, foglalkozási egészségügyi vizsgálatok szervezése 
 Belső kommunikáció működtetése 
 Céges rendezvények szervezése 
 Teljesítményértékelési rendszer kialakítása, működtetése 
 Munkavállalói elégedettségméréek készítése 

 

 
37. ábra: Példa: a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. stratégiai HR feladatai  

Forrás: https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/kozerdeku-adatok/#tevekenyseg 

5. Kontrollingrendszer működtetése 

A JGK jelenlegi SZMSZ-e szerint nincs olyan szervezeti egység, amely kimondottan kontroll-
ing feladatokat látna el. A Gazdasági Igazgatóság vagy az Elnök irányítása alatt közvetlenül 
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szükséges olyan szervezeti egység létrehozása két munkatárssal, akik a következő felada-
tokat látják el a JGK részére: 

 Közreműködés az üzleti tervezésben 
 Közreműködés a finanszírozási szerződés megkötésében  
 Szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítésének koordinációja 
 Adatok szolgáltatása, kapcsolattartás felettes szervekkel (KSH, Önkormányzat) 
 Likividitás nyomonkövetése 
 Részvétel éves közszolgálati beszámoló elkészítésében 
 Önköltségszámítási szabályzat elkészítése, feladatok egységköltségeinek 

meghatározása, nyomonkövetése 
 

 
38. ábra: Példa: a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által ellátott kontrollingfeladatok 

Forrás: https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/kozerdeku-adatok/#tevekenyseg 

6. Jogi feladatok ellátása 

A JGK jelenlegi SZMSZ-e szerint nincs olyan szervezeti egység vagy pozíció, amely a jogi 
feladatokkal foglalkozna. Jogi feladatok két szinten is el kell látnia szervezetnek: irányítással 
kapcsolatos jogi támogatásra, valamint díjhátralékkezeléshez kapcsolódó jogi tevékenysé-
gekre van szükség.  

Cégjogi feladatok alá tartoznak a következő feladatok:  

 Szerződések, megállapodások jogi véleményezése 

 Társaság jogi képviselete bírósági és egyéb hatósági eljárások esetén 

 Kapcsolattartás a Hivatal jogászaival 

Szakmai tevékenység jogi támogatása:  

 Szerződéstervezetek előkészítése, jogi támogatása  

 Díjhátralékkezelés esetén végrehajtáshoz kapcsolódó jogi tevékenység ellátása 

Mivel a JGK jogi kiadásai éves szinten elérik a 100 millió forintot, érdemes megvizsgálni a 
jogi tevékenység szervezeten belülre szervezését, racionalizálását.  
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39. ábra: Példa: a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által ellátott jogi feladatok 

Forrás: https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/kozerdeku-adatok/#tevekenyseg 

7. Marketing- és kommunikációs feladatok ellátása 

A JGK jelenlegi SZMSZ-e szerint nincs olyan szervezeti egység vagy pozíció, ami a JGK 
marketing és kommunikációs feladatait ellátná.  

A JGK tevékenységi körét javasolt kibővíteni a következőkkel: 

 Kommunikációs terv elkészítése és aktualizálása 
 Kommunikációs csatornák kialakítása és működtetése  
 Honlap tartalommenedzsment 
 Közösségi média felületek működtetése 
 Panaszok fogadása, továbbítása 
 Marketingstratégia kialakítása 
 Arculat kialakítása 

3.2. Egységes ügyfélszolgálat kialakítása 

Jelenleg a JGK-nál 6 telephelyen 67 munkatárs végez ügyfélszolgálati tevékenységet. Ehhez 
képest a Közösségi és Részvételi Iroda nyilvántartása szerint nagyon sok megkeresést kap-
nak a JGK elérhetőségével kapcsolatosan.  

3.2.1. Az egységes ügyfélszolgálat kialakításának sikerkritériumai 

Indokolt egy integrált, 1-2 telephellyel rendelkező, egységes elvek alapján működő ügyfél-
szolgálati iroda létrehozása. Az ügyfélszolgálat javasolt szervezeti egységei: 

 Személyes ügyfélszolgálat 

 Call center  

 Back office (ügyintézők) 
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Az alábbi opciós tábla kitöltése javasolt az ügyfélmegkeresésekkel kapcsolatosan:  

 
40. ábra: Opciós tábla az ügyfélmegkereséseket illetően 

A működési modell kialakításakor arra kell törekedni, hogy az szüntesse meg mindazon 
problémákat, amelyek jelenleg jellemzik a JGK ügyfélszolgálati feladatellátását. 

Emellett két további szempontot is érdemes figyelembe venni:  

 Fontos, hogy a kialakítandó ügyféltájékoztatási rendszer működése feleljen meg 
mindazon specifikus követelményeknek, amelyeket a Józsefvárosi Önkormányzat 
támaszt; 

 Olyan fenntartható rendszert kidolgozása a cél, amely korszerű - kiindulva a legjobb 
piaci gyakorlatokból, bevált módszerekből, megoldásokból. 

Az elmúlt időszakban az ügyfélszolgálat a hivatalok és önkormányzati gazdasági társaságok 
egyik kritikus szervezeti egységévé vált, csakúgy, mint a vállalatok esetében. A magánszek-
tor szereplői több szempont szerint is fejlesztették, fejlesztik ügyfélszolgálataikat: 

 többcsatornás kiszolgálás megnyitása (telefon, személyes, e-mail, levél, fax, sms 
stb.), 

 gyorsabb ügyintézés és tájékoztatás, 

 költséghatékony működés, 

 állandó elérhetőség, 

 az ügyféligények egyre szélesebb körű felmérése, ezáltal magasabb szintű alkalmaz-
kodás azokhoz. 

Az ügyfelek már megszokták (vagy egyre inkábban megszokják), hogy a magánszféra - 
amelyben „az eladó van a vevőkért, az előfizetőkért és a fogyasztókért” elv érvényesül - erő-
feszítéseket tesz az ügyfelekért, és megszokták azt is, hogy általában magas színvonalú 
kiszolgálással, és annak megfelelő környezetben fogadják őket. Ennek következtében a köz-
igazgatásban működő ügyfélszolgálatokkal szemben is hasonló minőségi követelményeket 
állítanak. 

Egy jól működő ügyfélszolgálat legfontosabb ismérvei a következők: 

 udvarias kiszolgálás, 

 naprakész információk rendelkezésre állása, 

 egységes működési rend, 

 professzionális, az adott helyzetnek mindig megfelelő kommunikáció, 
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 gyors és pontos ügyintézés, 

 barátságos környezet. 

 

 
41. ábra: Integrált ügyfélszolgálat lehetséges sikerkritériumai 

Az optimális ügyfélszolgálati működés az alábbi jellemzőkkel ragadható meg. 

 Ügyfélorientáltság 

A korszerű ügyféltájékoztatási rendszerek ügyfélorientáltan működnek. Ez jellemző az 
ügyféltájékoztatás minden elemére, velejárójára (pl. nyitvatartás, munkatársak kommuni-
kációja, megjelenése, szolgáltatás minősége). 

 
 Standardizált folyamatok és folyamatfelelősség 

A korszerű ügyféltájékoztatás a lehető legnagyobb mértékben standardizált folyamatok 
mentén működik. Ez biztosítja azt, hogy az ügyfelek tetszőleges időpontban, tetszőleges 
helyszínről érdeklődve, tetszőleges ügyintézőtől ugyanazt a helyes választ kapják kérdé-
seikre. A folyamatok standardizáltsága átláthatóságot, kiszámíthatóságot, tervezhetősé-
get jelent, ami a számonkérhetőség és a jó teljesítmény alapja is egyben. Minden folya-
matnak megvan a maga felelőse, aki képes a teljes folyamat hatékonyságát, minőségét 
biztosítani. 

 
 A „tűzfal” funkció, azaz az egykapus megoldás megvalósítása 

Az ügyféltájékoztatás ideális esetben „tűzfalként” funkcionál: az ügyfeleket nem engedi 
be közvetlenül a közigazgatási munkaszervezetbe, mert az ad hoc, nehezen kiszámítha-
tó módon érkező megkeresések széttördelik a szakmai munkát, rontják a hatékonyságot. 
A korszerű ügyféltájékoztatás – lehetőség szerint – a megkeresések döntő többségében 
képes választ adni. Kivételes esetben sem az a megoldás azonban, hogy a megkeresést 
beengedi a szervezetbe. Ehelyett a kérdéseket betereli egy standard válaszadási folya-
matba, és végig nyomon követi, hogy kinek, milyen átfutási idővel, hogyan sikerül az ügy-
fél kérdésére válaszolni. 

 
 Naprakész, professzionális válaszok 
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Az ügyféltájékoztatási rendszerek működését a terület munkatársai számára egységesen 
hozzáférhető jól strukturált, naprakész „kézikönyv” (GYIK), valamint különböző tudásbá-
zisok segítik. Ezek tartalmazzák mindazon információkat, amelyek a kérdések, megkere-
sések döntő többségének megválaszolásához, illetve a megfelelő reagáláshoz szüksé-
gesek. 

 
 Korszerű informatikai támogatás 

Az ügyféltájékoztatási szervezetek munkáját korszerű informatikai eszközök segítik, ame-
lyek jellemzően célszoftverek. Az eszközök lehetőséget teremtenek az ügyfélmegkeresé-
sek rögzítésére (pl. call center, beszélgetések rögzítése), a válaszadás támogatására 
(workflow), statisztikák, lekérdezések készítésére (riporting funkció).  

 
 A szervezet terheinek csökkentése 

A terhek megfelelő szervezeten belüli elosztását, illetve az ügyfelek igényeinek minél na-
gyobb mértékben való megfelelést integrált ügyféltájékoztató megoldások - mint pl. hí-
vásközpontok, call centerek - segítik. 

 
 Professzionális szolgáltatás 

Az ügyféltájékoztatási tevékenység jól mérhető, standardizált folyamatok mentén működő 
professzionális szolgáltatás. Kiszervezése jellemző, számos esetben szolgáltatási szer-
ződés keretében látják el - azonban akkor is jellemzően belső szolgáltatási megállapodá-
sokkal mérik annak teljesítményét, amennyiben a feladatok a szervezeti határokon belül 
kerülnek delegálásra. 

 
Ezek azok az ismérvek, amelyeket az ügyfelek egy államigazgatási ügyfélszolgálattól is el-
várnak. Kizárólag a korábbi fejezetekben bemutatott, az ügyfélszolgálati feladatellátást jel-
lemző tényezőket, illetve a bemutatott sikerkritériumokat szem előtt tartva alakítható ki a 
megfelelő minőséget biztosító integrált ügyfélszolgálat. 

3.2.2. Az egységes ügyfélszolgálati modell kialakításának lépései 

1. Első lépésként fel kell vázolni az integrált ügyfélszolgálat működését és az ügyfélszolgá-
lati feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeket meghatározó paramétereket. Az opti-
mális döntés az integrált ügyfélszolgálati struktúrára és működésre vonatkozóan csak a 
részletes, valamennyi releváns tényező ismeretében hozható meg. 

2. Ezt követően meg kell határozni azt a célrendszert, amellyel az új ügyfélszolgálati fela-
datellátás jellemezhető. 

3. Az ügyfélszolgálati feladatellátást leíró paramétertérkép és a kialakított célrendszer függ-
vényében fel kell vázolni azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek összhangban van-
nak a célrendszerben foglaltakkal. 

4. A lehetőségeket ki kell értékelni, majd a hivatal rendelkezésére álló erőforrások, illetve 
egyéb releváns tényezők figyelembevételével döntést kell hozni az integrált ügyfélszolgá-
lat kialakításának módjára vonatkozóan (azaz ki kell választani a preferált opciót). 

5. Végül meg kell határozni a kiválasztott ügyfélszolgálati modell megvalósíthatóságát és 
fenntarthatóságát leginkább támogató szervezeti struktúrát, végre kell hajtani a szüksé-
ges változtatásokat, továbbá meg kell tervezni és végre kell hajtani azokat az akciókat is, 
amelyekkel ezek a célok elérhetők. 
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3.3. JGK telephelyeinek racionalizálása 

A JGK jelenleg 336 dolgozóval 11 telephelyen végzi a tevékenységet. Javasoljuk külön pro-
jekt keretében a jelenlegi telephelyek felmérését, azok racionalizálási lehetőségeinek meg-
vizsgálását.  

A telephelyek racionalizálása mellett a következő érvek vonultathatók fel: 

 Infrastruktúra fenntartási költségeinek csökkentése 

 Azonos munkakörökben párhuzamosan dolgozó munkatársak számának 
csökkentése (pl. portaszolgálat) 

 JGK munkakörnyezetének javítása, munkatársi elégedettség növelése 

 JGK-n belüli információáramlás javítása, ezáltal hatékonyságnövelés 

 Postázás, telephelyek közötti utazás, telefonköltségek csökkentése 

 

A telephelyek racionalizálásának lépései:  

1. Jelenlegi telephelyek felmérése: alaprajzok, műszaki dokumentáció, jelenlegi ültetési 
rajzok összegyűjtése, kiértékelése 

2. Jövőbeli elhelyezés alapelveinek rögzítése 

3. Költségvetési lehetőségek meghatározása 

4. Opciók sorravétele 

5. Telephelykoncepció elkészítése 

6. Megvalósítás 

3.4. JGK szervezeti felépítésének újragondolása 

A JGK szervezeti felépítésének megújításához az alábbi akciókat javasoljuk: 

1. Az igazgatóság jelenlegi kialakításának átalakítása, helyette vezérigazgatói modell 
vagy szakmai igazgatósági modell kialakítása javasolt.   

Jelenleg az Igazgatóság elnöke egyben a cég vezetője, az Igazgatósági tagok pedig bel-
ső munkavállalók. Javasolt az irányítási struktúra egyszerűsítése, melyre két irányítási al-
ternatíva is lehetséges.  

Az első lehetséges modell a vezérigazgatói modell. Ez esetben a jelenlegi Igazgatóság 
megszűnik, a JGK vezetését pedig vezérigazgató látja el.  

 

42. ábra: Vezérigazgatói modell 
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A vezérigazgatói modell mellett érv, hogy JGK méretű szervezet esetében költséghatéko-
nyabb és kevesebb adminisztratív teherrel jár, mint a jelenlegi irányítás.  

A vezérigazgatói modellre példa a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. irányítási struktúrája, me-
lyet a 28. ábrán mutattunk be. 

Alternatív irányítási modell lehet az Igazgatóságot úgy átalakítani, hogy annak tagjai ne a 
cég munkavállalói legyenek, hanem külső, független szakmai tagok, akik elsősorban nem 
politikusok, hanem valamilyen cégvezetés szempontjából releváns szakma elismert képvise-
lői (jellemzően, de nem kizárólag pl. közgazdász, jogász, adószakértő, ingatlangazdálkodási 
szakember). Ez esetben az Igazgatóság 3-5 főből állhat, a cégvezető igazgató az Igazgató-
ság tagja lehet, de jellemzően nem elnöki pozícióban. Ez a megoldás akkor lehet működő-
képes, ha az Igazgatóság tagjai a JGK tevékenységéhez értő, független szakértőkből áll, 
akik a JGK működésében valós szakmai döntéseket tudnak meghozni. Emellett a modell 
mellett érv lehet, hogy ez esetben a Hivatalon belül kevesebb szakmai kompetencia kiépíté-
sére van szükség. Ám fontos látni, hogy ez a vezérigazgatói modellhez képest a tulajdonos 
számára költségesebb irányítási struktúrát eredményez.  

 

 
43. ábra: Független szakmai igazgatósági modell 

 

2. Az irányító és támogató funkciók újragondolása, az igazgatóságok méretének harmoni-
zálása, cégvezető-helyettesi pozíció létrehozása 

3. Egységesebb, letisztult szervezeti felépítés kialakítása 

4. A Vagyongazdálkodási Igazgatóság feladatainak letisztázását követően egy átláthatóbb 
szervezeti felépítés kialakítása  

5. A hiányzó irányítási és támogató funkciók ellátására akár újra szervezeti egységek létre-
hozása 

3.5. Egységes intézményirányítási és szolgáltatóközpont kialakítása 

Jelenleg a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonába tartozik 4 intézmény:  

 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 

 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 

 Józsefvárosi Óvodák (JÓK) 

 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 

A JGK átvilágítása során fény derült arra, hogy az önkormányzati intézmények számára a 
JGK és más szervezetek is végeznek szolgáltatásokat - például az intézményműködtetési 
tevékenység keretében a JGK bizonyos vagyongazdálkodási, karbantartási és gyorszolgálati 
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feladatokat ellát az intézmények számára is, továbbá a JSZSZGYK lát el gazdasági admi-
nisztrációs feladatokat a JEB és a JÓK részére.  

Javasoljuk ezeknek a tevékenységeknek a felülvizsgálatát, valamint egységes 
intézményirányítási és szolgáltatóközpont létrehozását a Józsefvárosi Önkormányzat 
szakmai felügyelete alatt. 

Az egységes intézményirányítási és szolgáltatóközpont létrehozásával: 

 átláthatóbbá válhat az intézmények működése,  

 javulhat az intézmények működési hatékonysága, 

 kihasználásra kerülnek a közös feladatellátásból eredő megtakarítási lehetőségek, s 
ezáltal  

 csökkenhetnek a kerület költségvetését egyre nagyobb arányban megterhelő 
támogatási igények oly módon, hogy mindeközben nem romlik az intézmények által 
nyújtott közszolgáltatások színvonala. 

 
A következő feladatok esetében szükséges megvizsgálni, hogy érdemes-e központosítva 
ellátni azokat:  
 
1. Gazdálkodás, gazdasági és munkaügyi adminisztráció 

 Költségvetéstervezés 
 Keretgazdálkodás működtetése 
 Pénzügy-számviteli adminisztráció 
 Munkaügyi adminisztráció 
 Eszközgazdálkodás, leltározás 

 
2. Étkeztetés 

 Étkeztetés 
 
3. Intézményműködtetés 

 Beruházások menedzselése 
 Karbantartás, üzemeltetés 
 Gyorsszolgálat 
 Takarítás 
 Őrzés-védelem 
 Portaszolgálat 
 Parkrendezés 

 
4. Vagyongazdálkodás, ingatlanhasznosítás 

 Vagyongazdálkodás, ingatlanhasznosítás 
 
5. Energia, világítás 

 Energetikai feladatok, fűtési rendszer 
 Energia beszerzés 

 
6. Gépjárművek 

 Gépjármű üzemeltetés 
 Üzemanyag beszerzés 

 
7. Informatika és telekommunikáció 

 Informatikai alkalmazások és üzemeltetés 



JGK átvilágítása – 2. rész: JGK szervezeti, működési és pénzügyi hatékonyságának elemzése 
 42/43 

 

 Telekommunikáció 
 Irodatechnika 

 
8. Egyéb termékek és szolgáltatások 

 Eszköz és anyagbeszerzés, közbeszerzések 
 Pénzintézeti kapcsolatok 
 Pályázatírás, pályázati tanácsadás 
 Jogi képviselet és tanácsadás 
 Munkavédelem 
 Továbbképzések, oktatás 

 

A közös (osztott) szolgáltatások kialakítása, megszervezése, szabályozása az intézményirá-
nyítási központ feladata. Az, hogy a szolgáltatást ki és hogyan nyújtja, minden esetben meg-
vizsgálandó és eldöntendő kérdés, nem csak az a megoldás létezhet, hogy a központ látja el 
a feladatokat. A megosztott szolgáltatásokat – a szolgáltatás tárgyának függvényében – 
nyújthatja például 

 valamely intézmény, 

 az intézményirányítási központ, 

 a polgármesteri hivatal, 

 egy piaci szolgáltató vagy 

 egy erre a célra létrehozott önkormányzati vállalkozás. 

A megosztott szolgáltatásokat akkor javasolt kialakítani, amennyiben az kézzel fogható elő-
nyöket jelent az intézménycsoport egésze számára, vagyis a szolgáltatások hozzáadott érté-
ke összességében pozitív (ez jelentheti azt, hogy ha egyes intézmények érdekei sérülnek is, 
az intézménycsoport egésze, így a tulajdonos önkormányzat számára a szolgáltatások kiala-
kítása hasznos). 

Ebből adódóan amellett, hogy az egyes döntési pontokat és opciókat részletesen elemezni 
szükséges (áttekintve hatásokat, előnyöket és hátrányokat), számszerűsíteni is javasolt azok 
várható költségvetési hatásait.  

A kialakítás további lépései:  

a/ Jogi kérdések 

Az intézménycsoport kialakításával és a működtetésével összefüggésben számos olyan kér-
dés merül fel, amelyek jogszabályok értelmezését teszik szükségessé. A bevont intézmé-
nyek körének véglegesítésére, az irányítási struktúra kialakítására, vagyis az egységes irá-
nyítási rendszer létrehozására vonatkozó döntés véglegesítését megelőzően ezen kérdése-
ket is tisztázni szükséges. 

Az egységes intézményirányítási rendszer létrehozásának az önkormányzatoknál összetett 
jogszabályi háttere van. A vonatkozó szabályozók által biztosított lehetőségek, illetve a felál-
lított korlátok és kötelezettségek részletes elemzésére van szükség. 

b/ Az egységes irányítás alá vont intézmények körének meghatározása 

A választott modell ismeretében, egy előzetesen lefektetett szempontrendszer mentén egye-
sével értékeljük az intézményeket olyan szempontból, hogy javasolt-e a bevonásuk az egy-
séges intézményirányítás rendszerébe. 

A vizsgált szempontok között szerepel többek közt a tevékenység jellege, a működésre gya-
korolt hatás, az átalakítás igénye vagy az esetleges korlátozó tényezők megléte. 

c/ Az intézménycsoporton belüli közös (osztott) szolgáltatások rendszere 
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Alapozva a munka korábbi szakaszaiban tett megállapításokra és kalkulációkra, jelen pont-
ban javaslatot teszünk a közös szolgáltatások és beszerzések rendszerébe bevonandó tevé-
kenységek és termékek körére, azaz azokra tevékenységekre amik kikerülnek az intézmé-
nyek ellátási köréből. 

d/ Az intézményirányítás szereplői 

Magas szinten bemutatjuk az intézménycsoport irányításában meghatározó jelentőségű tes-
tületeket, szereplőket, működésük elvi alapjait, majd javaslatot teszünk a legfontosabb fela-
datok esetében az egyes irányítási szintek hatásköreire. 

e/ Az egységes intézményirányítási központ funkciói 

Javaslatot teszünk az egységes intézményirányítási központ által ellátandó feladatok körére, 
valamint a javasolt munkaszervezetre (szervezeti felépítés, létszám, az egyes munkakörök-
höz tartozó feladatok magas szintű meghatározása). 

f/ A javasolt megoldás előnyei és kritikus sikertényezői 

A korábbi munkaszakaszok alapján összefoglalóan bemutatjuk a javasolt (és immár részle-
tesen kifejtett) modell előnyeit, kitérve a számszerűsíthető és nem számszerűsíthető hasz-
nokra egyaránt. 

3.6. Teleki téri piac üzleti modelljének újragondolása 

A Teleki téri piac üzemeltetése mellett elkötelezett a kerület vezetése. A piacokat jelenleg 
nehéz rentábilisan fenntartani, így ez esetben sem ez az elsődleges szempont.  

Az SZMSZ-ből az derül ki, hogy a JGK a piaccal kapcsolatosan csak végrehajtói, üzemelte-
tői, takarítói feladatokat lát el. Javasoljuk a Teleki téri piaccal kapcsolatosan a JGK feladatai-
nak felülvizsgálatát, újragondolását, valamint a piac üzemeltetésébe a stratégiai szemlélet 
integrálását. 

Példaként a XIII. kerületi Lehet Csarnok üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat mutatjuk 
be. Jól látszik, hogy a XIII. Kerületi Közszolgáltató az üzemeltetői feladatokon túl stratégiai, 
koncepcióalkotási és tulajdonosi szemléletű feladatokat is ellát.  

 

 
44. ábra: Példa a XIII. Kerületi Közszolgáltató feladatiból 


