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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 IV. Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetébenrész hely-
zetelemzését és a megfogalmazott javaslatokat tartalmazza. 
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2. Helyzetelemzés bemutatása 

2.1. Módszertan bemutatása 

2021. június 29-én személyes interjú keretében egyeztettünk a JGK bérlakás hátralékkeze-
léssel foglalkozó vezetőivel a hátralékkezelés folyamatáról és a hátralék vizsgálatához szük-
séges adatokról. Az interjút követően a következő adatokat kértük be az elemzéshez:  

1. Hátralékos azonosítója (név nélkül) 
2. Lakás címe 
3. Ház típusa: 100as ház (ON) vagy társasház (TH) 
4. Havi fizetendő lakbér/LHD 
5. Lakbér típusa (szociális, költségelvű, piaci) 
6. Fizetendő külön szolgáltatások díja: szemétszállítás, víz, központi fűtés, felvonó díj, 

egyéb 
7. A hátralék keletkezésének dátuma 
8. Hátralék (tőketartozás) összesen Ft-ban (hátraléknak számít a legalább 30 napja 

meg nem fizetett tartozás) 
9. Külön oszlopokban hátralék (tőketartozás) megbontva:  

 lakbér/LHD 
 külön szolgáltatások díjak felsorolva 

10. Kamattartozás 
11. Egyéb költség (ügyvédi díj, végrehajtási díj stb.) 
12. Van-e már valamilyen restrukturálás mint pl: 

1. Kilakoltatás megtörtént 
2. kötöttek-e az önkormányzattal részletfizetési megállapodást 
3. van-e jogerős bírósági döntés 
4. indult-e velük szemben végrehajtási eljárás 
5. bármi egyéb 

 

Kiegészítő adatbázisok:  

 Kamattartozásokról külön adatbázis 
 Egyéb költségekről (ügyvédi díj, végrehajtási díj….stb) külön adatbázis 
 Önkényes lakásfoglalókról adatbázis 

 

Elemzést követően bekért adatok: 

 Önkormányzati rendelet alapján a pandémia miatt fizetési halasztást kapott-e? 
 Hátralék összege korábbi időpontban 
 Utolsó befizetés összege és időpontja, utolsó 10 befizetés adatai 
 Aktuális részletfizetési szerződés kezdete és lejárta 
 Legutóbbi kapcsolatfelvétel időpontja és módja 
 Behajtás / követeléskezelés státusza 
 Érintett lakás alapterülete 
 2021-ben keletkezett hátralékok összege és időpontja 
 Az összes díjhátralék összege év végi összesítéssel az elmúlt 10 évben idősorosan; 
 Az összes díjhátralék összege az adatszolgáltatás időpontjában, illetve az adott 

naptári napon az elmúlt 10 évben 
 A hátralékosok száma év végi összesítéssel az elmúlt 10 évben idősorosan; 
 A hátralékosok száma az adatszolgáltatás időpontjában, illetve az adott naptári 

napon az elmúlt 10 évben; 
 Az összes kiszabott fizetendő díj (külön a hátralékosoknak és a teljes 

lakásállományra is) együttesen idősorosan az elmúlt 10 évben. 
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A JGK több körös egyeztetés után az információk egy részét átadta, ami alapján augusztus 
2-ra, a köztes jelentés részeként elkészült a bérlakások esetében a díjhátralék jelenlegi hely-
zetéről az elemzésünk.  

Az elemzéseket átnézve, ugyanakkor az Önkormányzat részéről jogosan merült fel az ada-
tok hitelességével kapcsolatosan kétségek. Mivel a JGK-val tart az egyeztetés az átadott 
nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáról, ezért az elemzéseket csak a mellékletben 
szerepeltetjük.  

Fontosnak tartjuk, hogy ezen elemzések elvégzése nélkül nem derült volna fény a jelenlegi 
adatbázis hiányosságaira. A jövőben egyik javaslatunk, hogy a mellékletben szereplő elem-
zéseket havi/negyedéves rendszerességgel szükséges lenne elvégezni és a döntésekbe 
becsatornázni.  

 

2.2. Nyilvántartásból kinyert információk 

Az éves jelentésekből kinyert információk alapján annyit látunk, hogy az elmúlt 5 évben las-
san és egyenletesen csökkenő tendenciát mutat a bérlakások díjhátraléka. Jelenleg mintegy 
1,12 milliárd forintos hátralékkal rendelkezik az Önkormányzat.  

 

 
1. ábra: A JGK bérlakásaira vonatkozó díjhátralék állományának alakulása 2017 és 2021 között (Mrd Ft) 

Annak ellenére, hogy a bérlakásokban lakók díjhátralékának összege az elmúlt években fo-
kozatosan csökkent, az állomány továbbra is meghaladja az egymilliárd forintot. 

 
2. ábra: A lejárt tartozások értékének megoszlása a bérlői jogviszony alapján 

A hátralék vizsgálata során azt találtuk, hogy a hátralék értékének ~80%-ában a lakást már 
nem lakja a bérlő, azonban a tartozása továbbra is fennáll. Ebből arra következtetünk, hogy 
a díjhátralékkezelési folyamat során a hátralékos visszafordítása a jól fizető bérlők közé ke-
vésbé valósul meg, mint a bérleti jogviszony felbontása és a bérlő kiköltöztetése. Könnyű a 
folyamatban egy adósnak a kiköltöztetésig eljutnia. A 80%-os arány továbbá az is jelzi, hogy 
a kiköltöztetés ellenére az adósság behajtása nem tud megvalósulni. A kiköltöztetést köve-
tően a JGK kezében nincs olyan motiváló eszköz – se jutalmazási mód, se büntetés –, 
amellyel hatékonyan tudná behajtani az adósságokat. Ezen hátralékosok esetén kérdéses, 
hogy mennyire érhetők utol a megszokott levelezési címük elvesztését követően.  
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Emiatt a javaslati szakaszban kiemelten foglalkozunk a kilakoltatást megelőző, valamint a 
hátralékba esésből való ügyfélhelyreállításra vonatkozó javaslatokkal. 

2.3. Nyilvántartásra vonatkozó megállapítások 

A díjhátralékkezelés nyilvántartása nem támogatja a vezetői döntéshozatalt, az adatbázisok 
széttöredezettek, elemzésre kismértékben használhatóak: 

 Töredezett nyilvántartás: A JGK több rendszert is használ a hátralékkezelések nyil-
vántartásához, azonban ennek eredménye egy töredezett, nem összerendelhető 
adatbázis. A kiszabott díjak, a hátralék után fizetendő kamat, a restrukturálás státu-
sza, a fizetési információk és a lakások paraméterei különböző adatbázisokban van-
nak, amelyek csak hosszadalmas és manuális munkával kereshetőek és elemezhe-
tőek, így nem alkalmasak érdemi döntéselőkészítéshez. 

 Ügyfél kapcsolattartás: Nincsen érdemi ügyfélkapcsolati rendszer, amely az aktuá-
lis elérhetőségeit és személyes adatait tartja nyilván a lakosoknak. Jellemző a hivata-
los, tértivevényes levelezés, azonban rendszerből a kapcsolatba lépések oka és idő-
pontja nem kérdezhető le. Ehhez kapcsolódóan nincsen érdemi nyomkövetése az 
ügyfélkommunikációnak. A kommunikációs csatornákat nem egy tudatos koncepció 
mentén alkalmazzák, amely fontos lenne a sikeres behajtáshoz.  

 Befizetések adatbázisa: A lakossági befizetések részletes elemzése (összerendelve 
további adatokkal pl. a lakosra vagy az ingatlanra vonatkozóan) lehetővé tenné a fi-
zetési szokások és mintázatok elemzését, amely lehetővé tenné a hatékonyabb ára-
zást, a nemfizetés előrejelzését és a testreszabott kedvezmények / fizetési feltételek 
kialakítását. 

 Fizetőképesség kihasználása: Nincs értelme olyan árazásnak és olyan behajtási 
rendszernek, amely tovább növeli a hátralékosok számát és a hátralék összegét. A fi-
zetőképesség egyedi megállapítása szükséges és működőképes kompromisszum 
mind a JGK, mind a lakosok között. Ehhez szükséges a befizetési adatok megfelelő 
nyilvántartása és elemzése. Ehhez javítani kell a nyilvántartási rendszert. 

 Szegmentálás: A szegmentálásnak nem a hátralék kezdete és volumene (amelyeket 
az elemzéshez megkaptunk) a legfontosabb tényezője, hanem a fizetési szokások és 
a további személyes adatok. Sem fizetési adatokat, sem további paramétereket nem 
kaptunk meg az elemzéshez (a fent említett nyilvántartási problémák miatt), amelyek 
egyelőre nem tették lehetővé a részletesebb elemzést. 
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3. Javaslatok bemutatása 

A következő fejezetekben a díjhátralékkezelés józsefvárosi gyakorlatát vetjük össze másik 
önkormányzat, illetve piaci szereplők gyakorlatával, majd azok alapján fejlesztési javaslato-
kat teszünk. 

Javaslatainkat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelete és az ahhoz kapcsolódó JGK 
Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság Díjbeszedési és Követeléskezelési Szabályzata (2020. 
május 15.) alapján készült.  

A munkánkkal párhuzamosan, de a tanulmány lezárását követően, 2021. szeptember 1-jén 
lépett hatályba a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének 25/2021. (VII. 22.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások bérbeadásáról szóló lakásrendelete. Ehhez kapcsolódó új JGK belső sza-
bályzatot nem kaptunk, így a tanulmány ezeket a módosításokat már nem tartalmazza.  

3.1. Szombathelyi Önkormányzat díjhátralékkezelési példájának bemutatása és 
összehasonlítása a JGK jelenlegi gyakorlatával  

3.1.1. Lakbér és lakbértámogatás megállapítása 

Szombathelyen a lakbér megállapítására egy pontrendszer eredményeként adódik a négy-
zetméterenkénti bérleti díj, amely kb. 95-835 Ft/m2/hó. Társbérleti lakrészre 50%-kal csök-
kentik a lakbért, valamint a műszaki állapotra való tekintettel 10-40%-kal csökkenthető a lak-
bér.1 

A Szombathelyi lakbértámogatás a háztartás létszáma és a kérelmezést megelőző havi jö-
vedelem nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya alapján kerül megállapításra.2 A támogatás 
mértéke akár a lakbér 97%-a is lehet.3 

A Szombathelyi lakbér és lakbértámogatási összegek megállapításának transzparenciáját a 
vonatkozó önkormányzati rendelet táblázatos formában összegyűjtött mellékletei segítik. 
Ezzel szemben a Józsefvárosi rendelet alapján ezek megállapítása körülményes lehet.4 

Ezzel szemben Józsefvárosban a négyzetméterenkénti lakbért 3 kategóriára bontják: szociá-
lis lakbérre, költségelvű lakbérre, valamint piaci alapú lakbérre, amelyet komfortfokozaton-
ként külön definiálnak. A szociális lakbér jogosultjai alapján további 3 kategóriát különböztet-
nek meg, amely alapján a jogosultak további kedvezményekben részesülhetnek. A piaci ala-

                                                

 
1 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 
lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott 
támogatások szabályai megállapításáról: 69.(4)§, 70.§  
2 SZOVA - Tájékoztatás a lakbértámogatásra jogosultakról, a támogatás igénylésének módjáról, feltételeiről: 
I.pont  
3 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 
lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott 
támogatások szabályai megállapításáról: 5. melléklet 
4 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 
lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott 
támogatások szabályai megállapításáról 
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pú lakbér kivételével a lakbér mértékek a felükre csökkenthetők a lakás állapota, elhelyezke-
dése alapján.5 

A megállapított bérleti díj négyzetméterenkénti ára I. kategóriás szociális alapú komfort nél-
küli lakás esetén 35 Ft/m2/hótól a piaci alapú összkomfortos lakás 2200 Ft/m2/hóig tartó ská-
lán mozog a csökkentő vagy növelő tényezők figyelembevétele nélkül. A csökkentő tényező-
kön túl lakbértámogatás nem vehető igénybe.6 

A Józsefvárosi Önkormányzat koncepciója kidolgozás alatt van, amely a szociális alapon 
meghatározott lakbérek helyett a lakások tényleges fenntartási költségét róná ki bérleti díj 
előírás formájában és támogatás formájában korrigálná az összeget a jelenlegi bérleti díjak-
ra. Így a lakásgazdálkodási tevékenység elszámolása is javulna. 

3.1.2. Rendkívüli települési támogatás 

Józsefvárosban és Szombathelyen is elérhető a Rendkívüli települési támogatás, amely szo-
ciális alapon - a létfenntartási gondokkal küzdő polgárok számára - adható, nem kizárólag az 
önkormányzati lakásbérlőknek. 

A támogatás jogosultjainak körének megállapításánál Józsefvárosban az egy főre jutó havi 
jövedelem legfeljebb 99 750 Ft lehet7, míg Szombathelyen a limit 42 750 Ft (egyedül élő ké-
relmező esetén 57 000 Ft). További feltétel Szombathelyen, hogy csak vagyon nélküli csalá-
dok jogosultak. Eszerint Józsefváros szélesebb kérelmezői kör számára biztosítja a támoga-
tás lehetőségét.8 

A kérelmezők körének szűkítésében Józsefvárosban a támogatás fajtái játszhatnak szere-
pet. Szombathellyel ellentétben, ahol csupán a létfenntartási gondokat mérlegelik, Józsefvá-
rosban nevesített jogcímek alapján nyújtják a támogatást. A támogatási fajták az alábbiak: 
fűtési hozzájárulás; lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítése 
esetére szóló támogatás; temetési támogatás, bűncselekmény áldozatainak járó támogatás; 
járvány miatt súlyos helyzetbe került személyek támogatása.9 

A támogatás összege Józsefvárosban évente legfeljebb 3 alkalommal maximum 28 500 Ft, 
míg Szombathelyen évente legfeljebb 4 alkalommal maximum 42 750 Ft. Ezt Józsefváros-
ban évente összesen 60 000 Ft-ban maximalizálják (kivéve lakásmegsemmisülés esetében, 
amely esetén a maximum 100 000 Ft), míg Szombathelyen 171 000 Ft a támogatás maxi-
muma. Tehát Szombathelyen szűk réteg számára nagyobb támogatást képes nyújtani az 

                                                

 
5 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú 
önkormányzati rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának fel-
tételeiről, valamint a lakbér mértékéről: 42.§, 47.§ 
6 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú 
önkormányzati rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának fel-
tételeiről, valamint a lakbér mértékéről: 47.§  
7 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.01.) önkormány-
zati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól 24. § (3) 
8 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 
települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról 8. § (1) 
9 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.01.) önkormány-
zati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól 25. § (1) 
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önkormányzat, míg Józsefvárosban a támogatás szélesebb csoport számára elérhető, azon-
ban kisebb értékben.10 11 

A kérelem benyújtásához Szombathelyen a családban élő személyek előző havi nettó jöve-
delméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot szükséges csatolni, míg Józsefvárosban 
vagyonnyilatkozat helyett lakás adásvételi vagy bérleti szerződést és a közüzemi számlákat 
is csatolni kell. A benyújtandó dokumentáció Józsefvárosban több elemű, összetettebb, mint 
Szombathelyen.12 13 

3.1.3. Adósságkezelés – lakásgazdálkodás esetén 

Szombathelyen amennyiben egy önkormányzati lakásbérlő nem teljesíti a lakbér befizetését 
a megadott határidőben, úgy a lakások kezelője a határidőt követő 15. napon írásban, vala-
mint vagy telefonon vagy személyesen felszólítja a hátralék rendezésére. A felszólítást köve-
tően legalább 8 naponta újból felveszik a kapcsolatot a hátralékossal mind írásban, mind 
telefonon vagy személyesen, ha nem tett eleget a korábbi felszólításoknak. Amikor a bérlő-
nek 3 havi lakbérhátraléka keletkezik, akkor lakások kezelője erről értesíti a Polgármestert és 
a szociális szolgáltatót. A bérleti szerződést 6 havi fizetendő lakbért vagy 100 000 Ft-ot 
meghaladó tartozás esetén mondják fel.14 

Józsefvárosban negyedévente készítenek listát a hátralékba esett ügyfelekről, akik számára 
fizetési felszólítást küldenek 8 napos határidővel postai úton, melyet személyesen szükséges 
átadni. Ha a bérlő addig nem rendezi a tartozást, vagy nem nyújt be részletfizetési kérelmet, 
akkor elkezdődik a felmondás jogi folyamata. Részletfizetési megállapodás esetén a tartozás 
10%-át egyösszegben vagy 60 nap alatt részletekben fizeti a hátralékos, majd a fennmaradó 
részt 36 havi kamatmentes részletben. Ha a bérlő a részletfizetéssel esik késedelembe, ak-
kor a korábban leírt módon fizetési felszólítást küldenek számára ismét 8 napos határidővel, 
amelynek elmulasztása esetén a teljes díjhátralék késedelmi kamattal növelten, egy összeg-
ben válik esedékessé, és megkezdődik a felmondási jogi folyamat is. A bérleti jogviszony 
megszűnését követően, ha a tartozás nem került rendezésre, vagy nem kérelmezték a jogvi-
szony helyreállítását és a lakást nem ürítették ki, akkor az ügyvéd keresetet nyújt be az ille-
tékes bírósághoz. Jogerős ítélet, bírósági meghagyás vagy fizetési meghagyás esetén az 
ügyvéd végrehajtási eljárást kezdeményez. A behajthatatlan követelésekről a JGK évente, a 
3. negyedéves állapotnak megfelelően leírási előterjesztést készít. 

3.1.4. Adósságkezelés – szociális támogatás esetén 

Szombathelyen adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a szociálisan rászoruló 
személy, akinek a fennálló tartozása 50 000 Ft és 500 000 Ft között van. A jogosult az adós-
ság 75%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 300 000 Ft-os vissza nem térítendő adós-

                                                

 
10 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.01.) önkor-
mányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások helyi szabályairól 25. § (2), (3), (4) 
11 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 
települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról 7. § (2) 
12 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 
települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról 4. § (4) 
13 Jozsefvaros.hu, Tájékoztató önkormányzati támogatásokról, Rendkívüli települési támogatások: 
https://jozsefvaros.hu/hir/75246/tajekoztato-onkormanyzati-tamogatasokrol 
14 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 
lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott 
támogatások szabályai megállapításáról: 23.(3)§ 
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ságcsökkentési támogatásban részesül az önrész megfizetése esetén egy összegben vagy 
legfeljebb 18 hónapos havi részletekben. A jogosult továbbá köteles folyósítást megelőzően 
legfeljebb 3 hónapos, azt követően legalább 6 hónapos adósságkezelési tanácsadáson részt 
venni.15 

A Józsefvárosban elérhető Hátralékkezelési támogatás ehhez nagyon hasonló konstrukció: a 
kezelhető hátralék maximuma azonosan 500 000 Ft, amelynek 75%-át, de legfeljebb 
300 000 Ft-ot térít a támogatás. A józsefvárosi gyakorlatban eltérés, hogy a fennálló tartozás 
minimuma két havi hátralék a lakbér, lakáshasználati díj és kapcsolódó külön szolgáltatások 
díja közül, az előzetes együttműködés időtartama csak 1 hónap a kérelmező és a JSzSzGyK 
között, és a támogatás részletekben történő lehívása esetén a futamidő legfeljebb 24 hónap 
lehet. Erre az időtartamra szól a hátralékkezelési tanácsadóval való együttműködés is.16 

A Józsefvárosban egy további lehetőség is adott kifejezetten az önkormányzati lakások bér-
lői, használói számára, amely az adósság 49%-ának leírását lehetővé teszi. Ennek feltétele, 
hogy a kérelmező korábban a hátralékáról részletfizetési megállapodást kötött és 
megállapodáskori hátralék legalább felét már törlesztette.17 

Szombathelyen a sajátos szociális szállás konstrukcióval együtt érhető el hasonló szolgálta-
tás, amely minden 1 Ft lakbér hátraléktörlesztés mellé 1 Ft önkormányzati támogatást nyújt 
200 000 Ft alatti adósság esetén; afelett törlesztési forintonként 2 Ft-ot.18 

 
3. ábra: Lakbérfizetési környezet összehasonlítása Józsefváros és Szombathely között 

 

                                                

 
15 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról: 13.§  
16 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.01.) önkor-
mányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások helyi szabályairól 10. § (1), 13. §, 14. § (1), (7) 
17 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.01.) önkor-
mányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások helyi szabályairól 23/A § 
18 Városkutatás Kft. (2013), Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon 
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3.1.5. Díjhátralékkezelési folyamatok összehasonlítása  

Az alábbi ábra mutatja be Józsefváros lakásbérlői rendszerét a díjak megállapításától az 
igénybevehető támogatásokon keresztül a díjhátralékkezelés folyamatáig. 

 
4. ábra: JGK díjhátralékkezelési gyakorlatának főbb folyamata bérlakások esetében 

 

A következő ábra bemutatja a szombathelyi díjhátralékkezelési gyakorlatot. Az ábrákon a 
sárgával keretezett részekkel emeltük ki az emberközpontú és szociális alapú tevékenysé-
geket. 

 

 
5. ábra: A szombathelyi díjhátralékkezelés gyakorlatának főbb pontjai és folyamata 

 

A szombathelyi szociális szállás koncepció egyben eszköz a kilakoltatás elkerülésére és a 
bérlői fizetési fegyelem növelésére. Azon bérlők számára ajánlják fel, akik jelentős adóssá-
got halmoztak fel az önkormányzati, jellemzően összkomfortos lakásokban, amelyek fenntar-
tási költsége magasabb, és a bérleti szerződésüket már felmondták. A kilakoltatás helyett, ha 
a bérlő vállalja a feltételeket, alacsonyabb lakbérű, legfeljebb félkomfortos, kártyás elektro-
mos mérőórával felszerelt, közmunkában felújított lakásokat ajánlanak számukra ideiglene-
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sen, legfeljebb 2 éves időtartamra. A bérlővel szálláshasználati szerződést és együttműkö-
dési megállapodást kötnek, mely szerint köteles a bérlő az alacsonyabb költségű lakás tá-
mogatott lakbérét és rezsiköltségét fizetni, törlesztenie az adósságát, amelyet az Önkor-
mányzat a korábbiakban leírtak alapján támogat, és legalább havi 2 alkalommal találkozik a 
helyi családsegítő szolgálattal, akik a háztartás gazdálkodását is felügyelik.19 

A program elindítását követően a lakbérhátralékok több mint 20%-ot csökkentek Szombathe-
lyen két év alatt, amelynek csupán negyedéért felelnek a szociális szállásban élő törlesztők, 
legalább még egy negyedért az Önkormányzat, amely támogatja az ő törlesztésüket, a 
fennmaradó részben pedig a hátralékos önkormányzati lakásbérlők, akik számára fenyege-
tést jelent a rosszabb lakásba kerülés lehetősége.20 

A szombathelyi díjhátralékkezelés emberközpontúbb: a kommunikáció proaktívan, több csa-
tornán zajlik, a szociális szolgáltató bekapcsolódása automatikus, továbbá innovatív szociális 
szállás konstrukcióval előzik meg a kilakoltatást és növelik a lakbérfizetési fegyelmet. 

Ezzel szemben a józsefvárosi folyamat kizárólag a jogi lépéseket jeleníti meg, amelyek a 
kilakoltatásba torkollanak. A folyamatba nincs beépítve ösztönző arra, hogy a JGK minél 
nagyobb hátralék behajtását végezze el, és minél több bérlőt a bérlakásokban tartson. A 
díjhátralékkezelésnek a kilakoltatásokhoz vezető módja a kiköltöztetett adósokon nem be-
hajtható jelentős összegű adósság felhalmozását eredményezte. Ezzel szemben a szombat-
helyi folyamat a hátralékba esők mielőbbi jó fizető ügyféllé való helyreállításán dolgozik, aktív 
szociális munka kapcsolódik a folyamathoz, és ajánlanak alternatívát a kilakoltatás helyett. 

3.2. Pénzintézetek díjhátralékkezelési gyakorlata 

A banki gyakorlatban 6 jellemző csoportba gyűjtik az adatokat, amelyek az alapját képezik az 
ügyfél értékelésének, a kockázati besorolásának. Ezek az ismérvcsoportok és az azokon 
belüli egyes jellemzők a 1. táblázatban kerültek kifejtésre. 

 

1. táblázat: Ügyfélértékelés tényezői a banki gyakorlatban 

# 
Jellemző  
csoport 

Egyedi jellemzők, tényezők 

1.  Fizetési morál, 
előtörténet 

 Volt-e már átütemezve? 

 Hogyan szűnt meg a korábbi átütemezés? (nemfizetés, lejárt) 

 PTI (elmúlt időszak befizetései / időszaki előírt törlesztés) 

2.  Jövedelmi hely-
zet 

 Rendszeres bevételek (min. 1 jövedelem-igazolás szükséges) 

 Pénzintézeti tartozások 

 Fix háztartási kiadások 

 Fogyasztási szokások 

3.  Családi állapot 
 Eltartottak száma 

 Keresők száma (hány, milyen típusú jövedelem jön be) 

                                                

 
19 Városkutatás Kft. (2013), Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon 
20 Városkutatás Kft. (2013), Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon 
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# 
Jellemző  
csoport 

Egyedi jellemzők, tényezők 

 Kezes, adóstárs aktív befizető-e a törlesztésbe? 

4.  Ingatlan  
(fedezet) 

 Fedezetek száma, értéke 

 Ingatlan forgalomképessége 

 Életvitelszerű ottlakás; Adós bejelentett lakhelye-e? 

 Egyéb bejegyzés, széljegy van-e a tulajdoni lapon? 

 További vagyontárgyak (ingatlan és ingóság) 

5.  Szociális hely-
zet 

 Rászorultság, hátrányos helyzet 

 Vélelmezett társadalmi státusz, életszínvonal 

6.  Viselkedés 

 Együttműködési szándék (adós és minden érintett esetében) 

 Őszinteség, nyitottság a megegyezésre 

 Kommunikáció, stílus (pl. agresszió) 

 

Az ügyfél jellemzői alapján megállapított értékelés / scoring alapján történik a kintlévőségek 
kezelése. A folyamat során elsőként a Soft Collection besorolás szerinti eszköztárát alkal-
mazzák a követelések esetén egészen a végrehajtás szakaszig. A pénzügyi szférában al-
kalmazott követeléskezelési folyamatot és eszköztárát az alábbi ábra mutatja be. 

 
6. ábra: követeléskezelés folyamata és eszköztára hitelintézetek esetén 

 

Ez alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a JGK esetén a fizetési felszólítás kikül-
dését követően rögtön a „Hard Collection” folyamatszakasz veszi kezdetét. A hitelintézeti 
tapasztalatok azt igazolják vissza, hogy a késedelmek visszaszorításában és az 
ügyfélelégedettség fenntartásában a minél hamarabbi, barátságos hangvételű kapcsolatfel-
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vétel jelentős eredménnyel szolgál. A JGK reaktív módon a késedelmek behajtásába kezd, 
de proaktívan nem igyekszik a késedelembe esést megakadályozni. 

 

 
7. ábra: Soft Collection folyamat besorolás szerinti sematikus bontása 

A Soft Collection behajtási folyamatban megjelenik a self-cure („öngyógyító”) stratégia is, 
amelyben a késedelmes ügylet kezelése nem igényel élőmunkát. 

A self-cure mellett három behajtási kezelési mód létezhet a hitelintézeteknél: Egyszerű, 
Normál, Intenzív. Az ügyfél vagy az ügylet besorolásától függ, hogy ezek közül melyik alkal-
mazandó egy-egy esetben. Az ügyletek kockázatosság szerint vannak sorba rendezve: mi-
nél nagyobb a bedőlési valószínűség, annál szigorúbb a behajtási eljárás. 

Az egyes behajtási stratégiák között az eszközök alkalmazásának gyakoriságában és dina-
mikájában van különbség. A stratégiák esetén alkalmazott folyamatokat részletesen a követ-
kező ábra mutatja be. Ezen jól látható, hogy míg a self-cure csoport esetén nincs szükség 
élőmunkára, addig a speciális vagy intenzív csoport esetén. 
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8. ábra: Soft Collection stratégiákhoz kapcsolódó folyamatlépések részletezése 

 

A Soft Collection folyamat végkimenetelei eszerint a következők lehetnek: 

 az ügyfél rendezte a tartozását, 

 az ügyfél elérhetetlensége miatt elérési intézkedések kezdődtek, 

 az ügylet restruktúrálását kezdeményezik (RST szűrő), 

 vagy „Hard” behajtásra kerül az ügylet (HAB átadás). 

 

A folyamatábrán jól látható, hogy az elsődleges kapcsolattartási forma a telefonos kommuni-
káció. Jelenleg a JGK díjhátralékkezelése során kizárólag papíralapon valósul meg a kom-
munikáció, amelyet követően a hátralékosok a személyes ügyfélszolgálatra tudnak befárad-
ni. A kétoldali kommunikáció kezdeményezője tehát az ügyfél a JGK esetén, míg a hitelinté-
zeti esetben a vállalat az. Ez alá-fölérendeltséget eredményez a JGK esetén, a partneri vi-
szony kialakítása helyett, amely ügyfélélmény szempontjából különbséget jelent. Amíg egy 
bank ügyfelében azt a benyomást kelti a telefonáló, hogy érdeklődik a kialakult helyzet okai 
iránt és nyitott a megoldások keresésére, addig a JGK késedelmes ügyfelei úgy érezhetik, 
hogy a késedelem tisztázásáért nekik kell erőfeszítést tenniük. 
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9. ábra: Példa hitelintézeti restrukturálási folyamatok bonyolultságának meghatározására 

 

A Soft Collection folyamat restrukturálási kifutása esetén a fizetési elmaradás hányada, va-
lamint a kitettség és a késedelem mértéke alapján létrehozott csoportok mentén alakulhat a 
restrukturálás bonyolultsága, ami az előterjesztésbe leadandó adatok körében és a döntési 
szintek számosságában jelent különbséget. Ezt a 9. ábra mutatja be szemléletesen. Az áb-
rán látható Standard fizetési könnyítések részletes kifejtését az 10. ábra tartalmazza. 

 

 
10. ábra: Példa hitelintézeti standard fizetéskönnyítésekre 



JGK átvilágítása – 4. rész: Díjhátralékkezelés felülvizsgálata a bérlakások esetében 17/28 

 

3.3. Közműszolgáltatók díjhátralékkezelési gyakorlata 

A közműszolgáltatók a hitelintézetekhez hasonló módon differenciált behajtási módszertant 
alkalmaznak. A kialakított scoring rendszerben a tartozás összege és a behajthatóság 
szempontjából pontszámmal értékelik az ügyfelet. A scoring rendszer 3 csoportba sorolja a 
lakossági ügyfeleket, amely csoport alapján eltérően kezelik őket. A csoportokat az Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található. szemlélteti. 

 

 
11. ábra: Közműszolgáltató differenciált behajtási módszertanához létrehozott csoportok 

A három lakossági csoport jellemzőit és javasolt kezelésüket korábbi projektpéldán keresztül 
a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat: Közműszolgáltató lakossági behajtásra vonatkozó projektpélda 

Kategória Magyarázat Javasolt kezelési mód 

Jól fizető ügyfelek 
A befizetésekkel néha 
vagy rendszeresen késő, 
de fizető ügyfelek 

Felszólító levél kiküldését megelőzően korai 
figyelmeztető SMS és e-mail küldése. 

Késedelmes, de  
kezelhető ügyfelek 

A cég által kiküldött fize-
tési felszólításokra nem 
reagáló ügyfelek. 

A jelenlegi 120 naphoz képest korábban kezdő-
dik meg az aktív behajtási szakasz. 

Stabilan nem fizető 
ügyfélkör 

Régóta a behajtó kezelé-
sében lévő, nem fizető, 
nagyobb tartozással bíró 
ügyfelek. 

A cég és a behajtó együttesen alakítson ki stra-
tégiát azokkal szemben, akik nem mutatnak 
hajlandóságot a tartozás kiegyenlítésére, illetve 
több nem teljesült végrehajtás van velük szem-
ben: 

• Ne költsön túl sokat a be nem hajtható köve-
telésekre a cégcsoport 

• Ne lehessen túl könnyen ebbe a kategóriá-
ba kerülni 

 

A példában szereplő közműszolgáltató a követeléseit értékesíti, faktorálja. A behajtást végző 
cég a közműszolgáltatótól 60%-os áron vásárolta meg a követeléseket. Ennek a gyakorlat-
nak az előnye, hogy a behajtást erre szakosodott csapat végzi, így a behajtási valószínűség 
növekedhet, a behajtásra eső költségek pedig már nem a közműszolgáltatót terhelik. 

A hátralék keletkezését követő passzív behajtási szakaszban a közműszolgáltató a papírala-
pú felszólítások helyett olcsóbb megoldásokkal, pl. tömegesen, automatikusan generált e-
mailekkel, illetve SMS-ekkel kezdte el felhívni a késedelembe esők figyelmét a fizetési határ-
időre. Van példa arra is, hogy a fizetési határidőt megelőzően küldenek emlékeztetőt az ügy-
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fél számára a határidő közeledtéről. A tömeges e-mail és SMS küldés jól skálázható mód-
szer, azonnal kézbesítésre kerülnek, nincs posta- és nyomtatási költségük. Az ügyfelek ko-
rábbi figyelmeztetése és a fizetési lehetőségekről nyújtott részletes információk növelték a 
befizetés valószínűségét: a tartozások egy része hamarabb folyt be, illetve a nem fizetés 
kockázata is csökkent. 

Az alternatív kommunikációs csatornák használatához azonban a technikai feltételek mellett 
további előfeltételek teljesülése szükséges: 

 Az ügyfelek levelezési címtől eltérő elérhetőségeinek összegyűjtése, és az ügyfelek 
nyilatkozata arról, hogy az elérhetőségen keresztül felvehető velük a kapcsolat. 

 Naprakész, automatikusan előálló nyilvántartás a késedelmesekről és a befolyt 
fizetésekről. 

Ahogyan a hivatkozott projekt során a közműszolgáltatónál is, valamint jelen projektben a 
JGK esetén is azt láttuk, hogy a rendszerekből történő riportok lekérdezése, előállítása ne-
hézséget okoz. Részben ebből fakadóan is adódik, hogy mind a hátralékos állományról, 
mind a díjhátralékkezelési folyamatról korlátosan állnak rendelkezésre információk. A köz-
műszolgáltató cég esetén meghatározásra kerültek azok a kulcsmutatók, amelyekkel a fo-
lyamat hatékonysága értékelhető. Ezeknek folyamatos mérését javasoltuk, egyrészt a folya-
mat transzparenciájának, vezetői döntéshozatalnak segítése miatt, másrészt a folyamaton 
eszközölt változtatások (pl. SMS és e-mail értesítők bevezetése) kiértékelésére. 

 

A definiált mutatók az alábbiak voltak: 

 
12. ábra: Példa mutatószámokra 

 

A definiált erőforrás naturáliák pedig az alábbiak: 
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13. ábra: Példa erőforrás naturáliákra 

 

Érdemes figyelmet szentelni arra is, hogy mérik az ügyfélcsatornák költségét, amelyek pél-
dául az írásos, telefonos, személyes és az automata lehetőségek. Automata lehetőség a 
szolgáltató webes portálján való ügyintézés, IVR telefonos ügyintézés. Az elmúlt években a 
közműszolgáltatók esetén az a tendencia figyelhető meg, hogy az automata megkeresések 
aránya dinamikusan növekedett, míg az írásos megkeresések ezzel arányosan a háttérbe 
szorultak. A közműszolgáltatók aktív csatornamenedzsmentet végeznek, azaz igyekeznek a 
számukra kisebb költséget jelentő irányba terelni az ügyfeleket. A JGK esetén a koronavírus-
járvány hatására jelent meg alternatív ügyfélcsatorna, azonban ezek tudatos kiértékelése 
nem történt meg. 

Egy 2012-es gyűjtés alapján 1000 Ft lejárt követelésre jutó behajtási költség a következő-
képp alakult a közműszolgáltatók esetén: 

3. táblázat: Közműszolgáltatók behajtási költsége 1000 forint lejárt követelésre vetítve 

Gázszolg.1 Gázszolg 2 Gázszolg 3 Áramszolg.1 Áramszolg.2 Távhőszolg.1 

82 Ft 70 Ft 82 Ft 375 Ft 60 Ft 84 Ft 

 

Jellemző, hogy a behajtási költség 10% alatti, azonban volt olyan kiugró eset is, amikor 
37,5%-ot is elért. 

A behajtási költség csökkentésére különböző módszereket alkalmaznak, például ösztönzik 
az elektronikus számlázást és a csoportos beszedési megbízásokat, illetve az alacsony fo-
gyasztású használók számára csak ritkábban, pl. 2 havonta állítanak ki számlát. 

3.4. Javaslatok a JGK díjhátralékkezelési gyakorlatának fejlesztésére 

A bemutatott jógyakorlatok alapján és a JGK megismert gyakorlata alapján nyolc javaslatot 
fogalmaztunk meg a JGK díjhátralékkezelési gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezen 
javaslatok egyrésze közvetlenül, a másik része közvetve segíti a díjhátralékok csökkentését.  
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14. ábra: fejlesztési javaslatok a JGK bérlakások esetében alkalmazott díjhátralékkezelési gyakorlatára 

 

3.4.1. A JGK által vezetett jelenlegi nyilvántartás adatainak és lekérdezési 
lehetőségeinek fejlesztése 

Az átvilágítási projekt során abba a helyzetbe ütköztünk, hogy a Díjbeszedési és hátralékke-
zelési iroda munkatársai korlátozottan férnek hozzá az általuk gyűjtött adatokhoz. A terület 
hiányos transzparenciája ebből a fakad: az informatikai támogatása nem elegendő ahhoz, 
hogy adatvezérelt döntéshozatal valósulhasson meg. 

A javaslataink a következők: 

 Legyen lehetőség a sERPa programból sztenderd lekérdezésekre a Díjbeszedési és 
hátralékkezelési iroda számára, amely friss információval látja el őket a 
munkavégzésükhöz kapcsolódóan. 

 A rendszerekben legyen lehetőség arra, hogy a bérlakások lakóiról, viselkedésükről 
adatot rögzítsenek, amely scoring rendszer kialakítása esetén felhasználható a modellbe 
épített tényezőként. 

 Legyen lehetőség annak a rögzítésére is, hogy mikor milyen akciót hajtott végre a 
Hátralékkezelési csoport, és hogy milyen eredményre jutottak (pl. telefonos megkeresés 
esetén sikerült-e utolérni a hátralékost, tett-e fizetési ígéretet a hátralékos, milyen 
határidőt vállalt, amikor ismét keresendő az ügyfél). Workflowszerűen a rendszer tudja 
kilistázni azt is, hogy milyen teendő várnak elvégzésre a Hátralékkezelési csoport 
számára. 

 Legyenek létrehozva azok a „forgatótáblák”, amelyek a jelenleg egymástól függetlenül 
működő rendszerekben elérhető információkat képesek összekapcsolni. Erre alapozva 
legyenek olyan kimutatások, amelyek a bérlakások lakóiról tömörítik az összes 
hátralékkezelés szempontjából releváns információt: a lakosra vonatkozó jellemzők, a 
hátralék, a kamat és a behajtási díjak részletezése, a részletfizetésre vonatkozó 
információk és tranzakcionális szinten a díjkiírások és befizetések is. 

 Biztosítsák a Díjbeszedési és hátralékkezelési csoport számára a 
kompetenciafejlesztést, amelynek során a sztenderden futtatható lekérdezések alapján 
önállóan fejleszthetik a beszámolóikat és az ehhez szükséges alapszintű 
adatmanipulációs képességeket is elsajátíthatják. 

A hátralékosokról minimálisan a következő információkat szükséges nyilvántartani és lekér-
dezési lehetőséget biztosítani:  

1. Hátralékos azonosítója (név nélkül) 
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2. Lakás címe 
3. Ház típusa: 100as ház (ON) vagy társasház (TH) 
4. Havi fizetendő lakbér/LHD 
5. Lakbér típusa (szociális, költségelvű, piaci) 
6. Fizetendő külön szolgáltatások díja: szemétszállítás, víz, központi fűtés, felvonó díj, 

egyéb 
7. A hátralék keletkezésének dátuma 
8. Hátralék (tőketartozás) összesen Ft-ban (hátraléknak számít a legalább 30 napja 

meg nem fizetett tartozás) 
9. Külön oszlopokban hátralék (tőketartozás) megbontva:  

 lakbér/LHD 
 külön szolgáltatások díjak felsorolva 

10. Kamattartozás 
11. Egyéb költség (ügyvédi díj, végrehajtási díj stb.) 
12. Van-e már valamilyen restrukturálás mint pl: 

a. Kilakoltatás megtörtént 
b. kötöttek-e az önkormányzattal részletfizetési megállapodást 
c. van-e jogerős bírósági döntés 
d. indult-e velük szemben végrehajtási eljárás 
e. bármi egyéb 

13. fizetési morálra vonatkozó információ (legalább kategória szinten) 
14. jövedelmi helyzet 
15. családi állapot, eltartottak száma 
16. szociális helyzet 
17. együttműködési hajlandóság mértéke 

 
Különálló adatbázisban le kérdezhető kell, hogy legyen minden díjkiírási tranzakció és min-
den díjbefizetési tranzakció, amelyet azonosító számon keresztül a hátralékoshoz lehet ren-
delni. Ez szükséges a fizetési morálra vonatkozó kategória megállapításához. 
 
Ebben a tranzakcionális adatbázisban, vagy ettől független adatbázisban historikus adatok 
kinyerését is lehetővé kell tenni. 
 
Adatbázisban szükséges gyűjteni a behajtási és díjhátralékkezelési naturáliákat (pl. kiküldött 
tértivevényes levelek számát), valamint a csoport tevékenysége során felmerült költségeket, 
amelyek a 3.4.3. fejezetben definiált mutatószámok kiszámításához szükségesek. 

3.4.2. A bérlakás fenntartási költségek és a szociális támogatások szétválasztása. 

Jelenleg a szociális helyzet alapján kerül megállapításra a bérleti díj, így a lakás valós fenn-
tartási költségének kimutatására nem kerül sor. Az átláthatóság érdekében a lakbér és a 
lakbér szociális alapú támogatás részét érdemes elkülöníteni. A szociális alapú tevékenysé-
geket a JSZSZGYK hatáskörén belül lenne szükséges kialakítani, amíg a JGK pusztán a 
lakásgazdálkodásra fókuszálhatna, amely tevékenységébe így a megfelelő ösztönzők is ki-
alakításra kerülhetnek. 

3.4.3. A mutatószámok és rendszeres riporting kialakítása mind a díjhátralékokra, 
mind a díjhátralékkezelési folyamatra különös tekintettel annak a költségeire. 

Jelenleg a díjhátralékosok adatbázisa negyedévente áll elő, és a folyamat költségeiről csu-
pán becsléseket tudtunk meg. A tényeken, adatokon alapú döntéshozatal érdekében a köz-
műszolgáltatók esetén bemutatott mutatószámok mérésére és rendszeres nyomon követé-
sére van szükség. A naprakészen előálló információk előfeltételei a következő javaslatoknak, 
valamint a mutatószámok historikus gyűjtése és kimutatása által lehetőség nyílik folyamaton 
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alkalmazott változtatások visszamérésére és kiértékelésére, romló tendencia esetén gyors 
beavatkozásra. 

Javaslatunk szerint legalább a következő mutatókat érdemes rendszeresen nyomon követni:  

 sávos beszedettség 

 egységnyi lejárt követelésre jutó behajtási költség 

 egységnyi behajtott követelésre jutó behajtási költség 

 egy megkeresésre jutó ügyfélcsatorna költsége 

 egy ügyfélre jutó számlázás költsége 

 egy kiküldött számlára jutó számlázás költsége 

 egy ügyfélre jutó beszedés kötsége 

 egy ügyfélre jutó behajtás költsége 

3.4.4. Jelenlegi díjhátralékkezelési ügyfélcsatornák kiértékelése és 
csatornamenedzsment alapjainak megteremtése 

A lakbérbefizetés és a hátralék részletfizetésben történő törlesztése jelenleg főként kész-
pénzben, a Díjbeszedési csoport által működtetett pénztárban történik. A pandémia idején 
előre kézzel kiküldött csekket küldött meg a JGK a bérlők számára. Bár a csekkes módszer 
hátrányait a JGK kiemelte (a pénztári befizetésnél kevésbé nyomon követhető és a befize-
téstől számított 15 nap után látszik csak a befizetés), az alternatívák költségeinek összeha-
sonlításáról nem kaptunk információt.  

 Javasoljuk, hogy készüljön kimutatás arra vonatkozóan, hogy a pénztár fenntartása, a 
csekkek kézi előállítása milyen költségeket jelent.  

 Javasoljuk továbbá, hogy legyen megvizsgálva, hogy a JGK-nál jelenleg meglévő 
nyomtatók képesek-e sárgacsekkre tömegesen nyomtatni, és hogy mekkora erőforrás 
lenne pl. egy Word körlevél kialakítása, amelybe tömegesen betáplálhatók a csekkre 
nyomtatandó adatok, nyomtatásra készen.  

 Javasoljuk, hogy készüljön számítás arra vonatkozóan is, hogy ha szükséges lenne 
speciális nyomtató beszerzése, akkor annak az ára a JGK számára hány pénztári 
befizetéshez kapcsolódó költséggel egyenlő. 

 Javasoljuk, hogy a kalkulációk legyenek összevetve a piacon elérhető csekknyomtatás 
szolgáltatásként való igénybevételével. 

3.4.5. A díjfizetési szokások adatalapú vizsgálata, scoring rendszer létrehozása és 
differenciált soft collection folyamatok kialakítása 

A banki és közmű példák alapján érdemes létrehozni egy olyan pontrendszert, amely lega-
lább három csoportra osztja bérlőket: jól fizetőkre, könnyen kezelhetőkre, illetve különleges 
figyelmet igénylőkre. Érdemes a fizetési határidőkre való emlékeztetést minél hamarabb 
megkezdeni - elsősorban nem a hagyományos, tértivevényes levelezés alkalmazásával -, 
valamint javasolt a határidő közeledtétől a befizetésig a rendszeres kapcsolattartás, amely a 
scoring alapján a csoportokra eltérően alkalmazandó. Szükséges a scoring rendszeres újra-
értékelése, mivel az ügyfél élethelyzete, díjfizetési szokás változhat. 

Javasolt a díjhátralékkezelési folyamat érett, megszilárdult kimutatásait követően a könnyen 
kezelhető és különleges figyelmet igénylő csoportból is ~10-20 telefonszámmal rendelkező 
véletlenszerűen kiválasztott bérlőn pilot jelleggel a banki soft collection folyamat JGK által 
testreszabott, korai és rendszeres telefonhívásokat magába foglaló folyamat kipróbálása. 
Szükséges a módszer alkalmazása során a bérlők díjfizetési szokásainak, a begyűjtési való-
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színűségnek a nyomon követése. A JGK tapasztalata, hogy az év során ciklikusság tapasz-
talható meg a díjfizetésben, ezért a pilot időtartamát hosszabb, minimum féléves időszakra 
javasoljuk. A módszertan visszaigazolt hatékonyságjavítása esetén javasoljuk az ügyfélkör 
fokozatos bővítését, valamint a következő pontban bemutatásra kerülő, élőmunkát nem, de 
technikai fejlesztést igénylő módszerekre való átállást. 

3.4.6. Alternatív, élőmunkát nem igénylő megkeresési formák (SMS, e-mail) beépítése 
a soft collection folyamatba 

A közműszolgáltatók esetén az a tapasztalatunk, hogy a minél korábbi tömeges és jól ská-
lázható módszerek esetén, amilyen a SMS és az e-mailküldés is, a díjak egy része hama-
rabb érkezik be, és a befizetési valószínűség nő. A módszer eredményessége kipróbálható 
az előző pontban leírt szűk kör bevonásával úgy, hogy az SMS-eket vagy e-maileket a JGK 
munkatársai manuálisan küldik meg számukra. Azonban az igazán nagy potenciál szolgálta-
tásként igénybe vett vagy fejlesztett tömeges küldési lehetőségben rejlik. A módszer alkal-
mazásának egyik korlátja az elérhetőségek rögzítettsége, amelyet a bérleményellenőrzések 
alkalmával szükséges összegyűjteni, frissíteni a bérlőkre vonatkozóan. 

Kezdetben javasoljuk egységes üzenetek küldését (pl. „Kedves Bérlő! E havi lakbérfizetési 
határideje 2 nap múlva esedékes. Üdv, JGK”), amely később szofisztikálható a címzetti kör 
szűkítésével (pl. az egy hetes késedelemben lévők számára) vagy a szövegek paramétere-
zésével olyan egyedi információk megjelenítésével, mint például a késedelmes összeg. 

Szükséges a módszer bevezetését követően az eredmények visszamérése, és annak függ-
vényében döntés meghozása a módszer alkalmazásáról vagy elvetéséről. 

3.4.7. A bérlők helyzetéhez alkalmazkodó bérleti díj fizetési lehetőség kidolgozása 

A JGK tapasztalata, hogy a bérlők az iskolakezdéstől az évvégi ünnepekig tartó időszakban 
nagyobb anyagi terhelésnek vannak kitéve. Ebben az időszakban kapják meg a JGK-tól az 
éves egyenlegközlőt is, amelynek rendezésére a bérlők évvégéig törekszenek, azonban 
ezáltal az év elején még nagyobb kihívást jelent számukra a díjak befizetése. 

Szükségesnek látjuk ezt a hipotézist a díjak befizetését tartalmazó tranzakcionális adatokkal 
validálni, valamint a hipotézis bebizonyosodása esetén kidolgozni olyan módszertant, amely 
figyelembe veszi ezt a terhelést és igyekszik könnyíteni ezen. Javasoljuk a módszer kidolgo-
zása során a bérlők egy részével, valamint a JSZSZGYK bevonásával történő fókuszcsopor-
tos együttműködést. 

 Legyen megvizsgálva, hogy az „éves egyenlegközlő” fordulónapjának áthelyezése a 
kritikus terheltségi időszakból hogyan hat a hátralékba esésekre számára és a 
hátralékban töltött időre. Javasoljuk, hogy a fordulónap olyan időszakba essen, amikor a 
tapasztalatok alapján a legkisebb nehézség a bérlők számára a lakbérfizetés (a 
megkapott adatbázis 2008-2020-as időszakából kiindulva májust javasoljuk). 

 Banki gyakorlat, hogy a turizmust finanszírozó hitelek esetén szezonban nagyobb 
törlesztőrészletet rónak ki, mint azon kívül. A koncepció a bérlakások bérleti díja esetén 
is megfontolandó: ha a tranzakcionális adatbázison végzett elemzés tapasztalatai 
visszaigzolják, érdemes egy magasabb tavaszi-nyári lakbér és egy alacsonyabb őszi-téli 
lakbér meghatározása, amelyek éves összege a jelenlegivel megegyező. Így 
megvalósítható az iskolakezdési és fűtési időszakbeli tehermentesítés. 

 Eredményjavulást hozhat még az előrefizetés ösztönzése is. Az éves egyenlegközlőben 
feltüntetett egyenleg nem csak negatív lehet. Ha jutalmazzuk, motiváljuk az előrefizetést, 
akkor a díjhátralékok lecsökkenhetnek, késedelem esetén az egyenlegből jóváírható az 
aktuális befizetés. Ilyen motiváció lehet a bérleti díj inflációval való növelésének 
elengedése a fordulónapot követő évben, ha a fordulónapon minimum egy havi lakbér 
összegű egyenleg áll rendelkezésre. 
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3.4.8. A bérlakás program belehelyezése integrált szociális mentor programba 

Szükséges, hogy a józsefvárosi bérlakásprogram tágabb kontextusba való helyezését. Ez 
alatt azt értjük, hogy ki kell alakítani egy olyan szociálpolitikai stratégiát, amelynek csak egy 
eleme és eszköze a bérlakásprogram, részét képezi például a munkahelyteremtés, oktatási 
és képzési tevékenységek, illetve szociális és családügyi intézkedések is. 

A megvalósítás során érdemes arra törekedni, hogy célzottan legyenek a pályázatok kiírva, 
szükség esetén biztosítani azt is, hogy a pályázó egyszerűsített pályázati lehetőséget, eljá-
rást is választhasson. 

A bérlők számára szociális mentor rendszer kialakítását javasoljuk, valamint a JSZSZGYK 
bevonását a bérlők támogatásába. Ehhez szükséges a JSZSZGYK kapacitásainak és kom-
petenciáinak erősítése is.  
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4. Mellékletek 

4.1. 1. sz. melléklet: Díjhátralék elemzések bemutatása a bérlakások esetében 

A tartozások értékének 80%-a esetén a bérlő kiköltözött. A tartozások számának nagy része 
1,5 éven belül keletkezett, ezen hátralékok behajtására szükséges fókuszálni. 

 A bérlakások esetében a jelenleg díjhátralék mértéke összesen 1,12 Mrd forint. 
Ez áll szemben az évente körülbelül 800 millió forintos lakbérekből és külön 
szolgáltatási díjakból származó bevétellel.  

 Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások száma 2020. december 31-én 4238 db 
volt, ehhez képest 3012 hátralékos eset van. 

 Hátralékkezeléssel a JGK-n belül 4 fő foglalkozik. Az interjúk alapján 1 M forint 
hátralék behajtásának a dologi kiadása akár 150 ezer forint is lehet.  

 Kiköltözött adósok teszik ki a tartozások értékének közel 80%-át, az ő esetükben a 
tartozás behajtása a legnehezebb.  

 A kiköltözött adósok közül összesen 71-en 2,5 M Ft-nál is magasabb díjhátralékkal 
tartoznak. Kérdéses, hogy ők vajon utolérhetők-e és behajthatók-e a követelések? 

 A bentlakó adósok közül 24-en 10 évnél is régebbi díjhátralékot halmoztak fel. 
Nem valószínű, hogy ezek a követelések a közeljövőben kiegyenlítésre kerülnek. 

 

Jelenleg 1,12 Mrd Ft-tal tartoznak a lakásbérlők az önkormányzatnak. A felhalmozott tarto-
zás 4/5-e esetén a bérlő kiköltöztetésre került.1 

 
15. ábra: A lejárt tartozások értékének megoszlása használat, illetve háztípus szerint 

1Az elemzés a díjhátralék adatbázis 2021.07-es állapota alapján készült 

 A díjhátralékok összege jelenleg 1,12 Mrd forint. 

 Az összeg 79,4%-ával olyan adós tartozik, aki már nem lakik az adott lakásban.  

 Valószínű, hogy a felhalmozott tartozásra hivatkozva a bérleti szerződés felbontásra 
került. 

 A kiköltöztetett adósok tartozásának mértéke arra utal, hogy a kiköltöztetést követően 
kihívást jelent a díjhátralék behajtása. 

 A lejárt tartozások közel azonos arányban osztoznak a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő házakban lévő lakások bérlői és a társasházi önkormányzati lakások 
bérlői. 

 A társasházi lakások bérlői valamivel nagyobb arányban, 54%-ban felelnek a 
díjhátralékokért. 
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Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások száma 2020. december 31-én 4238 db volt, eb-
ből 2113-ban hátralékos bérlő lakik, amely túlságosan magas arány. 

 
16. ábra: A hátralék darabszámának és értékének megoszlása háztípus és használat szerint 

1Az elemzés a díjhátralék adatbázis 2021.07-es állapota alapján készült 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások száma 2020. december 31-én 4238 db volt, 
ehhez képest 3012 hátralékos eset van. A Nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseinek betarása mellett úgy érdemes díjakat kivetni és beszedni, ha azt a 
bérlakók a gyakorlatban hajlandók befizetni. A „lose-lose” helyzet helyett „win-win” helyzet 
kialakítására van szükség.  

 A hátralékos esetek megoszlása hasonlóan alakul a 100-as házak és a társasházak 
között. 

 Jellemző, hogy a társasházi díjhátralékok egy bérlőre eső összege nagyobb a 100-as 
házakhoz viszonyítva. 

 A bentlakó adósságok nagyjából fele-fele arányban oszlanak el az önkormányzati házak 
(50,8%) és a társasházak (49,2%) esetén. 

 A kiköltözött adósok adósságainak 44,8%-a 100-as házi bérlő tartozása, míg 55,2% 
társasházi bérlőé. 
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A már nem bentlakó hátralékosok közül 5 hátralékos 5 M Ft-nál nagyobb díjhátralékkal ren-
delkezik. Az összes tartozás kb. 3/4-ét az 1 M Ft feletti hátralékosok teszik ki.1 

 
17. ábra: A kiköltözött adósok díjhátralékai  

1Az elemzés a díjhátralék adatbázis 2021.07-es állapota alapján készült 

 Összesen 899 kiköltözött hátralékos van, akik 890 M Ft-os hátralékban vannak. 

 A kiköltözött hátralékosok zöme, 74,1%-uk 100 eFt és 2,5 M forint közötti összeggel 
tartozik. A tartozás 72,7%-át az 1-5 M forint közötti összeggel tartozók adóssága teszi ki. 

 Az átlagos tartozás közel 1 M Ft. (989 eFt) 

 A 20 legnagyobb összeggel tartozó kiköltözött adós legalább 3,89 M Ft-os hátralékot 
halmozott fel lakásonként. 

 Az ő tartozásuk együttesen közel 100 millió Ft. 

 

A még bentlakó hátralékosok tartozásának majdnem fele minimum 4 évnyi díjelmaradásból 
származik. A hátralékosok 85%-a félévnél kisebb mértékű hátralékban van.1  

 
18. ábra: A még bentlakó adósok díjhátralékai 

1Az elemzés a díjhátralék adatbázis 2021.07-es állapota alapján készült 

 A bentlakó hátralékosok közel 85%-a félévnél kisebb mértékű díjhátralékkal tartozik, azaz 
leginkább az utolsó pár hónappal vannak elmaradva. Ők fizetőképesek, csak gyakran 
megcsúsznak a fizetéssel. 

 A tartozás értékének 48,6%-át a minimum 4 évnyi díjtartozás felhalmozók adóssága teszi 
ki. 

 A bentlakó hátralékosok tartozása sehol nem éri el az 5 M Ft-ot. 

 A 20 legnagyobb hátralékkal rendelkező adós minimum 2,24 M Ft-tal tartozik. 
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 A legnagyobb 20 adós adósságának összege 60,5 M Ft. 

 


