
A Városi Szolgáltató Zrt. rossz likviditási helyzetét javító 
intézkedések 

 
 

 
A likviditási helyzet javításának több összetevője van, amelyek a következők: 
 
 
1. lejárt vevőkövetelések behajtása 
2. költségek felülvizsgálata, engedélyezések szigorítása 
3. likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv készítése 
4. szerződések felülvizsgálata  
5. fizetési határidők felülvizsgálata 
 
 
 
1. lejárt vevőkövetelések behajtása  
 
A Városi Szolgáltató Zrt. vevőköveteléseit az elmúlt időszakban nem vagy csak részben 
vizsgálta felül, azok behajtásával nem teljeskörűen foglalkozott. Ennek eredményeképpen a 
felhalmozódott követelések nagy része egy éven túli követelés. A követelések érvényesítésekor 
az idő szerepe kulcsfontosságú. Minél rövidebb idő telik el a számla lejárata és az eljárás 
megindítása között, annál biztosabb a siker. A Városi Szolgáltató Zrt-nél problámát jelent, hogy 
követeléseink között egészen 2004-ig visszanyúló követelések vannak. Vizsgálataink során 
megállapítottuk, hogy a korábbi években be nem hajtott követelések oly módon kerültek 
lezárásra, hogy egyszerűen meg lett szüntetve a számlázás, szolgáltatást azonban a 
továbbiakban is végeztünk, behajtás nem történt. 
 
 
A kintlévőségek egyik lehetséges kezelése érdekében felvettük a kapcsolatot több 
követelésbehajtó céggel informálódás céljából. Hosszas költségelemzés és mérlegelés után arra 
jutottunk, hogy a behajtás első körben házon belül próbáljuk meg elvégezni.  
Az elmúlt időszakban több, mint 2000 fizetési felszólítást küldtünk ki (Szentendre – hulladék), 
ennek eddigi eredményeit az 1.  számú melléklet tartalmazza. A távfűtéssel kapcsolatos 
követelésekre kettő darab  fizetési felszólítást követően 2007. szeptember 5-én 231 db. jogi 
felszólítást küldtünk ki. Ennek eredményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. A két táblázat 
nem teljes körűen tartalmazza a követelés részletezését. A közületi tartozás behajtásával jogász 
foglalkozik, a Pomáz lakosság tartozását a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a behajtás kedvezően alakul, amelynek oka, hogy az 
adósokra terhelt díjtételek viszonylag kis értékűek, nem jelent aránytalanul nagy terhet a 
kifizetésük, másrészt a rendszeres számlázás miatt az adós esetleges lakhelyváltoztatása 
viszonylag jól nyomon követhető. 
 
 
A 2007. december 13-ai lejárt vevőkövetelések állományát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 



 
Vevőkövetelés minősítése, %-os aránya 

Lejárt vevőkövetelések megoszlása (2007.12.13.)  
   
Lejárt napok száma Összeg   (e ft.) % arány 

1-30 24.689 27,28 
31-60 5.642 6,23 
61-90 3.592 3,97 

91-180 8.889 9,82 
181-360 12.142 13,41 

361- 35.561 39,29 
Összesen 90.515 100,00 
   

 
2006. december 31-én lejárt vevőkövetelések állományát az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

Lejárt vevőkövetelések 
megoszlása(2006.12.31)     
      
Lejárt napok száma 

Összeg                   
(e ft) % arány 

1-30 0   
31-60 0   
61-90 3   
91-180 68 702 42,70 
181-360 49 471 30,75 
361- 42 707 26,55 
Összesen 160 883 100,00 

 
 
A fenti táblázatokból is kitűnik, hogy az éven túli követelések súlya jelentős, amelynek oka a 
korábbi követelésbehajtás elmaradása.  
A táblázatokból kitűnik, hogy a felszólítások hatására előző év december 31-hez viszonyítva 
csökkent a lejárt követelések állománya, ami nem azt jelenti, hogy a különbözet 100 %-ban 
befizetésre került, hanem azt, hogy sok tétel rendezése megtörtént, a jogtalan követelések 
állománya kivezetésre, leírásra került. Mindez abból következik, hogy a követelések állománya 
a korábbi években nem volt karbantartva. A jogtalanul kiszámlázott tételek után az áfát, 
iparűzési adót megfizettük, amely fölösleges terhet rótt a vállalkozásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lejárt követelések behajtásának valószínűségét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 



 
Követelések behajtásának valószínűsítése (%) 
  
Lejárt napok száma Behajtás valószínűsítése % 

1-30 95 
31-60 90 
61-90 80 

91-180 75 
181-360 60 

361- 30 
  

  
 
 
A követelésbehajtás folyamatába jogászt is bevontunk, különösen azért, mert ha az adós már 
csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, fontos a törvényi határidők betartása a 
követelésbehajtás érvényesítésénél illetve az esetleges peres eljárás megindításánál is nagy 
szerepe van. 
 
 
A követelésbehajtás során a gyorsaság mellett a teljesíthetőség is fontos szempont, ezért a 
nagyobb összegű követeléseknél az adós pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve fizetési 
ütemezést állapítunk meg, amelynek teljesítését folyamatosan nyomon követjük, a határidők 
pontos betartása érdekében folyamatosan kontrolláljuk a fizetési megállapodásban rögzített 
határidők betartását. 
 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a rendszeres emlékeztetők teljesítésösztönző hatásának, ezért 
a fizetési határidő lejárta előtt értesítjük az adóst a vállalt kötelezettségéről. 
 
 
A követelésbehajtás menete:  
 

- Adatszűrés: a főkönyv adataiból kigyűjtésre kerül a vevő nyitott állomány, tételesen 
vevőnként kimutatva 

 
- Vevőminősítés: vizsgáljuk a kintlévőség jogosságát, összevezetjük az esetleges 

túlfizetzéseket  a követelés összegével, megállapítjuk az egyenleget, vizsgáljuk , hogy 
a vevő ellen folytatnak e csőd- vagy felszámolási eljárást, benyújtottunk e  korábban 
fizetési felszólítást továbbá vizsgáljuk, hogy nem évült e el a követelés 

  
- 1.felszólító levél kiküldése 

 
- 2.felszólító levél kiküldése 

 
- Jegyzőnek történő átadás ( hulladékszállítás ) 

 
- Jogásznak történő átadás (távhőszolgáltatás ) 



 
- Telefon: amennyiben az ügyfél a felszólító levelekre sem reagál megpróbáljuk felvenni 

vele telefonon a kapcsolatot 
 

- megállapodás: a vevők pénzügyi helyzetét és lehetőségeit figyelembe véve 
megvizsgáljuk a részletfizetés lehetőségét és megállapodást kötünk a fizetési 
ütemezésre vonatkozóan 

 
- megállapodás-, teljesítések kontrollálása: folyamatosan nyomon követjük, hogy az 

ügyfél befizette e a tartozását, amennyiben határidőben nem teljesített, a részletfizetés 
lehetőségét megvonjuk és a követelést jogi útra átadjuk 

 
A követeléskezelés lezárása előtt a likviditási helyzetről pontos képet nyújtani nem lehet. 
 
2. költségek felülvizsgálata, engedélyezések szigorítása  
 
A költségek rangsorolásánál a kifizetés sürgősségét és fontosságát is vizsgáljuk valamint, hogy 
mi az ami feltétlenül szükséges,a társaság működéséhez elengedhetetlen, …egészen a teljesen 
feleslegesig (amelyek megszüntetését fontosnak tartjuk) 
 
Amennyiben a szállítói tartozásokat nem áll módunkban határidőre kifizetni, fizetési ütemezést 
készítünk szállítóink részére. Ennek betartását a jó üzleti kapcsolat és a cégről kialakuló kép 
érdekében fontosnak tartjuk. 
 
A kifizetések engedélyezését szigorítani kell, kizárólag a mindennapos működés feltételeinek 
biztosításához elengedhetetlen költségek kifizetése engedélyezhető. 
Egy-egy költségtényező esetében vizsgálni kell, hogy melyik a számunkra legkedvezőbb 
ajánlat. Célszerű több ajánlat felülvizsgálata adott költségtényezővel kapcsolatosan.  
 
 
 
3. likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv készítése  
 
Fontos a likviditási költségvetés vagy pénzforgalmi terv, amely rövid távon tájékoztatást nyújt 
a várható bevételekről és kiadásokról, valamint a pénzügyi beszerzések és befektetések 
biztosítása érdekében hozott intézkedések megtervezését, végrehajtását és felügyeletét 
szolgálja. A pénzügyi tervezés az egyensúly fenntartására irányul a pénzeszközök szintjén, ami 
azt jelenti, hogy a kiválasztott jövőbeni periódus végén egybe kell vetni az ismert fizetési 
kötelezettségeket a várható bevételekkel. 
 
 
Ennek révén idejekorán felismerhető, hogy mely időpontokban állnak rendelkezésre 
pénzeszközök esetleges befektetésekhez, vagy mely időpontokban kell áthidaló hiteleket 
igénybe venni, esetleg egyéb likviditási intézkedéseket hozni. 
 
 
4. szerződések felülvizsgálata  
 



Fontos a vevőkkel illetve szállítókkal kötött szerződések felülvizsgálata mind a díjak mind a 
teljesítsek tekintetében. Piackutatást kell végezni azzal kapcsolatban, hogy hasonló 
tevékenységi körökben más szállítók milyen költségekkel és feltételekkel dolgoznak. 
Mérlegelni kell, hogy a vevőkkel, elsősorban a bérlőkkel kötött szerződések megfelelőek e. 
Fentiek vizsgálata után javasolt új szerződések megkötése. 
 
 
5. fizetési határidők felülvizsgálata  
Meg kell vizsgálnunk , hogy megfelelőek e a vevők számára adott fizetési határidők, 
összhangban vannak e a szállítókkal kötött szerződésekben foglalt fizetési határidőkkel.  
Amennyiben a vevőkövetelések határideje túl hosszú vagy a szállítói tartozások fizetési 
határideje túl rövid szintén likviditási problémához vezet. 
 
Fenti megoldások egyikének sem érezhető azonnal a hatása, de rövid távon belül javíthat a 
vállalkozás likviditásán. 
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