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Vezetői összefoglaló 

Szentendre Város Polgármestere 2020 nyarán stratégiai döntéselőkészítő 

dokumentum összeállítását határozta el, melynek kapcsán Tanácsadói Teamet bízott 

meg. A Tanácsadó Team feladata, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: Társaság, VSZ NZrt.) által végzett tevékenységek minőségét és 

hatékonyságát áttekintse, a hatékonyság növelésére irányuló javaslatokat tegyen. A 

vizsgálat célja volt, hogy a Társaság vezérigazgatója a Tanácsadó Teammal 

együttműködve stratégiai tervet készítsen a VSZ NZrt. működésének megújítására.  

A stratégia célkitűzéseit, annak megvalósíthatóságát felülírta a központi döntések 

alapján előálló forráshiány, melyek a stratégia főbb célkitűzéseit, a kapcsolódó 

projektek megvalósíthatóságát jelentősen befolyásolják. A szűkös erőforrások miatt 

komoly és súlyos finanszírozási kockázattal indul 2021. évben a Társaság, és ez kihat 

a VSZ NZrt. szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági folyamataira, ezért a koncepció 

kidolgozása során is figyelemmel kellett lenni az idei évet is sújtó koronavírus 

járványra, a tulajdonosi Önkormányzat pénzügyi helyzetére. A gépjárműadó, a helyi 

iparűzési adó szabályaiban bekövetkező változások, a parkolás további leállása, az 

önkormányzati ingatlanok bérleti díj mentessége bizonyos területeken, a 

szolgáltatások díjának befagyasztása és egyéb veszélyhelyzeti intézkedések 

forráskivonást jelentenek az önkormányzati szférából, mely éppen a közfeladatok 

finanszírozását - ezáltal a Társaság finanszírozását - érintik.  

A Társaság alapvető feladata az Önkormányzat igényeinek kiszolgálása, egyéb – piaci 

- feladatot csak közszolgáltatási feladatai ellátásának végrehajtása után végezhet. 

Ezen igények kielégítése feltétlen elsőbbséget élvez, a munka lehetőleg azonnali 

megkezdésével, mely nehezen tervezhetővé teszi egy esetleges nagyobb - piaci alapon 

vállalt - külső partner által megrendelt beruházás szerződésszerű kivitelezését.  

A Társaság a fejlesztési irányok mellett alapvetően a válságkezelésre fókuszált, így a 

meglévő belső erőforrásokkal, beruházás nélkül, vagy kisebb ráfordításokkal 

megvalósítható projektek megvalósítását célozza meg, melyek kapcsán figyelemmel 

kell lenni a jelenlegi eszközpark helyzetére is, mivel a Társaságnál a műszaki és egyéb 

eszközök használhatósági foka alacsony. Ehhez mérten a 2020. év beruházási 
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keretösszegének megvonása, valamint az, hogy a 2021. évben a Társaság beruházási 

kerettel nem tervezhetett, saját forrás pedig nem áll rendelkezésre az eszközök 

fejlesztésére, kihatással van a tervezett projektek megvalósítására. Az Önkormányzat 

finanszírozó képességének csökkenése miatt a költségcsökkenést hosszabb távon 

eredményező projektek ugyan szerepelnek a stratégiában, de azzal a fenntartással, 

hogy ezek megvalósítása a rendelkezésre álló forrásoktól függ, és megvalósításuk 

forrása jelenleg nem látható. 

A szállítók felé fennálló tartozások a Társaság alkupozícióját erősen rontják, mert a 

várható fizetési késedelmet a szállítók „beárazzák”. A tartozások felhalmozódása 

miatt egyre több esetben várható, hogy szállítók csak készpénzre vagy előre fizetés 

esetén vállalják a szolgáltatás teljesítését vagy adnak árut, melyre már a korábbi 

években is rendszeresen volt példa. Ennek következtében várhatóan szűkül azok köre 

is, akik esetében szállítói tartozást lehet fenntartani, mely tovább rontja a likviditási 

helyzetet, illetve növeli az egyes szállítók felé fennálló tartozások összegét. A Társaság 

likviditásának megőrzése érdekében folyószámlahitellel rendelkezik, mely a 2021. 

évben 400 millió Ft-ra emelkedett. Ez a szállítói tartozások hatása szempontjából 

kedvező, azonban annak év végi visszafizetése feszített gazdálkodást igényel, továbbá 

csak rövidtávú megoldást jelent a Társaság problémáira. 

A VSZ NZrt. gazdálkodása – a közszolgáltatási feladatellátásnak és a nonprofit 

gazdálkodásnak megfelelően – a finanszírozásnak megfelelő teljesítményt nyújt, 

alapvetően eredménnyel és veszteséggel sem számol, az egyes közfeladatok 

gazdálkodása (+) nulla eredményű. A VSZ Nzrt. társasági szintű 

eredménykimutatásában jelentkező veszteség alapvetően a hulladék közfeladat – 

közszolgáltatási alvállalkozóként történő – ellátásából adódik. Az önkormányzat az 

ellátásért felelős a hatályos jogszabályok szerint, azonban a finanszírozás központilag 

történik, jogszabály alapján megállapított szolgáltatási díjjal, mely a tényleges 

költségeket nem veszi figyelembe. Erre sem a Társaságnak, sem a Közszolgáltatónak, 

sem az Önkormányzatnak nincsen ráhatása.  

 

Stratégia irányai 
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A VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási ágazata alapján már most kistérségi szerepkört 

tölt be, mely további települések bevonásával, távlatosan akár a Duna-kanyar 

térségében is kiterjeszthető. A Társaság elképzelései szerint más területen is - a szabad 

piacra lépéssel - fokozná jelentőségét a térség településein, melyre az építőipari 

munkák terén, de akár a zöldfelület-kezelésben, közétkeztetésben is reális lehetőség 

látszik. 

A Társaság filozófiájának gerincét adja a környezetvédelmi, ökológiai és 

klímavédelmi célok iránti elköteleződés. Ennek megfelelően aktívan szerepet vállal 

ezen értékek népszerűsítésében, továbbá - amint forrásai lehetővé teszik - 

napelemekkel, környezetbarát járművekkel szándékozik ökológiai lábnyomát 

csökkenteni, beruházásait megvalósítani. 

A Társaság a jól kialakított digitális rendszerekre is fókuszál. Az ügyfelekkel való 

kapcsolattartásban cél, az „okosvállalat” létrehozása, hatékony, üzembiztos és több 

platformon elérhető elektronikus kapcsolattartás az ügyfelekkel a digitalizáció teljes 

spektrumán, ezáltal növelve a Társaság hatékonyságát, rugalmasságát és 

reagálókészségét.  

 

I. Rövid távon, belső erőforrással megvalósítható projektek: 

 

1. A Társaság tervezi az ügyfélszolgálat digitalizálásának szélesítését. Az 

ügyfélbarát szemlélet elősegítése érdekében az űrlapok kibővítésén dolgozik a 

Társaság. A lakosok ügyintézését segítheti az online zsákrendelés is. A Társaság 

pilot projektként Facebook shopban tervezi az értékesítés megkezdését, saját 

kiszállítással, mely a későbbiekben továbbfejleszthető.  

2. A Társaság is megkezdte a biológiailag lebomló zsákok forgalmazását a tavalyi 

év során. A lakossági partnerek bruttó 100 Ft/db áron vásárolhattak a 

forgalmazott zsákokból, azonban ez az ár voltaképpen az önköltségi szint, így 

a veszteségek csökkentése érdekében 2021. évben – figyelembe véve más 

forgalmazók hasonló termékeinek értékesítési árát is – a Társaság által 

forgalmazott zsákok árát bruttó 200 Ft/db árra emelte.  
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3. A Társaság terveiben piaci alapon működő konténeres szolgáltatás fejlesztése 

(építési-bontási hulladékszállítási) üzletág bevezetése is szerepel. A társaság a 

konténeres üzletág fejlesztésére is kitörési pontként tekint. 

4. A közétkeztetésben indított közbeszerzéseknél érvényesítjük az ellenőrzött 

ökológiai gazdálkodásból származó termékek minél nagyobb beszerzési 

arányát, fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetését, teljes kiőrlésű gabona 

alapú élelmiszerek, diétás étkeztetés biztosítását, illetve a rövid ellátási láncban 

beszerzett termékeket, továbbá folytatni kívánjuk az ellátottak véleményének 

monitorozását és a szülői kostoló programot is. 

5. 2020. májusában a Társaság „Panel projekt” címen kampányt indított, 

panellakások felújítása céljából, melynek során társasházak, társasházi lakások 

komplett felújítási munkáit, hideg- és melegburkolást, festést, mázolást, 

tapétázást, asztalosmunkákat, konyhabeépítést, nyílászáró cserét, 

villanyszerelési, víz- és fűtésszerelési munkálatokat vállalt. A projekt a 

koronavírus járvány második hulláma miatt nem tudott kibontakozni, az 

azonban megállapítható, hogy van érdeklődés a Társaság munkatársainak 

szakértelemmel rendelkező, megbízható munkavégzése iránt. A feladatellátás 

nem korlátozódna a lakótelepi lakásokra, terveink közt szerepel a családi házak 

felújítása is (pl.: asztalos szakipari munka, melléképületek, stb.) 

 
 Egyes, hatékonyságot segítő, költségmegtakarítást eredményező projektek csak külső 

forrás bevonásával valósíthatóak meg. Hasonló a helyzet az előremutató, környezeti 

szempontokat jobban figyelembe vevő beruházások kapcsán is. 

 

II. Forrás hiányában csak hosszútávon megvalósítható elképzelések 

 

1. Napelemes rendszer a telephelyen  

A Társaság a környezettudatosság és a hatékonyságjavítás érdekében megvizsgálta 

napelempark telepítésének lehetőségét - a csökkenő energiafelhasználás érdekében - a 

telephely területén, mely a lakossági szolgáltatás biztosítására is lehetőséget ad. A 

projekt célja, hogy a napelemes áramtermelésen túl, az áramtermeléshez szorosan 

kapcsolódó e-közlekedés terjedésének elősegítéséhez hozzájáruló töltőállomások 
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telepítése is megvalósítható legyen. A projekt kapcsolódik a Társaság más 

energiatakarékos és környezetkímélő beruházásának projektjéhez is, így az 

elektromos töltésű hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzéséhez is. 

 

2. Elektromos gépjármű alkalmazása  

A Társaság napi feladatellátásában törekszik a környezetvédelmi célok 

megvalósítására, környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. Ennek részeként a 

Társaság fontosnak tartja – koros, így környezettszennyezőbb – gépparkjának 

megújítását alternatív hajtású elektromos teherautó beszerzésével. Ennek érdekében – 

a lehetőségek figyelembe vételével – a Társaság tárgyalásokba kezdett egy alternatív 

hajtású hulladékgyűjtő jármű kifejlesztésén dolgozó vállalattal. 

 

3.  Raktárbázis kialakítása  

A Társaság telephelyén a raktárbázis kialakítására szánt terület lényegében üres, mert 

a telekrészen álló épületegyüttes 2019-ben nagyrészt elbontásra került. A tervezési 

területet képező 8922 m2 területű, 453/9 hrsz. ingatlan, melynek megközelítését a 

Szabadkai utcáról nyíló új út biztosítja. A szükséges közművek a Szabadkai utcáról 

köthetők be. A terület övezeti besorolása Gksz-6 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

terület, megengedett beépítettsége 35 %. Az OTÉK és Szentendre Építési 

Szabályzatának rendelkezései alapján a tervezett raktár funkció megvalósítható. 

Tekintettel arra, hogy a telephely központi helyen fekszik, így a raktárbázis iránt a 

kereslet nagynak prognosztizálható. 

 

4. Charity shop, használt cikkek boltja 

Nem profitorientált projekt, hanem a Társaság társadalmi felelősségvállalással 

kapcsolatos gondolatait jeleníti meg.  E modellben lehetőség nyílik arra, hogy a 

másoknak még értéket jelentő, felhalmozódó, de már nem használt, megunt tárgyaikat 

az adományozók ingyenesen leadják, melyek így újra felhasználhatóvá, 

értékesíthetővé válnak. 

 

5. Kazán beszerzése a Fűtőműben  
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A központi források csökkenése miatt a Társaság a beszerzést elhalasztani kényszerült. 

A gázmotor 2011. évi leállítását követően a nyári csökkent hőigényt jelentő használati 

melegvíz szolgáltatási feladat áttevődött a megmaradt, téli hőigényre tervezett 

kazánokra, melyek az igényhez képest háromszoros teljesítménnyel rendelkeznek. A 

fűtőműben általános probléma volt, hogy a nyári időszakban, amikor csak használati 

melegvizet (HMV) és az uszodának minimális hőt szolgáltat a fűtőmű, a 4,6 MW-

os kazán a minimális 50%-os szint helyett maximum 20-30%-os teljesítménnyel 

üzemelt, óránkénti ki-be kapcsolás mellett. Ez nem üzemszerű működés, nem 

hatékony, veszteségeket eredményez, károsítja az égőfejeket, kormozza a kazán belső 

felületeit, füstcső lyukadásokat okoz és összességében akár 30%-kal is megrövidíti a 

kazán várható élettartamát. Mindez óhatatlanul kihat a téli üzembiztonságra és a 

szolgáltatás biztonságára is.  A gazdasági számítások alapján az éves megtakarítást 

figyelembe véve, a beruházás megtérülése, a teljes beruházásra vetítve 4,55 év. Az 

energiahatékony kondenzációs kazán beruházásával a meglévő kazánok élettartama 

meghosszabbodna, az üzembiztonság, a szolgáltatás stabilitás nőne és mindezek 

mellett csökken a fűtőmű károsanyag kibocsátása is. 

 

6. Távhőhálózat fejlesztése 

1970-es években került kialakításra a 3,3 km hosszú, 4 csöves (fűtés előremenő, fűtés 

visszatérő, használati meleg víz előremenő, használati meleg víz cirkuláció) távhő 

hálózat. A hálózat nagy része azonban koránál fogva is elavult - acélcső, üveggyapot 

és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság csak részben megoldott, a több mint 40 

éves szerelvények korrodáltak, a közműalagutak mélysége nem megfelelő. Ennek 

eredményeként a hőveszteség tetemes, a meghibásodások, csőtörések kockázata 

jelentős. Ezt a Társaság rendszeres és tervszerű karbantartási tevékenysége részben 

minimalizálja. A Társaság a távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket 

elkészítette, 2016-tól kezdődően ennek alapján végzi a vezeték kiváltásokat, 

korszerűsítéseket, alapvetően kétcsöves rendszert alkalmazva. Ezen munkáltatok 

folyamatosak, alapvetően szintén beruházási keretösszegből.  A megoldást azonban a 

teljes hálózat korszerűsítése jelentené, mely nagyságrendileg milliárdos forrást 
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igényelne, mely nem áll rendelkezésre. A Társaság folyamatosan vizsgálja a 

rendelkezésre álló pályázatokat, azonban ezek esetében is önrész szükséges. 

 Előzmények  

Szentendre Város Polgármestere 2020 nyarán stratégiai döntéselőkészítő 

dokumentum összeállítását határozta el, melynek kapcsán Tanácsadói Teamet bízott 

meg. A Tanácsadó Team feladata, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: Társaság, VSZ Nzrt.) által végzett tevékenységek minőségét és 

hatékonyságát áttekintse, a hatékonyság növelésére irányuló javaslatokat tegyen. 

Ennek keretében a Team megvizsgálta a Társaság jelenlegi tevékenységi köreinek, 

szükség szerinti szűkítésének, vagy akár kibővítésének lehetőségeit, korlátait. A Team 

feladata volt továbbá, hogy javaslataival segítse a Társaság által végzett tevékenységek 

minőségét és hatékonyságát folyamatosan szinten tartani és lehetőség szerint növelni. 

A Team tagjai: Benyó Sándor József, Miakich Gábor, Szabó Zsolt, Szentesi Péter, 

Szigeti Zsolt, munkáját az általános alpolgármester Pilis Dániel koordinálta.  

A vizsgálat célja volt, hogy a Társaság vezérigazgatója a Tanácsadó Teammal 

együttműködve stratégiai tervet készítsen a VSZ Nzrt. működésének megújítására.  

A stratégiai terv tartalmazza az alábbiakat. 

 a VSZ Nzrt. hatékonyságának növelésére tett javaslatokat 

 bevételnövelési és költségcsökkentési lehetőségeinek megvizsgálását 

 új üzleti lehetőségek feltárását 

 szükség szerint esetleges szervezeti átalakításra tett javaslatokat 

 a fenntartható és környezetbarát gazdálkodás elemeinek alkalmazási 

lehetőségeit 

A Team munkája 2020 októberében kezdődött meg, a döntésnek megfelelően a 

Team tagjai – a koronavírus járvány korlátozások mellett – több esetben megbeszélést, 

konzultációt tartottak, egyeztettek a vezérigazgatóval, anyagokat kértek be, 

javaslataikkal segítették a stratégia kidolgozását.  
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A vizsgálatról szóló döntés meghozatalakor a koronavírus járvány okozta 

nehézségekkel már számolni lehetett. Időközben azonban a stratégia célkitűzéseit, 

annak megvalósíthatóságát felülírta a központi döntések alapján előálló forráshiány, 

melyek a stratégia főbb célkitűzéseit, a kapcsolódó projektek megvalósíthatóságát 

jelentősen befolyásolják. Ennek megfelelően a tervben elsősorban a rövidtávon 

megvalósítható, belső erőforrásokra támaszkodó projektek kerültek előtérbe.   

A szűkös erőforrások miatt komoly és súlyos finanszírozási kockázattal indul a 

Társaság a 2021. évben, ezért a válságmenedzsment került a Társaság vezetésének 

fókuszába. Ez kihat a VSZ Nzrt. szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági 

folyamataira, ezért a koncepció kidolgozása során is figyelemmel kellett lennünk az 

idei évet is sújtó koronavírus járványra, a tulajdonosi Önkormányzat pénzügyi 

helyzetére.  

A drasztikusan megváltozó finanszírozási környezetre a VSZ Nzrt. rugalmasan 

reagált, a cél az volt, hogy a Társaság a költséghatékonyság jegyében megfogalmazott 

reorganizációs folyamatokat úgy hajtsa végre, hogy minél inkább óvja a tudástőkét, a 

kialakult, működő rendszereket, folyamatosan törekedve arra, hogy a csökkenő 

finanszírozás mellett a lehető legtöbb közszolgáltatást el tudja látni és támogassa az 

Önkormányzat fejlesztési törekvéseit.  

A Társaság alapadatai 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az 1954. június 30-án megalakult 

Szentendrei Városgazdálkodási Vállalat (VGV) jogutódjaként 1993. január 01-én jött 

létre. A társaság az alapító Szentendre Város Önkormányzatának 100 %-os 

tulajdonában áll. A Társaság a kezdetektől ellátott távfűtési, hulladékgazdálkodási, 

városgazdálkodási tevékenységet.  

A Társaság korábban 6, jelenleg 7 divízióba szervezve látja el Szentendre 

üzemeltetésével kapcsolatos közfeladatainak széles körét. A 2014. január 01-vel 

nonprofittá váló Társaság saját fűtőművével biztosítja a Püspökmajori lakótelep 

távfűtését, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltató 
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közszolgáltatói alvállalkozójaként hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújt 

Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón, végzi az önkormányzati ingatlanok 

épületfenntartási és gondnoksági feladatait. Feladatkörébe tartozik többek között 

Szentendre közút- és közterület-fenntartási, városgazdálkodási, zöldfelület kezelési, 

árvízvédelmi és vízkár-elhárítási, köztisztasági és téli útüzemeltetési tevékenységének 

ellátása is. A köztisztasági tevékenység körébe tartozó gyepmesteri szolgálatot 

Szentendrén kívül további 7 település veszi igénybe. A VSZ Nzrt. végzi Szentendre 

parkolás üzemeltetését, valamint a köz-és gyermekétkeztetést is. 

 A Társaság működésének jogi környezete és 
következményei 

A Társaság hatékonyságának növelése, fejlesztési lehetőségei kapcsán 

elengedhetetlen, hogy megvizsgáljuk működési környezetét. Az alábbiakban 

elemzésre kerülnek azon tényezők, melyek a tervezést, a napi feladatellátást és a 

„kitörési lehetőségeket” meghatározzák, és amelyekhez a Társaságnak 

alkalmazkodnia kell.  

A Társaság tulajdonosa Szentendre Város Önkormányzata, így köztulajdonban 

álló társaság. A Társaság közfeladatokat lát el, ennek megfelelően a feladatellátás és az 

egyes feladatok közötti hangsúlyok a tulajdonos Önkormányzat értékpreferenciáját 

tükrözik. Mivel a Társaság alapvető feladata a közszolgáltatások ellátása, így mind 

központi kormányzati szinten, mind tulajdonosi döntéshozói szinten a feladatellátás 

kötött, voltaképpen mozgástere a jogszabályok és az önkormányzati rendeletek, a 

megkötött szolgáltatási, közszolgáltatási szerződések végrehajtását követően, az 

abban foglaltak maradéktalan teljesítése után nyílhat meg.  

A köztulajdonban álló társaságokra és a közfeladatellátásra is jellemző, hogy 

rendkívül szabályozottak, a piaci gazdasági szereplőknél lényegesen több 

adminisztrációt igényel a tevékenység.  

Az alábbi táblázatban – a teljesség igénye nélkül – láthatóak azon 

kötelezettségek, feladatok, melyek a köztulajdonban álló társasági státusz, a speciális 
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közfeladat, illetve a társaság mérete, egyéb okok miatt a Társaság menedzsmentje 

gondoskodni köteles, és melyek egy átlagos piaci szereplőt nem terhelnek. 

Ezen kötelező tevékenységek ellátásának személyi jellegű ráfordításai és egyéb 

költségei – mivel azok a Társaság egészének érdekében merülnek fel – jellemzően a 

központi költséghelyet terhelik, növelve ezzel a Társaság központi költségeit. Mivel 

jogszabályban rögzített kötelező feladatok, így elmaradásuk jogsértő állapotot 

eredményez, jelentős kockázatot hordoz, bírságfizetési kötelezettséget, egyéb 

szankciókat von maga után.  

1. táblázat: Köztulajdonban álló társaságok kötelezettségei 

Köztulajdonban álló társaságok kötelezettségei 
állandó könyvvizsgáló Ptk. 3:292 § 
felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés 

belső kontrollrendszer kiépítése 
(kontrollkörnyezet, kockázatkezelési 
rendszer, monitoring, integritásvédelmi 
rendszer, stb.) 

A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

belső ellenőr megbízása, belső ellenőrzési 
rendszer 

A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

megfelelési tanácsadó megbízása A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

panaszkezelési rendszer működtetése A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

szigorú iratkezelési szabályok alkalmazása a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 

közzétételi kötelezettségek az információs önrendelkezési 
jogról és az 
információszabadságról  szóló 
2011. évi CXII. törvény 
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a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény  
egyéb ágazati jogszabályok (távhő, 
hulladék) 

közbeszerzési szabályok alkalmazása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 

felelős akkreditált közbeszerzési szakember 
megbízása 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 

közérdekű munkára ítéltekkel kapcsolatos 
feladatok, foglalkoztatásuk, kapcsolattartás a 
pártfogó felügyelővel 

a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény 208. § (1) bekezdés 

Speciális közfeladatok (távhő, hulladék, közétkeztetés, egyéb közszolgáltatások) 
fogyasztóvédelmi panaszkezelés, 
ügyfélszolgálat 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvény, közszolgáltatói 
alvállalkozói szerződés 

fogyasztóvédelmi referens a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvény 

energetikai szakreferens az energiahatékonyságról szóló 
2015. évi LVII. törvény 

környezetvédelmi megbízott környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 

dietetikus a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 
30.) EMMI rendelet 

számviteli szétválasztási kötelezettség a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény, közszolgáltatási 
szerződések 

hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási 
kötelezettség (KIR) 

a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 

távhő adatszolgáltatási kötelezettség (MEKH) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény 

NHKV GUI alkalmazása a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, közszolgáltatási 
alvállalkozói szerződés 

szigorúbb adatvédelmi szabályok 
alkalmazása 

az információs önrendelkezési 
jogról és az 
információszabadságról  szóló 
2011. évi CXII. törvény (távhő, 
hulladék, közétkeztetés, tömeges 
számlázás, követeléskezelés) 
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engedélyeztetés (hulladékgazdálkodási 
engedély, minősítés, távhő szolgáltatási 
engedély) 

a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény 

közszolgáltatás ellátása miatt speciális 
számlák kiállításának kötelezettsége 

az egységes közszolgáltatói 
számlaképről szóló 2013. évi 
CLXXXVIII: törvény 

ISO minősítés és rendszer fenntartása (Távhő, 
hulladék 

a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 

Egyéb 
TB kifizetőhelyi státuszból eredő 
kötelezettségek (100 fő felett) 

a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak és a társadalombiztosítás 
szerveinek állami felügyeletéről 
szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. §  

önkormányzati vagyon kezeléséből eredő 
feladatok 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény, 
vagyonkezelési szerződések 

 

A Társaság felépítése fő tevékenységeit követi, így külön üzletágba szerveződik 

az ingatlanfenntartás és gondnoksági tevékenység, a parkolás, az útfenntartás, a 

zöldfelületfenntartás és köztisztaság, a távhőszolgáltatás, a közétkeztetés és 

hulladékgazdálkodás. Valamennyi területnek saját jogi környezete van – eltérő 

szabályozással, adott esetben eltérő adójogi környezettel, eltérő felügyeleti szervekkel 

–, melyet a Társaság irányításának naprakészen ismernie kell. Speciális szabályok 

vonatkoznak a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, a vagyonkezelésre, 

továbbá ismernünk kell az államháztartásra, önkormányzatokra vonatkozó 

rendelkezéseket is, a gazdasági társaságok működésére, adózására, munkajogi 

rendjére vonatkozó általános szabályok mellett. A jogszabályszerű működés tehát 

rendszeres felügyeletet, ellenőrzést, utánkövetést igényel, több mint száz jogszabály 

napi szintű alkalmazásával.  

Tekintettel arra, hogy Társaságnak – a közfeladat ellátásból adódóan – a „fő 

ügyfele” az Önkormányzat, így a járványhelyzet okán meghozott kormányzati – így 

pl. a HIPA-val kapcsolatos – döntések áttételesen jelentős hatást gyakorolnak a 

Társaság működésére is, hiszen feladatait éppen azon forrásokból látja el, melyet a 

csökkenés legjobban érint.  
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A Társaság két jelentős alapfeladatát, a hulladékgazdálkodást és a 

távhőszolgáltatást napi szinten érinti az Unió jogalkotása, hiszen a 

hulladékgazdálkodás és az energetika is kiemelt jogalkotási tárgy. Az Unió döntései 

befolyással bírnak a Társaság forrásainak biztosítására is, hiszen uniós aktusok 

rendelkeznek a közfeladatok önkormányzati finanszírozásának módjáról is.  

A koronavírus járvány idején több üzletág működése részben vagy egészben 

felfüggesztésre került (pl. parkolás, közétkeztetés), a Társaság tevékenységei a 

támogatandó körbe nem tartoznak, így adókedvezményt, támogatást – a kurzarbeit 

támogatást kivéve – nem tudott szerezni.  

 A feladatellátás üzleti modelljei 

A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi adatait a Társaság üzleti 

tervei, kompenzációs beszámolói, mérlegbeszámolói, valamint üzleti jelentései 

részletesen tartalmazzák. A VSZ Nzrt közfeladatait többfajta gazdasági modellben 

végzi, az Önkormányzat igényeinek megfelelően az alábbiak szerint. 

1.  Távhőszolgáltatás 

A Távhőszolgáltatás finanszírozása két alapon nyugszik: a lakosságnak 

számlázott díjakból és az állami „támogatásból” tevődik össze. 

A szolgáltatást a Társaság a Püspökmajori lakótelepen látja el, oly módon, hogy 

a szolgáltatás díját – távhőszolgáltatási díj – az igénybe vevő lakosok fizetik meg.  A 

távhődíjak a távhőszolgáltatás a rezsicsökkentésnek megfelelően kerülnek 

kiszámlázásra, így a díjak ennek megfelelően 2013. óta nem kerültek emelésre. 

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a kötelező 

rezsicsökkentés és a befagyasztott felhasználói árak miatt minden évben támogatást 

nyújt a távhő szolgáltatás működésének fedezetére. A támogatás évente, az 

októbertől októberig tartó gázévekre vonatkozóan kerül meghatározásra. A támogatás 
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elsődleges célja, hogy a szolgáltatók a rezsicsökkentés miatt befagyasztott árak miatt 

ne legyenek veszteségesek. 
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1. diagram: Fűtőmű bevételeinek megoszlása források szerint 

 

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a távhőszolgáltató tárgyévi 

auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és 

távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja 

meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás 

alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a 

nyereségtényező szorzatának mértékét (nyereségkorlát). A nyereségtényező 

távhőszolgáltató esetében 2,0 %. A szolgáltató a nyereségkorlát feletti eredményét 

köteles energetikai hatékonyságot növelő vagy költségeit csökkentő beruházásra 

fordítani.  

A Fűtőmű a 2018. évben nyereségkorlát feletti támogatásként keletkezett 

összeget, 17,5 millió forintot 3 db egyenként 8000 liter térfogatú, álló kivitelű, 

korróziógátló belső bevonattal ellátott HMV (használati melegvíz) tartály beszerzésére 

és a IV. kazán automatikájának cseréjére fordította. A beruházás a jogszabályban előírt 

határidőig, 2020. december 31-ig megvalósult.  

A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján az üzletágat úgy kell kezelni, 

mintha önálló vállalkozás keretében végezték volna el, tehát biztosítani kell a 

számviteli szétválasztást továbbá a bevételek nem fordíthatók más szolgáltatás 

finanszírozására (keresztfinanszírozás tilalma). 

Összességében megállapítható, hogy a távhőszolgáltatási üzletág az elmúlt 

években rendre pozitív eredménnyel zárt köszönhetően annak, hogy az állami 

22,6%

77,4%

Fűtőmű bevétel megoszlása - 2020. év

MAVIR támogatás Árbevétel
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támogatás kellően kompenzált a lakosság rezsicsökkentéssel befagyasztott díjai miatt 

elmaradt bevételeket. Mindezek mellett a pozitív eredmény lehetőséget biztosított 

energiahatékonyságot növelő beruházásra is. A területen megoldandó feladatként a 

kintlévőségek pénzügyileg stabil, kiszámítható kezelése jelentkezik. 

2. táblázat: Távfűtés eredménye 2014-2021. év 

 

2.  Parkolás 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt 2007. december 6-án üzemeltetésre átvette 

Szentendre belváros kijelölt fizető parkolóit. Az akkor megalakult „Parkolási iroda” 

feladata a helyi parkolási rendeletben kijelölt fizető parkolóhelyek díjfizetés ellenében 

történő igénybevételének ellenőrzése. Korábban a parkolási díjak a VSZ Nzrt. 

bevételét képezték, azonban az Önkormányzat döntése alapján 2015. március 1-től az 

ügyfelek által fizetett parkolási díjból származó bevétel az Önkormányzatot illeti meg. 

A parkolást a VSZ Nzrt. üzemelteti, melyért a költségei megtérítésére jogosult. A 

díjaknak az Önkormányzat megbízásából, és javára történő beszedéséről az 

Önkormányzat és az üzemeltető az üzemeltetési szerződésben rendelkeznek.  

A Parkolási divízió induláskor és jelenleg alkalmazott üzleti modellje jelentősen 

eltérő hatást gyakorol a Társaság eredményére. Az induláskori modell lehetőséget 

Évek
Adózott eredmény 

(eFt)

2014 tény -22 866

2015 tény -112 845

2016 tény -12 820

2017 tény 12 866

2018 tény 4 972

2019 tény 6 728

2020 várható 5 848

2021 tervezett 4 461



20 
 

teremtett a VSZ Nzrt-nek jelentős pozitív eredmény elérésére. Ha az Önkormányzat 

bevételeit a Parkolási divízió költségeivel összevetjük, akkor a tevékenység több, mint 

100%-os nyereséggel operál. A jelenlegi rendszerben a Társaság csupán a felmerülő 

költségeinek megtérítésére számíthat, így eredménye – a Tulajdonos 

Önkormányzattal kötött szerződések következményeként – 0. 

3.  Közétkeztetés 

A gyermekétkeztetés, mint gyermekjóléti szolgáltatás helyi önkormányzati 

feladat, ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 

biztosítani a megjelölt intézményekben. A jogszabály azt is rögzíti, hogy mely 

esetekben kell ingyenesen biztosítani a gyermekétkeztetést (hátrányos helyzetű), 

továbbá tartalmazza, hogy a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek 

alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ezt a 

térítési díjat fizetik meg az igénybe vevő szülők, illetve – amennyiben normatív 

támogatás kerül igénybevételre – az állam. Az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles 

elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 

nyersanyagköltséget. 

A fentieknek megfelelően a közétkeztetési divízió bevételei a szülő (vagy állam) 

által az Önkormányzatnak megtérített nyersanyag költségből és az Önkormányzat 

által fizetett úgynevezett rezsiköltség átalányból származik. 

E rendszerben tehát a Társaság szolgáltatási díjra jogosult, az Önkormányzat, 

illetve az intézmények pedig az ellátottaktól – vagy gyermekétkeztetés esetén az 

ingyenesen vagy kedvezménnyel juttatott étkeztetés után az államtól – a 

nyersanyagérték összegének megfelelő térítési díjra jogosultak. 

A gyermekétkeztetés biztosításával az Önkormányzat a Társaságot bízta meg, 

amely ellátja a szociálisan rászorultak közétkeztetését is. E feladatot biztosító 

szerződéses rendszer alapján a Társaság az ellátást a szerződésben rögzített 

közoktatási és szakképzési intézmények tanulói számára az Önkormányzattal kötött 

szerződés, az önkormányzati fenntartású Szentendrei Városi Óvodák, a Püspökmajor 
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Lakótelepi Bölcsőde és a Gondozási Központ Szentendre intézményekkel az 

Önkormányzattal kötött szerződés feltételrendszerével összhangban álló, de az egyedi 

sajátosságokat is figyelembe vevő szerződések alapján végzi.  

Az elmúlt években a szolgáltatási díj emelésére a rezsiátalány százalékos 

értékének emelésével került sor, a nyersanyagérték – a lefolytatott sikeres és kedvező 

közbeszerzéseknek köszönhetően – nem módosult. 2020. évben azonban a Társaság – 

az élelmiszer alapanyagok jelentős drágulása miatt – a nyersanyagérték 

módosításának kezdeményezésére is rákényszerült, mely alapján a díjak az ellátottak 

által fizetendő térítési díjat is módosították.  

A fentebb vázolt modell alapján a Társaságnak a tevékenység ellátásával 

kapcsolatos költségei térülnek meg, nyereséggel nem számolhat. Azonban, mivel a 

szolgáltatás közel 3200 adag étel napi teljesítésére van optimalizálva, a járványhelyzet 

miatti leállás azt eredményezte, hogy az adagszám alapján fizetendő szolgáltatási 

díj az állandó költségeit nem fedezte. Ennek okán a 2020. évben az üzletág 

veszteséggel zárt és a 2021-ban a tavaszi félév digitális oktatása is veszteséget generál.  

4.  Közszolgáltatási szerződések 

Szentendre Város Önkormányzata és a VSZ Nzrt. 2013-évben közszolgáltatási 

szerződéseket kötött az önkormányzati közfeladatok ellátása céljából, melyeket 2015-

ben a felek átdolgoztak, és melyeket a Képviselő-testület a 54/2015. (III. 12.) Kt. sz. 

illetve a 120/2015. (V. 14) Kt. sz. határozattal fogadott el. A felek között az alábbi 

szerződések jöttek létre: 

3. táblázat: Közszolgáltatási szerződések 

Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, 
üzemeltetése tárgyú közszolgáltatási szerződés 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában/kezelésében lévő egyes 
ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági feladatok ellátása tárgyú közszolgáltatási 
szerződés 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő 
közutak, közterületek és hidak téli útüzemeltetése tárgyú közszolgáltatási 
szerződés 
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Belvízi vizet, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése 
és karbantartása tárgyú közszolgáltatási szerződés 
Mobilgát védműfenntartási feladatai tárgyú közszolgáltatási szerződés 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő 
közutak, közterületek és hidak és műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése tárgyú 
közszolgáltatási szerződés 
Zöldfelületfenntartás közterületeken és egyéb önkormányzati területeken tárgyú 
közszolgáltatási szerződés 
Városgazdálkodási (közterület fenntartási) feladatok ellátása közterületeken és 
egyéb önkormányzati területeken tárgyú közszolgáltatási szerződés 

 

A korábbi szerződések oly módon kerültek módosításra, hogy az ellátandó 

feladatok kompenzációval finanszírozottak. A feladatellátás éves tartalmát a 

közszolgáltatási tervben kell rögzíteni, mely az üzleti terv része. A közszolgáltatási 

szerződés-módosítások VI. fejezete rögzíti az elszámolás formáját, mely szerint a 

Társaság a teljesítéséről félévente az időszak végét követő 60 napon belül, valamint 

évente a végleges éves elszámolással egyidejűleg az Önkormányzatot tájékoztatni.  

A konstrukció alapelve, hogy az Önkormányzat az adott közfeladat 

végrehajtását átadja a Társaságnak, és e feladathoz támogatást nyújt, meghatározott 

megrendelés nélkül. Tehát a feladatot finanszírozza, majd a célra történő 

pénzfelhasználásról számoltatja el a támogatott Társaságot. Ennek megfelelően ebben 

a rendszerben a támogatás nem a szolgáltatás ellenértéke, áfabeli megítélése az 

intézményfinanszírozással egyenértékű, tehát a támogatás nem lesz adóalap a 

támogatottnál, a támogatásnak nincs áfa-vonzata. 

A kedvező áfabeli megítélésnek feltétele azonban, hogy a felek közötti 

együttműködés a fenti feltételeknek megfeleljen, tehát amennyiben az Önkormányzat 

konkrét megrendeléseket ad, akkor a rendszer alapvető feltételei sérülnek, a 

tevékenység szolgáltatásnak minősül, annak áfa fizetési kötelezettségével együtt. A 

közszolgáltatási szerződések rendszerével és a kompenzációs finanszírozással az 

Önkormányzat nagyságrendileg 100 Mft költségmegtakarítást ér el évente. 

A közszolgáltatások ellentételezését – tekintettel annak versenyt befolyásoló 

hatására is – nem csupán nemzeti jogszabályok rendezik, de annak szabályairól az 

Európai Unió is több rendelkezést tett. A fő uniós aktus, mely az Önkormányzat és a 
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Társaság közötti szerződések alapjául is szolgált, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 

formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU 

Bizottság határozat (2011. december 20.) (a továbbiakban: 2012/21/EU hat.) A 

2012/21/EU határozatnak megfelelő „támogatás” nem minősül állami támogatásnak 

versenyjogi szempontból, amennyiben egyértelműen és világosan fogalmazza meg a 

közszolgáltatási kötelezettséget, az ellentételezést előre meghatározottan, objektív és 

átlátható módon számítja, a szerződésben az ellentételezés nem haladja meg a 

felmerült költségeket és az észszerű haszon mértékét, valamint abban az esetben, ha 

a közszolgáltatást nyújtó vállalkozást nem közbeszerzési eljárással választották ki, 

akkor az ellentételezés mértékét egy átlagos, jól vezetett és közlekedési eszközökkel 

rendelkező társaság által biztosított ellenértékhez mérik.  

Az ellentételezésről szóló 5. cikk meghatározza az ellentételezés (kompenzáció) 

kiszámolási módját is. Ezek szerint az ellentételezés összege nem haladhatja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy 

észszerű nyereséget1 is. A figyelembe veendő költségek az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatás nyújtásakor felmerült valamennyi költséget magukban foglalják. A 

figyelembe veendő bevételeknek mindenképp magukban kell foglalniuk az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatásból származó bevételeket, függetlenül attól, 

hogy a Szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásnak minősülnek-e. 

A fentiek alapján a közszolgáltatási szerződések alapján fizetendő 

ellentételezésnek magába kell foglalnia a költség megtérítését. A Társaság észszerű 

nyereséggel nem tervez, azonban beruházási támogatásban rendszeresen részesült. 

A szerződés szerint – és a 2012/21/EU hat. szerint is – amennyiben az egyes 

feladatok kapcsán 10 %-ot meghaladó összegben maradvány keletkezik, úgy azt a 

Társaságnak – az Önkormányzat döntése alapján – vissza kell fizetni, más tevékenység 

 
1 21/2012/EU határozat 5. cikk (7) bekezdése szerint a 100 bázispontos felárral növelt releváns 

swapkamatlábat nem meghaladó tőkemegtérülési ráta minden körülmények között észszerűnek 
tekintendő. A releváns swapkamatláb az a swapkamatláb, amelynek lejárata és pénzneme megfelel a 
megbízási aktusban meghatározott időtartamnak és pénznemnek. 
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a kompenzációból nem finanszírozható. A 10 %-ot el nem érő összegű maradvány a 

következő időszaki feladatokba számítódik be. 

A kompenzációval finanszírozott tevékenységek esetében a Társaság 

technikailag úgy működik, mint az Önkormányzat „meghosszabbított keze”, a 

gazdálkodása, elszámolási rendszere, finanszírozása intézményi működésre utal. Az 

elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy ezen rendszerben nem keletkezik nyereség, 

ha az az Önkormányzat valamelyik feladatra a ténylegesnél magasabb finanszírozást 

állapított meg, akkor a Társaságnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A 

kompenzációs összegek észszerű nyereséggel történő megemelésére – a Tulajdonos 

döntése alapján – eddig nem került sor. A Társaság működéséhez szükséges eszközök 

beszerzéséhez a Tulajdonos korábban beruházási keretösszeget biztosított. 

5.  Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodási ágazatban 2013-tól folyamatos változás zajlik, 

melyhez a Társaságnak alkalmazkodnia kell. Ez az ágazat hosszútávú finanszírozását 

is befolyásolja és ezzel együtt hatást gyakorol a hulladékgazdálkodási rendszerek 

fenntartására, üzemeltetésére. A módosítások hatása a hulladékgazdálkodási 

vállalatok gazdálkodását költség és bevétel oldalról egyaránt érinti. A Társaság 2013-

2016. évi gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy a közszolgáltatás díjai 2013-ban 

befagyasztásra kerültek a 2012. évi árszintnek megfelelően, majd a rezsicsökkentés a 

2012. évi árszintet figyelembevéve a díjat 10 %-kal csökkentette – ez Szentendrén 

ténylegesen több mint 20 % csökkenést, ezáltal bevételkiesést jelentett. A 

hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján pedig a 

szolgáltatásért járó díjmegállapítás joga az önkormányzatoktól átkerült a 

hulladékgazdálkodásért és közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 

minisztériumhoz (a jogszabálymódosítás óta díjfelülvizsgálatra nem került sor). 

Emellett azonban a 2013. január 1-én hatályba lépő Ht. olyan plusz szolgáltatási 

elemeket tett kötelezővé, mint a házhoz menő lom-, zöldhulladék gyűjtés vagy éppen 

a szintén háztól történő szelektív hulladék gyűjtés, melynek költségei azonban a – 
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2012. évi árszinttel befagyasztott és rezsicsökkentéssel csökkentett – közszolgáltatási 

díjban nem kerültek beépítésre. 

2016-ban újabb átalakítás következett be. A Ht. 2016. április 1-én hatályba lépő 

módosítása alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam koordináló 

szervezetet hozott létre. A koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

NHKV Zrt.), amely egyedüliként jogosult számlakibocsátásra a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szektort tekintve, a továbbiakban a közszolgáltatók nem jogosultak a 

számla kiállítására és a közszolgáltatási díj beszedésére, mivel az ingatlanhasználó a 

díjfizetési kötelezettségét az NHKV Zrt. részére teljesíti. Ennek megfelelően a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaságok biztosítják továbbra is a 

tényleges feladatellátást, de számlát nem állíthatnak ki, a lakosok által fizetendő 

közszolgáltatási díj sem illeti meg a közszolgáltatókat. A közszolgáltatók az elvégzett 

közszolgáltatásért szolgáltatási díjra jogosultak, melyet az NHKV Zrt. állapít meg és 

fizet ki a közszolgáltatóknak, a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási 

szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet szabályainak alkalmazásával. A 

kalkuláció alapja a standard díj – 2,737 Ft/liter – a negatív és pozitív korrekciós 

tényezőkkel módosított értéke, a szolgáltatási díj ennek a közszolgáltatási díj alapjául 

szolgáló liter mennyiséggel – ténylegesen a kiszámlázott vegyes hulladék 

mennyiségével – való szorzata. Emellett az NHKV Zrt-t illeti meg a hulladék – 

haszonanyag - értékesítéséből származó bevétel is. 

Az átalakítás további hatása, hogy Az NHKV Zrt. a Társaságtól 2017. április 7-

én megvonta az ún. megfelelőségi véleményt, többek között arra való hivatkozással, 

hogy az ellátandó lakosszám nem éri el az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben meghatározott 50.000 főt, illetve a VSZ Nzrt, által begyűjtött 

szelektív hulladék egy főre eső mértéke nem éri el az előírt kvótát. A Ht. a 

megfelelőségi vélemény visszavonásának jogkövetkezményeként az 

önkormányzatok, mint ellátásért felelős szervezetek kötelezettségévé tette, hogy a 

megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatókkal a közszolgáltatási 

szerződést mondják fel. Ennek eredményeképp a hatályos hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatási szerződést a VSZ Nzrt. ellátási körébe tartozó önkormányzatoknak 

meg kellett szüntetni, és új közszolgáltatót kellett kiválasztani azon közszolgáltatói 

körből, melyek a megfelelőségi véleményt megszerezték. 2017. áprilisa után a 109 

közszolgáltatóból 21 közszolgáltató rendelkezett ilyen véleménnyel. Szentendrén és 

Pilisszentlászlón az érintett önkormányzatok döntései alapján a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató szervezet 2018. január 1. napjától a Fővárosi Közterület-fenntartó 

Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: FKF Zrt.), a 

feladatokat pedig a közszolgáltató alvállalkozójaként továbbra is a Társaság látja el. 

Pomáz város esetében a VSZ Nzrt. 2017. december 31-ig látta el a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatát, majd egy egyhónapos időszak 

kimaradását követően 2018. január 1-től a VSZ Nzrt. az FKF Nonprofit Zrt. 

közszolgáltatói alvállalkozójaként ismét végzi Pomáz város hulladékszállítását.  

Az együttműködés jelentős pozitív hatása, hogy a szolgáltatásért járó 

elszámolás, már nem az NHKV Zrt.-vel közvetlenül történik, hanem az FKF Nonprofit 

Zrt.-vel, így az sokkal átláthatóbb és tervezhetőbb. A Társaság a szolgáltatásért nettó 

2,95 Ft/liter szolgáltatási díjat kap a közszolgáltatótól minden, a szolgáltatási 

területen szerződött vegyes (kommunális) hulladék liter után. 

További kiemelendő pozitív hatás, hogy az FKF Nonprofit Zrt. által kidolgozott 

standardok, minőségügyi követelmények a Társaság eljárásrendjeibe is beépítésre 

kerültek, fejlesztve a végrehajtás minőségi színvonalát.  

A közszolgáltatás során a Társaság biztosítja a kommunális hulladék heti 

rendszerességű elszállítását, biztosítja házhoz menő formában a zöldhulladék és a 

szelektív hulladék havonkénti elszállítását, gyűjtőszigeteket tart fent és 

hulladékudvart üzemeltet, valamint szintén házhoz menő formában biztosítja az évi 

egyszeri lomhulladék elszállítást. E konstrukcióban – a korábbi közszolgáltatói 

működésben egyébként jelentős költségelemként szereplő – ártalmatlanítást az FKF 

Nonprofit Zrt. végzi, az általa üzemeltetett Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, 

mely egyébként környezeti oldalról is kedvezőbb, mint a korábban alkalmazott 

lerakással történő ártalmatlanítás. 
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Bár 2016. április 1-től a számlázás az NHKV Zrt. feladata, azonban a számlák 

kiállításához szükséges adatokat az NHKV Zrt. a közszolgáltatóktól várta. Az 

adatszolgáltatás során a közszolgáltatók – és később az önálló azonosítóval rendelkező 

közszolgáltatói alvállalkozók is, mint a Társaság – rákényszerültek számlázási, 

ügyfélnyilvántartási programjuk folyamatos fejlesztésére, hogy az NHKV Zrt. által 

meghatározott adatokat biztosítsák, és az NHKV Zrt. fejlesztés alatt álló programjának 

megfelelő formában tudják azt megküldeni. Ez részben módosult 2019-ben, mert a 

Társaság csatlakozott az NHKV Zrt. által időközben kialakított új rendszerhez, így 

jelenleg az NHKV Zrt. számlázórendszerébe közvetlenül viszik fel a munkatársak az 

adatokat. Azonban a szükséges adatszolgáltatási, ellenőrzési, jóváhagyási feladatok 

végrehajtásához továbbra is szükséges humánerőforrást biztosítani.  

A Társaság hulladékgazdálkodási ágazatának finanszírozását azonban a 

közszolgáltatói alvállalkozói státusz csak részben oldotta meg. Mivel a szolgáltatási 

díjmegállapításról szóló hivatkozott NFM rendelet nem költségalapú finanszírozást 

biztosít, továbbá felső korlátot is tartalmaz a megállapított szolgáltatási díjra, így a 

közszolgáltató sem tudja oly módon megosztani alvállalkozójával a díjat, hogy annak 

minden költsége megtérüljön, főként, mert eleve voltak olyan költségelemek – például 

a hulladékudvar üzemeltetése – melynek finanszírozását a jogszabályok sem 

érintették. Így már eleve veszteséggel kellett terveznie a Társaságnak.  

A jogszabályban rögzített standard díj, ezáltal a Társaságnak fizetett 

közszolgáltatói alvállalkozó díj 2018 óta nem változott, tehát a szerződéskötés óta 

eltelt időszak áremelkedései és a minimálbér emelés e veszteséget növeli. Ez a teher a 

közszolgáltatónál is érvényesül, így – bár ezt a Társaság kezdeményezte – az 

alvállalkozói díj emelése reálisan nem várható. 

A Hulladékgazdálkodás eredménye 2014-2021. év 

2016. 04. 01-től a Társaság árbevétele már az NHKV Zrt.-vel való 

elszámolásokból adódott. 2016. évben a bevételek elszámolása igen nehézkes volt és 

jelentős késedelemmel történt meg az év során. A teljes éves elszámolás a 

mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg, ezért a Társaság 2016. évi 

beszámolójában a Hulladékgazdálkodási tevékenység eredménye – 136 millió Ft volt. 
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A 2016. évre vonatkozó elszámolás 2017. év közepén történt meg, ennek eredményét 

a Társaság 2017. évi beszámolójában az Előző évek oszlopban mutathatta ki. A két 

eredményt az alábbi táblázatban összevontan 2016. évi veszteségként mutatjuk be. 

2018. évtől a Hulladékgazdálkodási tevékenységet a Társaság az FKF Nonprofit 

Zrt. alvállalkozójaként végzi. Ebben az évben az NHKV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. 

között nem történt meg a teljeskörű elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig. Ennek 

hiányában a Társaság nem számlázhatott az FKF Nonprofit Zrt. felé, csak egy költség 

alapú becsléssel határozhatta meg bevételét. 2019. évben számlázhatott a Társaság 

2018. évre vonatkozóan az FKF Nonprofit Zrt. felé, de még ez sem volt teljes körű 

elszámolás, így a Társaság könyveiben még 47 millió Ft költségalapú elszámolás 

szerepel, amelynek eredményhatása a 2018. évi végleges elszámolást követően 

jelentkezik majd. 

4. táblázat: Hulladékgazdálkodás eredménye 2014-2021. 

 

Évek
Adózott eredmény 

(eFt)

2014 tény -37 730

2015 tény -42 234

2016 tény* -25 398

2017 tény -56 778

2018 tény** -222

2019 tény -84 891

2020 várható -60 826

2021 tervezett -72 947

*

** Nem teljeskörűen elszámolt év, kiszámlázás 
hiányában csak költségalapú becslés 
történhetett

Korrigálva a következő évben elszámolt, 
NHKV-tól kapott árbevétellel



29 
 

Várható változások a hulladékgazdálkodásban 

2021. évben az ágazat ismét változások elé néz, mely a hulladékgazdálkodást 

várhatóan teljesen új szervezeti alapokra helyezik. Bár jelenleg még nem minden 

részletszabály ismert, azonban az alábbi változások körvonalazódnak. Módosul a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, melynek 

értelmében kikerül az önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodás 

feladatának megszervezése. Ezen túlmenően fontos változás, hogy a 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és koordinálása új koncessziós modellben 

valósul meg, amelyben az állam által meghatározott feladatokat – a hulladék 

összegyűjtésétől egészen annak hasznosításra történő előkezeléséig – egy 

magánszereplő fogja elvégezni. A koncessziós társaságnak vállalnia kell, hogy teljesíti 

az Európai Unió által meghatározott, évekre lebontott hulladékgazdálkodási 

célszámokat és elvégzi a szükséges beruházásokat. A teljes hulladékgazdálkodás 

(mely állami feladat) kiadható koncesszióba, egy koncesszornak. A koncesszor nem 

adhatja tovább, de alvállalkozókat vehet igénybe (koncesszori alvállalkozó). A 

koncesszort a Kbt. szerinti koncessziós eljárásban választják ki, határozott időre. A 

koncessziós szerződés első alkalommal 2023. július 1-jén lép hatályba. Ezzel 

párhuzamosan 2023. július 1-i hatállyal az önkormányzatok és a közszolgáltatók 

közötti közszolgáltatási szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek, ezzel 

együtt megszűnnek a közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai 

is, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatot a koncesszor és a koncesszori 

társaság látja el. 

Hulladékgazdálkodási eszközökre (a hulladékgazdálkodási tevékenység 

ellátását szolgáló és ahhoz bármilyen jogcímen használt vagyon és vagyoni értékű 

jogok) vonatkozóan az alábbi fontos változások lépnek életbe. 

 
„18/D. §  (1) A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság átengedésével kapcsolatos 

nyilvános pályázat kiírásának időpontját megelőzően üzembe helyezett nem veszélyes vegyes 

települési hulladékot égető hulladékégető mű, amelynek hulladékgazdálkodási engedélye a 

koncessziós területen a legnagyobb éves befogadható égethető hulladékmennyiséget 

tartalmazza, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges 
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hulladékgazdálkodási eszköz (e § alkalmazásában a továbbiakban: eszköz) üzemeltetője a 

szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a 

koncesszori alvállalkozó által az eszköz használatát az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátásával összefüggésben, a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletében meghatározott díj ellenében.” 

 
Amennyiben az eszköz üzemeltetője nem köt szerződést a koncesszorral, akkor 

erre a hatóság kötelezi. 2023. július 1. napjával az eddig közszolgáltatásban használt 

hulladékgazdálkodási eszközök szabad kapacitásnak minősülnek, tehát a koncesszor 

igényeinek megfelelően a koncesszor és a koncessziós társaság által  felhasználhatók.  

A koncessziós szerződés életbelépése előtti időszak piaci folyamatai fogják 

meghatározni, hogy a Társaságnak milyen szerepe lehet az új rendszerben. További 

változás még, hogy a megfelelőségi véleményt, melyet a közszolgáltatói 

alvállalkozónak is meg kell kérnie, az HNKV Zrt. helyett a MEKH adja ki. 

6.  Finanszírozási hiány 

Látható tehát, hogy egyik modellben sem számíthat a Társaság pozitív 

eredményre. A távfűtési üzletág rezsicsökkentés miatt önmagában a fogyasztói 

díjakból nem finanszírozható, a szükséges állam támogatás korlátozza a nyereséget. 

Ha mégis keletkezik, akkor az csak célzott fejlesztésekre fordítható. A parkolás és a 

közétkeztetés költségeit az Önkormányzat, mint megrendelő megtéríti, azonban mint 

Tulajdonos elvárja, hogy a Társaság nyereséget ezen tevékenységen ne realizáljon. A 

kompenzációval finanszírozott tevékenységek esetében is a VSZ Nzrt. a költségeinek 

megtérítésére jogosult, a kialakult gyakorlat alapján az Önkormányzat észszerű 

nyereséget nem biztosít a Társaságnak. Mindezek mellett a Hulladékgazdálkodási 

tevékenység a korábban bemutatott tényezők miatt veszteséget termel, melyet a 

Tulajdonos pótbefizetéssel kompenzál. 

Összességében megállapítható, hogy a Társaság fő tevékenységein 

gyakorlatilag nyereséget nem érhet el, amely mellé egy veszteséges 

hulladékgazdálkodási tevékenység társul. Mindez egyenesen következik abból, hogy 
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a Társaság közfeladatot lát el, továbbá, hogy etekintetben fő partnere az 

Önkormányzat. 

 Likviditási helyzet 

A Társaság likviditásának megőrzése érdekében folyószámlahitellel 

rendelkezik, mely az elmúlt években az alábbiak szerint változott. 

 2015. október előtt 100 millió Ft 

 2015. október – 2019. november 200 millió Ft 

 2019. november – 2020. december 300 millió Ft 

 2021. januártól 400 millió Ft 

A kamat jelenleg kedvezően alacsony, a 2021. évi bankváltással még kedvezőbb 

kondíciókat sikerült elérni, köszönhetően, az Önkormányzattal közös beszerzésnek. 

Az alábbi táblázatból látható, hogy a folyószámlahitel keretét a Társaság folyamatosan 

használja, évenkénti megújítása nélkül fizetési kötelezettségeinek nem tudna eleget 

tenni. A folyószámlahitel megszüntetésére a bemutatott gazdasági modellek mentén 

nincs lehetőség. 
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2. diagram: Folyószámla hitelállomány 2019-2020 

 

 

E folyószámlahitel azonban a napi működéshez kerül felhasználásra, nagyobb 

beruházásokra, fejlesztésekre nem alkalmazható. A Társaság – forrás hiányában – 

fejleszteni nem tud, tárgyi eszközei értékvesztését sem tudja visszapótolni, mint arra 

egy 2019. évi belső ellenőrzés is rámutatott. A Társaság működőképességének és a 

Tulajdonos által rábízott feladatok ellátásának egyik alapfeltétel, hogy amortizálódott 

eszközeit pótolni tudja. Az ehhez szükséges beruházási keretösszeget a pandémia 

előtt a Tulajdonos részben biztosította. 

Speciális tevékenységei folytán a Társaságot az általános adózási szabályokon 

túl egyéb fizetési kötelezettségek is terhelik (pl.: felügyeleti díj, közművezeték után 

fizetendő adó, stb.).  Társaságunk a koronavírus miatt a kedvezményes adózási körbe 

nem tartozik.  
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Folyószámlahitel záróállomány 230 859
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Legmagasabb folyószámlahitel állomány - 2020. év 296 162

Legalacsonyabb folyószámlahitel állomány - 2020. év 41 206

Folyószámlahitel állomány 2020. 12.31
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5. táblázat: szállítói tartozások és rövid lejáratú kötelezettségek 

 

 

A szállítók felé fennálló tartozások a Társaság alkupozícióját erősen rontják, 

mert a várható fizetési késedelmet a szállítók „beárazzák”.  

A tartozások felhalmozódása miatt egyre több esetben várható, hogy szállítók 

csak készpénzre vagy előre fizetés esetén vállalják a szolgáltatás teljesítését vagy 

adnak árut, melyre már a korábbi években is rendszeresen volt példa. Ennek 

következtében várhatóan szűkül azok köre is, akik esetében szállító tartozást lehet 

fenntartani, mely tovább rontja a likviditási helyzetet, illetve növeli az egyes szállítók 

felé fennálló tartozások összegét.   

Jelen pénzügyi helyzet mindezek mellett az alábbi gazdálkodási nehézségeket 

is okozza: 

• ajánlatkérésre több vállalkozó nem reagál 

• a fizetési morált a szállítók beárazzák 

• indokolt esetben sem lehet szállítót váltani, mert az azonnali 

tartozásrendezést von maga után 

• a kivitelezési folyamatok akadoznak 

Korosított Szállítói Tartozások 2020.12.31 ezer Ft

Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül 244 020      

Szállítói állomány - korosított- Renesco-val 328 817      

        ebből:

nem lejárt 160 675

0-30 napon belül 48 283

30-60 napon belül 23 596

60-180 napon belül 5 499

180-365 napon belüli 24

365 napon túli 5 943

Renesco 84 796

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2020.12.31 ezer Ft

Szállítói tartozás 244 020

Bér + járulékai 57 951

Egyéb adók 48 351

Egyéb kötelezettség 1 868

Összesen 352 191
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• a közvetett költségeken belül növekszik a késedelmi kamatok és a 

behajtási költség átalány mértéke. 

3. diagram: Szállítói állomány alakulása 

 

 

Az Önkormányzat által teljesített pótbefizetésnek, valamint a folyószámlahitel 

megemelt összegének köszönhetően a VSZ NZrt. szállítói állományában folyamatosan 

csökken a lejárt tartozások aránya, míg 2020. áprilisában a tartozások 61 %-a volt 

határidőn túl, addig ez az arány 2021. márciusában mindössze 12,5 %-ra csökkent. 

A fizetési morál javulását eredményezte az is, hogy a korábbi évekhez képest 

kiszámíthatóbbá vált a Hulladékgazdálkodási bevételek beérkezése is. A magasabb 

folyószámlahitel-keret lehetővé teszi, hogy a Társaság a befolyó bevételek és a fizetési 

kötelezettségek időbeli eltolódásából adódó finanszírozási „réseket” kezelni tudja, 

fizetési késedelmeit minimalizálhassa. 

A javuló fizetési hajlandóság hosszú távon hozzájárul a Társaság kedvezőbb 

piaci megítéléséhez, a szállítói bizalom növekedéséhez is, ezáltal a korábban 

részletezett negatív gazdasági hatások kiküszöböléséhez. 
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Vevői követelések 

A Társaság 2020. december 31-én fennálló 330 millió Ft követelésállományából 

közel 140 millió Ft-ot tesznek ki a 360 napon túl lejárt vevői tartozások, amelyek döntő 

többsége, több mint 80 %-a 2016. év előtt keletkezett. Ennek a tartozásnak a közel 2/3-

át az akkor még közszolgáltatóként a hulladék közszolgáltatási díjként kiszámlázott 

összegek képezik. A 2016. április 1-től életbe lépő jogszabályváltozások során az 

NHKV Zrt. a közszolgáltatók korábbi követeléseit nem vette át.  

6. táblázat: Korosított vevőállomány 

 

 

A lejárt határidejű tartozások, ha kis mértékben is, de minden évben 

növekednek, behajtásuk nagy erőfeszítéseket igényel, jelentős adminisztrációval, 

viszont igen csekély eredménnyel jár. 

A követelések kezelése és behajtása az idő előrehaladtával egyre nehezebb, 

különösen a magánszemélyek esetében. A Társaság korábban már több módszerrel élt 

ezen tartozások behajtására – egyes tételek peresítésével, saját követeléskezelő 

alkalmazásával, követeléskezelőknek történő átadással, személyes felkereséssel, 

hulladék kintlevőség esetén a NAV bevonásával –, így azok a követelések, melyek 

Korosított Vevő Állomány 2020.12.31 ezer Ft

Összes Vevő követelés: 333 551

        ebből:

nem lejárt 158 319

0-30 napon belül 14 041

31-60 napon belül 8 193

61-180 napon belül 9 435

180 -365 napon belül 7 346

365 napon túli 136 218

Divízió
2020.12.31-i 

állomány
Megoszlás

Hulladékgazdálkodás 67 357 49,4%

Távfűtés 54 676 40,1%

Egyéb tevékenységek 14 189 10,4%

Összesen 136 223 100,0%

360 napon túli követelések megoszlása divíziónként
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kapcsán a megtérülés lehetősége még fennállt, behajtásra kerültek, a jelenleg fennálló 

kintlevőség esetén azonban ezen módszerek eredménytelenek voltak. 

Az eddig nem peresített követelések bírósági útra terelése esetén figyelembe 

kell venni, hogy a legnagyobb csoportot jelentő hulladék közszolgáltatási díj 

kintlevőségek egyenként csekély összegű, de sok tételből állnak, így azok előkészítése, 

adminisztrációja, képviselete jelentős költséggel jár. 

A követelések érvényesítésének elsődleges feltétele, hogy dokumentálva legyen 

a követelés érvényesítésének megkísérlése. A követelés behajtásához végrehajtható 

határozat, vagy közjegyzői okirat szükséges. A követeléskezelés költségei arányaiban 

annál nagyobbak, minél kisebb a követelés, mivel a végrehajtható okirat 

megszerzéséhez vezető eljárásoknál a követelés mértékéhez viszonyítottan 

százalékosan vannak meghatározva az eljárási díjak, azonban minden esetben van egy 

minimum eljárási díj, amit a követelés mértékétől függetlenül meg kell előlegezni. Így 

bizonyos összegű tartozás alatt nem is gazdaságos megkezdeni a behajtási folyamatot.  

Az adós, vagy örököse/jogutódja felkutatása sok esetben hosszadalmas 

folyamat, további költséggel jár, illetve jogerős és végrehajtható határozat megszerzése 

esetén is sok esetben a követelés különböző okoknál fogva behajthatatlannak minősül. 

Az sem elhanyagolandó, hogy a hitelezők sorában hányadik helyre kerül a Társaság, 

azaz hány olyan lejárt tartozása van az adósnak, ahol egy másik hitelező akár 

jogszabály alapján, akár a hitelezői igény korábbi bejelentése folytán a Társaságot 

megelőzi. 

Így több olyan követelése is fennáll a Társaságnak, ahol a Társaság végrehajtási 

joga bejegyzésre került, de minden követelést megelőző, az ingatlan értékét 

meghaladó banki jelzálog vagy a Társaság követelését megelőző más követelés áll fenn 

az ingatlanon, így előreláthatóan nem lesz fedezet valamennyi igény kielégítésére.  

A követeléskezelés legmagasabb kockázati eleme az, hogy nem tudható, hogy 

miért nem fizet az adós és az sem, hogy a teljesítőképessége elvesztése átmeneti vagy 

végleges, így nehezen felmérhető, hogy a behajtásra tett kísérletek mennyire lesznek 

eredményesek. A követeléskezelési eljárás költséges és hosszadalmas, az eljárási 
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költségeket előlegezni kell. Sikeres végrehajtás esetén a végrehajtót jogszabály alapján 

sikerdíj illeti meg. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 10. pontja rögzíti, 

hogy milyen követelések minősülnek behajthatatlannak, és ahhoz, hogy ezen a 

követelések leírásra kerülhessenek, a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani 

és az egyes alpontokban felsoroltaknak megfelelően (a)-g) pontok) igazolni kell. 

 

A követelések könyv szerinti értéke évről évre csökken, a Társaságnak évente 

jelentős összegű értékvesztést kell elszámolnia ezekre. Az évek során elszámolt 

értékvesztés összege 2020. év végén meghaladja a 110 millió Ft-ot. 

A koronavírus járvány miatti gazdasági válság kapcsán a lakosság fizetési 

képessége is várhatóan romlik, a távhőszolgálatást igénybe vevők fizetésében késések 

prognosztizálhatók. A hulladékgazdálkodás hasonló hatásai a Társaságnál nem 

érvényesülnek, mert a díjat a lakosok nem a közszolgáltatónak, illetve 

alvállalkozójának fizetik meg. 

A Távfűtés tevékenység esetében az utóbbi két év tapasztalatai alapján a havi 

kiszámlázott összegből 360 napon belül 98-99 % befolyik. 

 Munkaerőpiaci helyzet 

A Társaság a térség egyik nagy munkáltatója, több mint 200 munkavállalóval, 

mely jelentős felelősséget jelent. A Társaság felvállalja azt a társadalmi szerepet, hogy 

a munkaerőpiacon kevésbé „kelendő” csoportoknak is lehetőséget adjon: sok idősebb, 

akár nyugdíjas korú szakember lát el fontos feladatokat, hasonló megfontolásból a 

Társaság munkát biztosított hajlék nélküli munkavállalónak, közmunkásból lett 

Partner
2020.12.31-i 

állomány
Megoszlás

Magánszemélyek 106 553 78,2%

Gazdálkodó szervezetek 29 671 21,8%

Összesen 136 223 100,0%

360 napon túli követelések megoszlása partnerek szerint
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állandó státuszú dolgozónak vagy megváltozott munkaképességű munkatársaknak is, 

továbbá törekszik segítséget nyújtani kismama és gyermekes munkavállalói részére. 

A Társaságnak jelentős problémát okozott a munkaerő felvétele és megtartása, 

mert a Társaság által biztosított fizetések nem versenyképesek, még a fizikai állomány 

képzettséget nem igénylő beosztásaiban dolgozók tekintetében sem. A szakképzett 

és/vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő részére pedig végképp nem 

vonzó az a bérszint, melyet a Társaság biztosítani tud. Egy, a tavalyi év októberében 

végzett bérelemzés alapján a Társaság egyes beosztásaiban elérhető bér az adott 

iparágban elérhető bérszint alján található, mind a fizikai, mind a szellemi 

állományban. A társaságnál kifizetett átlagos bruttó bért (257e Ft) összehasonlítva a 

KSH 2020. 07. havi nonprofit szektorban fizetett átlagos bruttó bérrel (366e Ft), a 

különbség tetemes, különösen azt figyelembe véve, hogy a 2020. évi garantált bért, 

210.600 Ft-ot sem sokkal haladja meg a teljes fizikai és szellemi bér átlaga. Az elmúlt 

időszakban ez a helyzet tovább romlott, ugyanis a Társaság 2020-ban a pandémia 

gazdasági hatásainak mérséklése miatt béremelést nem hajtott végre. 

A koronavírus miatt kialakult munkaerőpiaci helyzet sem jelent változást, a 

versenyképesebb jövedelmet kínáló  ágazatok felszívják a fölös munkaerőt. 

2021. február 01-től a minimálbér 161.000 Ft-ól 167.400 Ft-ra, a garantált 

bérminimum 210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra nőtt.2 Ennek megfelelően béremelést 

szükséges végrehajtani egyes munkavállalóknál, mely – éppen az alacsony bérszint és 

a minimális mozgástér miatt – további bérfeszültséget eredményezhet.  

A válság miatt a bérszínvonal a jelenlegi helyzetben lényegesen nem emelhető. 

Emiatt a meglévő állomány megtartása is erőfeszítést igényel, bár a munkahely 

kiszámíthatósága, rendezett viszonyai, „családbarátsága”, közelsége több esetben 

ellensúlyozza a bérezés alacsony voltát.  

Bár bérezés szempontjából nem vonzó, más szempontokat figyelembe véve a 

Társaság által biztosított munkalehetőségek széleskörűek, a képzettséggel nem 

 
2 A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és 

a garantált bérminimum megállapításáról 
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rendelkező munkavállalóktól a magasan képzettekig. A képzettség nélkül érkező 

munkavállalók esetén van lehetőség képzésen részt venni, tanulmányi szerződés 

mellett – pl. rakodó, nehézgépkezelő, kisgépkezelő – de pályakezdő, szakmával 

rendelkezők is gyakorlatot szerezhetnek. Több felsőoktatási intézménnyel tart 

kapcsolatot a Társaság, szakmai gyakorlat végzése céljából.  

 Egyéb gazdasági tényezők 

A Társaság szakmai munkája és a járványhelyzet kezelésére tett intézkedései 

miatt elismerést élvez országos viszonylatban is. A Magyar Közszolgáltatók 

Egyesülete (MAKE), és más közszolgáltató cégek támaszkodtak a Társaság szakmai 

álláspontjára, javaslataira. A Társaság eredményeinek és járványhelyzeti 

felkészültségének köszönhető, hogy a MAKE Közgyűlése a Fűtőmű divízióvezetőjét a 

MAKE Távhőszolgáltatási Tagozat tagozatvezetőjévé, a Társaság főkönyvelőjét a 

MAKE Számvizsgáló Bizottságának tagjává választotta. Hasonlóan jó az 

együttműködés a Köztisztasági Egyesüléssel (KÖZTEGY) és tagjaival.  

A munkaerőpiaci helyzet kapcsán már említésre került, hogy habár a bérszint 

alacsony, egyéb szempontok ezt ellensúlyozni tudják. Ennek köszönhető, hogy a 

Társaságnál magas értékű tudástőke halmozódott fel, amelyet, mint látható, a 

szakmai szervezetek, ágazati szereplők is elismernek. A munkatársak jelentős része 

régebb óta a Társaságnál dolgozik – többen a VSZ Nzrt. megalakulásától –, a Társaság 

számít idősebb munkatársai szakmai tapasztalatára és tudására. A munkavállalók 

elkötelezettek, lokálpatrióta szemléletűek, gyakorlatban valósítják meg a „köz 

szolgálatát”.  

A Társaság elektronikus szolgáltatások igénybevételére kötelezett, ennek 

megfelelően elektronikus úton kerülnek beadásra az adóbevallások, és egyéb 

bevallások a hatóságokkal a cégkapun keresztül történik a hatóságok jelentős részével 

a kommunikáció. Ezen túlmenően a Társaság a belső kommunikációra is 

üzembiztosan működő rendszert alakított ki. Ennek köszönhető, hogy a 
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járványhelyzet miatt bevezetett intézkedések (pl.: home office) nem okoztak 

fennakadást a napi működésben, hiszen a megfelelő csatornák rendelkezésre álltak. 

A Társaság közbeszerzésre kötelezett, a közbeszerzéseket 2018. április 15. óta 

az erre a célra létrehozott EKR rendszeren kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárások 

lefolytatása jelentős költségelem (felelős akkreditált közbeszerzési szakértő, hatósági 

ellenőrzési díj), még úgy is, hogy az eljárások koordinálását a Társaság végzi. Az 

elektronikus felület kötelező alkalmazása tapasztalataink alapján az ajánlattevők 

számának csökkenését eredményezte, ugyanis a rendszer használatához nekik is 

közbeszerzési szakembert célszerű igénybe venniük. Ennek költségeit nem minden 

gazdasági szereplő vállalja, viszont aki az EKR-en nem regisztrál, nem tud részt venni 

az eljárásban.  

A Társaság összetettségéből eredő szerteágazó jogszabályi háttér gyors 

változásai több ízben állították nehéz feladat elé a Társaságot. Fentebb már kifejtésre 

került a hulladékgazdálkodásban történt struktúraváltás és a tervezhetőségre 

gyakorolt hatása, de más területen is jellemző a folyamatos változás. A koronavírus 

járvány miatti rendkívüli jogszabályok rendelkezései – az általános szabályoktól 

történő eltérésekkel – napi feladatot rónak a Társaság munkavállalóira.  

A terhelés mellett azonban ennek kedvező hatása, hogy a Társaság bármely 

eseményre rendkívül rugalmasan tud reagálni. 

Mint arról szó volt, a VSZ Nzrt. működése rendkívül szabályozott, ellenőrzött, 

továbbá státuszából adódóan egy átlagos piaci szereplőnél több kötelezettség terheli 

az átláthatóság terén. Bár több olyan jogszabály és eljárásrend kidolgozása történt 

meg, mely az adófizetési morál javítását eredményezte, azonban Társaságnak – 

amennyiben a közszolgáltatásai mellett piacra lép pl. építőipari ágazatban – olyan 

gazdasági szereplőkkel kell versenyeznie, ahol az átláthatóság, az adófizetési morál, a 

munkaügyi szabályozottság nem maradéktalan. Ténykérdés, hogy a Társaság 

szabályos, jogszabálykövető magatartása versenyhátrányt jelenthet egy árérzékeny 

piacon, még abban az esetben is, ha az esetlegesen magasabb árat a Társaság a 

határidők betartásával, garanciával, egyértelmű felelősségi renddel ellensúlyozza. 
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1.  Járványhelyzet és gazdasági következményei 

Az Önkormányzat a VSZ Nzrt. részére fizetendő kompenzációs összegeket 

Szentendre Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 02.) önkormányzati 

rendeletével fogadta el. A VSZ Nzrt. költségvetési rendeletnek megfelelően elkészített 

üzleti tervének elfogadásáról a Képviselő-testület a 33/2020 (II.26.) Kt. határozattal 

döntött.  

A járvány miatti megszorító intézkedések kapcsán a kompenzáció összegét a 

polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben 

csökkentette, melyet a Képviselő-testület a költségvetés módosításról szóló 30/2020 

(VII. 20.) rendeletében is megerősített. Ennek megfelelően a Társaság üzleti tervét is 

módosítani volt szükséges, melyet a Képviselő-testület a 95/2020. (IX. 9.) Kt.sz. 

határozattal fogadott el. Az új üzleti terv a kompenzációval ellátott közfeladatokra 

biztosított forrást 95 693 eFt-tal, 1 000 307 eFt-ra csökkentette, továbbá a 40 000 eFt 

beruházási keretet elvonta. A Társaság 2021. évi üzleti terve alapján a kompenzációs 

keretek további komoly visszaesést szenvedtek el, az idei évben a VSZ NZrt-nek 

892 600 eFt kompenzációból kell ellátnia feladatait. Mindezek mellett az  

Önkormányzat 2020-ban 103 697 eFt, míg 2021-ben 47 000 eFt pótbefizetést állapított 

meg a Társaság veszteségeinek fedezésére.   

A kompenzáció csökkentését a társaság az elvégzendő közfeladatok 

átcsoportosításával, átszervezésével, és ahol másként nem volt megoldható, 

volumenének csökkentésével, állami támogatás (kurzarbeit) igénybevételével, 

munkavállalók elbocsátásával oldotta meg.  

A Társaság már 2020 februárjában elkészítette pandémiás tervét, melyet azóta 

is folyamatosan aktualizál. A tervben rögzítésre kerültek azok a közfeladatok, melyek 

fenntartása elengedhetetlen, illetve hozzárendelésre került a végrehajtáshoz szükséges 

humánerőforrás. A terv részletesen tartalmazza a védelmi intézkedéseket is, és az 

esetleges leállásokra is tartalmaz iránymutatást. 

A járványhelyzetben a kritikus közszolgáltatások végrehajtása érdekében a 

Társaság védőfelszerelést (maszk, kesztyű, fertőtlenítő stb) biztosít munkavállalóinak, 
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szükség szerint preventív karantén ismételt bevezetésével biztosítja a megfelelő 

munkaerő létszámot. A munkavégzés folytonosságát elősegíti, hogy szükség szerint – 

amennyiben fertőzöttel kapcsolatba került – megtörténik a munkavállalók PCR 

tesztelése.  

A társaságnál kötelező a távolságtartás és a maszkviselés (irodában is), 

irodaépületben belépési korlátozás volt érvényben, a munkatársak home office-ban 

dolgoztak, ahol lehetséges, kapcsolattartás jelenleg is elektronikus úton – Meet, 

telefon, e-mail – történik.   

A Társaság a veszélyhelyzetre tekintettel a főbb partnereivel szerződésben 

rendezte a Covid-helyzet, mint vis maior szabályait, oly módon, hogy az a folyamatos 

munkavégzést biztosítsa. 

2.  A Társaság összehasonlítása más közszolgáltató gazdálkodó 

szervezetekkel 

A Társaság a Tanácsadó Team vizsgálata kapcsán és annak inspirálására 

áttekintette hasonló feladatkörű, méretű közszolgáltató gazdasági társaságok 

tevékenységét, különös tekintettel a szellemi és fizikai állomány arányára.  

Az összehasonlítást a Társaság a 2019. évi beszámolók és kiegészítő mellékletek 

alapul vételével végezte el (ld. 7. táblázat). Bár a tevékenységek teljes mértékben nem 

feleltethetőek meg – nem áll rendelkezésre részletes adat a szolgáltatások 

színvonaláról, a műszaki tartalomról, az ügyfélelégedettségről és egyéb, a költségeket 

befolyásoló tényezőkről – az azonban megállapítható, hogy a szellemi dolgozók 

aránya a Társaságnál a legalacsonyabb. A szellemi foglalkoztatásúak létszáma azóta 

tovább csökkent, ugyanis a 2019. év szellemi állományában még szerepelnek a többi 

önkormányzati társaságnak történő gazdasági szolgáltatásnyújtást végző gazdasági 

társaságok könyvelői és egyéb gazdasági munkatársak, akik a 2020. évet már nem 

„terhelik”.  

Az eredménykimutatás adataiból kitűnően, feltehetően a többi társaság kisebb 

mértékben fedezi tevékenységét a kompenzációs modell alapján. Az anyag jellegű 
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ráfordítások és a közvetített szolgáltatások adataiból, arányából az a következtetés 

vonható le, hogy arányaiban nagyobb volumenben vesznek igénybe alvállalkozót. 

Ez alapján még kedvezőbbnek tűnik a szellemi/fizikai arány, tekintettel arra is, 

hogy az alvállalkozóval történő feladatellátás általában nem igényel akkora irányítási, 

ellenőrzési, jogi, munkaügyi kiszolgáló infrastruktúrát, mint a munkavállalókkal 

történő munkavégzés. Ennek ellenére a hasonló társaságok a VSZ Nzrt-nél arányaiban 

nagyobb kisegítő apparátust tartanak fent.  

A vizsgálati és elemzési célok között szerepelt annak feltérképezése, hogy a VSZ 

NZrt. tevékenységi köréhez viszonyítva, milyen arányú a szellemi és a fizikai 

munkavállalók száma a köztulajdonban lévő, hasonló szektorú és tevékenységű 

cégekkel összehasonlítva, illetőleg miként alakul a VSZ NZrt.-nél a tevékenységi körök 

szellemi foglalkozásúak által történő irányítása. Összevetve az alábbi táblázat 

referencia adatait, összességében is megállapítható, hogy a szellemi és fizikai munkát 

végzők arányát tekintve a Társaság munkaerő struktúrája (munkaerő szerkezete, 

százalékos megoszlása) a feladatokkal arányos és szükséges mértékű, továbbá 

megállapítható, hogy a fizikai folyamatok irányítására, adminisztrációjára fordított 

erőforrások aránya a közszolgáltatási szektorban működő vállalkozásokhoz mérten 

kifejezetten alacsony. 

A részletes adatok az alábbi táblázatban találhatóak. 
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7. táblázat: VSZ NZrt. szellemi és fizikai munkatársainak aránya hasonló cégek összehasonlításában. 

Cég Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Aries Nonprofit Kft. Városgondozási Zrt.
Dunakeszi Közüzemi 

Szolgáltató Kft.
Váci Városfejlesztő Kft

Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.

Székhely 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u 17. 2120 Dunakeszi, Szent István u. 
1.

2600 Vác, Köztársaság út 34. 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17

Székhely lakosságszáma 26 ezer fő 38 ezer fő 29 ezer fő 43 ezer fő 32 ezer fő 124 e fő

CJSZ 13-10-040159 13-09-063424 10-10-020013 13-09-065741 13-09-130719 01-10-043003

Értékesítés nettó árbevétele 1 262 097 000 1 397 295 000 1 485 372 000 1 759 567 000 1 517 930 000 2 625 224 000

Egyéb bevétel 1 289 645 000 83 929 000 187 494 000 251 195 000 34 279 000 939 211 000

Anyagjellegű ráfordítások 1 292 368 000 795 881 000 1 018 434 000 1 382 881 000 1 023 499 000 2 654 983 000

Eladott (közvetített) szolgáltatások 33 237 000 423 094 000 488 476 000 422 881 000 378 270 000 2 394 085 000

Bérköltség 907 969 000 410 850 000 390 974 000 431 184 000 338 187 000 607 734 000

Összlétszám (2019) 271 107 130 102 93 144

Fizikai létszám (2019) fő 203 75 89 74 51 32

Fizikai bérköltség ezer Ft 593 589 000 234 292 000 226 330 000 259 904 000 na 84 102 000

Szellemi létszám (2019) 68 32 41 28 42 113

Szellemi bérköltség ezer Ft 314 379 000 157 527 000 161 311 000 157 850 000 na 499495000

Szellemi / fizikai arány % 25,1 / 74,9 29,9 / 70,1 31,5 / 68,5 27,5 / 72,5 45,2 / 54,8 78,5 / 22,2
Tevékenység távhőszolgáltatás, 

hulladékgazdálkodás, köztisztaság, 
gondnokság, ingatlanfenntartás, 
közétkeztetés, parkolás, zöldfelület, 
közútfenntartás, téli útüzem  2019-
ben könyvelés cégeknek

távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, 
ingatlanfenntartás, karbantartás, 
gyepmesteri szolg, köztisztaság, 
zöldfelület fenntartás, városgazdálkodás

Táv- és központi fűtési szolgáltatás, 
köztisztasági szolgáltatás (takarítás, hó 
eltakarítás, csúszásmentesítés), 
Intézmények takarítása; Temetkezési- és 
temető fenntartási szolgáltatás; 
Parkfenntartás, Piacüzemeltetés,Fizető 
parkolók üzemeltetése, 
Vagyongazdálkodás, Építőipari 
szolgáltatások

hulladékgazdálkodás, 
távhőszolgáltatás, parkok, 
közterek, sportpályák 
üzemeltetése, karbantartása, 
ingatlankezelés, karbantartás 
(ingatlanok vagyonkezelésben), 
temető üzemeltetés

kommunikáció, távhő, hulladék, 
útfenntartás, ingatlanfenntartás, 
sport, zöldfelület,

közutak, közparkok, játszóterek, 
játszószerek, valamint egyéb 
zöldfelületek és utcai fasorok 
fenntartása, karbantartása, ápolása, 
ingatlanfenntartás, társasházkezelés, 
köztisztaság, 
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3.  Központi költség elemzése 

A szellemi munkavállalók arányával összefügg a központi költség elemzése, 

ugyanis a szellemi munkavállalók jellemzően – de nem kizárólagosan – ezen 

költséghelyet terhelik. A Tanácsadó Team részletes vizsgálat alá vonta a központi 

költség elemeit. 

Az alábbiak szerint látható, hogy alapvetően e költséghelyen kerülnek 

elszámolásra az irodaház és telephely működtetésével kapcsolatos költségek, továbbá 

a Társaság egészét kiszolgáló szolgáltatások, mint pl.: a belső ellenőrzés, üzemorvosi, 

munkavédelmi, minőségbiztosítási szolgáltatás, biztosítási díjak, stb. Ezen költségek 

olyan elemek, melyek igénybevételére jogszabály kötelezi a Társaságot. 

Központi költséghelyen kerül elszámolásra – egyéb ráfordításként – a Társaság 

által fizetendő adók összege. 

Személyi jellegű ráfordításként a munkaügy, kontrolling és gazdasági osztály 

munkavállalóinak bére és egyéb bérelemei mellett a vezérigazgatóság bérköltsége 

szerepel.  

Költségek és ráfordítások összesen a bevételekhez viszonyítva 10,4%-ot 

jelentenek.  
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4. diagram: Központi költség szerkezete 

 

A tényleges költségelemzéshez elengedhetetlen áttekinteni azon feladatokat, 

melyeket az e költséghelyen szereplő szervezeti elemek végeznek. Előzetesen 

megemlítendő, hogy a korábban vázolt – köztulajdonban álló gazdasági társasági 

státuszhoz, speciális feladatokhoz kötődő – jogszabályban meghatározott 

kötelezettségek végrehajtását, vagy szükség szerint a végrehajtásának megszervezését 

e szervezeti elemek végzik.  

Általános (központi) irányításhoz kapcsolódó feladatok  

 belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 

 kockázatkezelés/kockázatértékelés: folyamatgazdák és a 

kockázatkezelési munkacsoport munkájának koordinálása,  

 integrált kockázatkezelési intézkedési terv működtetése 

 Közérdekű bejelentések, panaszok nyilvántartása, kivizsgálása 

 Fogyasztóvédelmi törvény szerinti, jogi segítségnyújtást igénylő 

panaszok megválaszolása 

 képviselet biztosítása a fogyasztóvédelmi eljárásban 

 egyéni jog- és érdeksérelem miatti panaszok kezelése, eljárás lefolytatása 
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 közérdekű bejelentés és javaslat kezelése, eljárás lefolytatása 

 munkaviszonnyal összefüggő bejelentések, kérelmek fogadása és 

elbírálása, nyilvántartása 

 belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása 

 szabályzatok, vezérigazgatói utasítások elkészítése, felülvizsgálata. 

nyilvántartása 

 Felügyelő-bizottság működésével kapcsolatos feladatok 

 önkormányzati testületi előterjesztések, tájékoztatók, VSZ Nzrt-t érintő 

rendeletmódosítás, az Önkormányzattal kötendő szerződések 

elkészítése 

 önkormányzati testületi előterjesztések, tájékoztatók beküldésének 

koordinálása 

 üzleti terv, mérlegbeszámoló elkészítése, kompenzációs beszámoló, 

pénzügyi jelentés elkészítése 

 szállítói/alvállalkozói szerződések elkészítése 

 jogi segítségnyújtás a divíziók és más szervezeti elemek részére 

 Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselők választásával, működésével 

kapcsolatos (Mt. előírása szerinti) feladatok  

 céges flotta, egyéb biztosítások intézése, nyilvántartása 

 MAKE tagszervezeti feladatok, adatszolgáltatások 

 adatvédelmi és panaszkezelési eljárás, közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények kezelése, nyilvánosságának biztosítása  

 szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések 

kivizsgálása, továbbá a panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása, 

értékelése, elemzése 

 fogyasztóvédelmi hatósággal kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás 

 fogyasztóvédelmi referenssel kapcsolatos feladatok, együttműködés, 

adatszolgáltatás 

 foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása  

 munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok koordinálása 
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 minőség- és környezetirányítási (MKIR) rendszer működtetése, az 

irányítási rendszerek, belső és külső auditok szervezése, 

adminisztrációja  

 a Társaság tevékenységéhez szükséges engedélyek érvényességének 

biztosítása, nyilvántartása, időszakos felülvizsgálata 

 közérdekű munkára ítéltekkel kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás a 

kormányhivatallal és a pártfogó felügyelővel, adatszolgáltatás, 

foglalkoztatással összefüggő adminisztráció 

 összeférhetetlenségi nyilatkozatok nyilvántartása, összeférhetetlenségi 

eljárással kapcsolatos feladatok 

 Közbeszerzések koordinálása, lefolytatása 

 beszerzések, beszerzési kiértékelések, divíziós feljegyzések, 

vezérigazgató felé jelentések ellenőrzése, nyilvántartása 

 központi és telephelyi munkaszámhoz tartozó beszerzések, 

kiértékelések elkészítése, számlák igazolása 

 központi irodaépület, telephely leltárfelelősségi feladatai, selejtezés 

megszervezése 

 iratkezelés és irattározási feladatok 

 postázási feladatok 

 irodaszer beszerzés, szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, 

nyilvántartása 

 VSZ Nzrt. honlap karbantartása, feltöltése, folyamatos frissítése 

 telephelyi karbantartási feladatok koordinálása 

 bélyegzőnyilvántartás vezetése 

 a divíziók vezérigazgató felé küldött rendszeres adatszolgáltatásának, 

jelentések nyilvántartása (pl.: gépjárműszemle jegyzőkönyv, alkoholos 

állapot ellenőrzése/szondáztatás jelentése, stb.) 

 cégszerű aláírást igénylő dokumentumok, meghatalmazások, stb. 

nyilvántartása 

 munkaköri leírások ellenőrzése 

 jogi szakértelmet igénylő munkaügyi dokumentumok elkészítése 
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 jogosultságok nyilvántartása 

A Társaság információs és kommunikációs rendszerének biztosítása 

A kontrollrendszer fejlesztése nem választható külön Társaság információs és 

kommunikációs folyamatainak átgondolásától. A hatékonyság növelése érdekében a 

Társaság ebben a tárgykörben az alábbi pontok szabályozását tervezi a 

munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, 

friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állása érdekében. 

 beszámoltatási rendszer kialakítása, 

 belső információáramlás és a kommunikációs csatornák kiépítése 

(horizontális, vertikális, mátrix), 

 iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés – dokumentumok teljeskörű 

nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és 

visszakereshetőség biztosítása érdekében, elektronikus archiválási 

rendszer lehetőségének megvizsgálása, 

 a szervezeti integritást sértő események / kockázatok bejelentési 

rendszerének folyamatos működtetése és fejlesztése, 

 a külső kommunikáció fejlesztése, amely magába foglalja a Társaság 

állampolgárokkal, tulajdonossal, médiával, társ szervekkel és 

érdekérvényesítőkkel való kommunikációját, 

 a személyes adatok megfelelő kezelését és védelmét szabályozó rendszer 

folyamatos működtetése és fejlesztése, 

 Az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a közérdekű 

és a közérdekből nyilvános adatok kezeléséről, valamint a panaszok és 

közérdekű bejelentések kezeléséről szóló rendszer folyamatos 

működtetése és fejlesztése. 

A fenti célok megfelelő és megbízható informatikai hátteret feltételeznek, 

tekintettel arra, az adatgyűjtés, tárolás, felhasználás általában információs 

technológiával (IT), vásárolt szoftverek, vagy saját maguk által előállított programok 
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használatával történik (pl. iktató program, a könyvelési programok, szövegszerkesztő, 

adatbázisok stb.). Ezzel a társaság rendelkezik.  

Informatikai feladatok: 

 számítógépek folyamatos üzemben tartása (notebookok (49 db), asztali 

gépek (16 db) kliens munkaállomások (65 db), szerverek (6 db)) 

 kamerás biztonsági rendszer központi egység NVR (a Társaság 

telephelyének megfigyelésére és távoli külsős telephely kamera 

állomásának kiszolgálását végző rögzítő és menedzsment kiszolgáló 

szerver) üzemben tartása 

 file szerver (a Társaság biztonságos adattárolásának központi 

kiszolgálója) üzemben tartása  

 backup szerver (a Társaság adatainak mentési állományait tároló 

szerver) üzemben tartása 

 egyéb kiszolgáló szerver (Kiegészítő rendszerek kiszolgálásra szolgáló 

szerver, Wifi roaming rendszer, monitoring rendszer, egyéb szenzor 

rendszerek stb) üzemben tartása 

 parkolási rendszer központi szerver üzemben tartása  

 irodaautomatizált eszközök (nyomtatók, 17 db) üzemben tartása 

 IT üzemeltetés: biztonsági rendszerek üzemeltetése (beléptető rendszer 

és kamerás megfigyelő rendszer (38 db kamera) parkolás, fűtőmű, 

telephely) 

 aktív és passzív hálózat fenntartása, fejlesztése és üzemteltetése 

(routerek, smart switch-ek, mikro átjátszó rendszerek) 

 telekommunikációs rendszer üzemeltetés (VOIP VPBX 44 db Voip 

készülékek és call-center rendszer üzemeltetés és programozás) 

 ügyfél elégedettségmérő eszközök és rendszer üzemeltetés (3 db) 

 szerverek, kliensek és egyéb célrendszerek üzemeltetése, karbantartása 

és fejlesztése 



51 
 

Munkaügyi feladatok: 

 humánerőforrás-gazdálkodás/kezelés (jelenlegi statisztikai létszám: 225 

fő) 

 KSH felé adatszolgáltatás, valamint éves munkaügyi jelentés 

 NAV felé adatszolgáltatás 

 TB kifizetőhelyi feladatok biztosítása 

o teljes dokumentációs adategyeztetés 

o biztosítási kötelezettség, folyamatos biztosítási idő elbírálása, 

nyilvántartása 

o táppénzes papírok érkeztetése, az egészségbiztosítási pénzbeli 

ellátások iránti igények elbírálása, bérszámfejtése, táppénzek 

kifizetése, adatok napra készen tartása 

o csed, gyed megállapítása, a kapcsolódó határozat elkészítése, 

ellátások kifizetése, adatok napra készen tartása 

o Munkahelyi balesetek dokumentációjának elkészítése, elküldése 

az érintetteknek, üzemi baleset esetén a baleseti táppénz iránti 

igény elbírálása, folyósítása 

o Kifizetőhelyi statisztikák elkészítése, a kifizetett pénzbeli 

ellátások és baleseti táppénz elszámolása és az adatszolgáltatás 

beküldése 

o Táppénz-hozzájárulás elszámolása 

 bérszámfejtés (VSZ Nzrt. és Kult Kft.) és egyéb kifizetések 

 bérletek elszámolása 

 kapcsolattartás a hatóságokkal 

 bérösszesítők, bérletek, bérelőlegek elkészítése továbbítása a kontrolling 

és a könyvelés felé 

 letiltások listáinak elkészítése, nyilvántartása és továbbítása a 

kontrolling és a könyvelés részére 

 kapcsolattartás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
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Gazdasági feladatok 

 a könyvelési feladatok végrehajtása (vevő, szállító számlák könyvelése, 

pénztárbizonylatok, bankkivonatok könyvelése, bérfeladások és egyéb 

vegyes bizonylatok könyvelése) 

 főkönyvi kivonat mérleg, eredménykimutatás készítése igény szerinti 

gyakorisággal 

 tárgyi eszköz nyilvántartás, az aktiváláshoz, kivezetéshez szükséges 

bizonylatok készítése  

 pénztár egyenleg, elszámolási előleg havi egyeztetése 

 év végi főkönyvi kartonok elkészítése 

 év végi mérleg és eredménykimutatás összeállítása 

 az éves beszámolót alátámasztó analitikák, egyéb mérlegmellékletek 

összeállítása 

 az eves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet elkészítése 

 a mérleg- és eredménybeszámoló közzététele 

 szükség szerint évközi mérleg összeállítása 

 a havonként, negyedévenként, illetve évenként fizetendő adók, 

járulékok megállapítása és az ezekhez szükséges analitikus 

nyilvántartások vezetése 

 az évközi és év végi adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése, az 

adóhatóságnak elektronikus úton történő megküldése 

 adófolyószámlák egyeztetése, adórevízíók végrehajtása 

 adóhatóságok és egyéb szervezetek előtt a Társaság képviselete 

 igény szerinti adatszolgáltatás a számlavezető banknak, KSH-nak, 

 segítségnyújtás a divíziók részére pénzügyi-számviteli kérdésekben 

 számviteli-gazdasági adatok alapján pénzügyi elemzések készítése 

 a követelések, kötelezettségek az érintett felekkel (vevő, szállító, 

hitelezők) való egyeztetése (egyeztető levelek kiküldése, nem a 

könyvelésből eredő eltéréseknek az érdemi ügyintézése) 
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 pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése, 

banki utalások és lekötések  

 pénztárak folyamatos nyilvántartása 

 támogatási, pályázati dokumentációhoz, hitelfelvételhez pénzügyi 

adatok biztosítása, a kapcsolódó ellenőrzések pénzügyileg előkészítése 

 döntés előkészítéshez szükséges gazdasági számítások és elemzések 

elkészítése 

 az üzleti terv elkészítéséhez szükséges pénzügyi adatok biztosítása 

 kapcsolattartás a könyvvizsgálóval 

 kompenzációs elszámolások, vagyonkezelési beszámoló, elszámolás 

elkészítéséhez adatszolgáltatás 

 adatszolgáltatás az NHKV Zrt és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

felé, folyamatos kapcsolattartás az NHKV Zrt-vel, a közszolgáltatóval, a 

közszolgáltatóval való elszámolás koordinálása 

 az NHKV Zrt. GUI kezelése, adatszolgáltatások teljesítése, riportok 

készítése 

 leltárkészítési és leltározási feladatok elvégzése 

 adó- és számviteli jogszabályi változások nyomon követése, naprakész 

ismerete 

 pénzügyi rend és könyvviteli fegyelem fenntartása  

 számlázás, különös figyelemmel a közszolgáltatással kapcsolatos 

tömeges számlázásra 

 hatóságokkal való kapcsolattartás, részükre pénzügyi-számviteli 

bevallások elkészítése és megküldése: KSH, NAV, Magyar Energia 

Hivatal, NÉBIH, OEP, MAVIR (távhő támogatás), önkormányzatok, 

egyéb hatóságok, illetve hivatalok felé 

 az Önkormányzat nevében és javára az iskolai térítési díjak beszedése, 

számlázása  

 a bérelszámolási és társadalombiztosítási feladatok végrehajtásának 

gazdasági szempontú ellenőrzése 
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A fentiekben vázolt központi feladatok sokasága nem taxatív felsorolás, 

mindezek ellátása nem opcionális. A járványhelyzetből adódó további speciális 

többletfeladatok is bizonyították, hogy a központhoz tartozó szellemi foglalkozásúak 

struktúrája, a folyamatosan változó jogi környezet és az egyre növekvő tulajdonosi, 

szakhatósági, egyéb szervek előírásainak és elvárásainak való megfelelés 

egyértelműen a kvalifikált, speciális tudással felvértezett szellemi munkát helyezi 

előtérbe (pl.: kurzarbeit szabályok, közbeszerzések, kompenzációs elszámolás, belső 

ellenőrzés, stb.), háttérbe szorítva a szellemi „rutinmunkát”.  

Összességében megállapítható, hogy a Társaság központi irányításában 

résztvevők feladatainak jelentős része abból adódik, hogy a Társaság önkormányzati 

(köz)tulajdonban áll. Jelentős erőforrásokat áldoz olyan feladatok elvégzésére, amikre 

a magántulajdonban álló vállalkozásoknak nem feladatuk (pl.: testületi előterjesztések, 

tájékoztatók, beszámolók, stb. készítése). Ezen erőforrásokhoz kapcsolódó 

költségelemek megjelennek a szolgáltatások áraiban és szabad piaci körülmények 

között versenyhátrányt jelentenek a Társaságnak. Bár ezen feladatok ellátása 

jogszabályban rögzített, így a VSZ NZrt számára kötelező, azonban törekedni kell 

olyan struktúrák és szervezetek kialakítására, amivel ezen költségelemek 

minimalizálhatóak. Továbbá keresni kell a hatékonyságnak a szervezetek átívelő 

formáit (pl.: együttműködés a Polgármesteri Hivatallal), ami a közös munkával 

egyszerre szolgálja több szervezeti egység „központi költségének” csökkentését.  

Előtérbe kell helyezni a kereszt-funkcionális gondolkodást, a cég és a tulajdonosi 

területek közötti átívelő rendszerekben rejlő szervezeti hatékonyságot, mely erősíti a 

vállalati hatékonyságot.  

Mindezen figyelembevételével a Társaság a 2021. évi üzleti tervében a központi 

költség csökkentésére komoly erőfeszítéseket tett, melynek eredményeként a 2021. évi 

üzleti tervben reál értelemben (építőipari rezsi óradíjak viszonylatában) a központi 

költségek 30%-kal alacsonyabban kerültek megtervezésre a 2018. évi tény adathoz 

képest. 

4.  A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kontrolling rendszere 
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A Tanácsadó Team kiemelten foglalkozott a Társaság kontrolling rendszerének 

felépítésével, működésével, ezért ezen szervezeti elem munkája részletesebben kerül 

bemutatásra.  

A Társaság szervezeti felépítése a Társaság által végzett tevékenységeknek 

megfelelően került kialakításra oly módon, hogy az egyes, külső fél részére ellátandó 

feladatokra divíziókat hozott létre, amelyek pontosan elhatárolt feladatkörrel 

rendelkeznek.  

A divíziók felosztása alapvetően leköveti a korábban már ismertetett 

közszolgáltatási/szolgáltatási szerződéseket. Amennyiben az adott közszolgáltatási 

feladat végrehajtásában más divízió is részt vesz, úgy a kontrolling azt az adott 

szakfeladat elszámolásában szerepelteti. 

A divíziók olyan elszámolási egységek, amelyeknél pontosan mérhető a 

tevékenységhez kapcsolódóan elért árbevétel, valamint a tevékenységekhez 

kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek összege. Ezen túlmenően szükséges az 

egyes szakfeladatok szerinti elszámolás is, ennek érdekében a Társaság a divíziók 

tevékenységét ezek szerint is nyomon követi.  

A költségek és bevételek szakfeladatonkénti, divíziónkénti elszámolása és 

nyomonkövethetősége érdekében a Társaság olyan kontrolling rendszert épített ki, 

amely nemcsak értékben méri az egyes tevékenységeket, hanem a feladatok végzését 

a rájuk jellemző naturália adatok gyűjtésével és folyamatos kontrollálásával elemzi.  

Annak érdekében, hogy a bevételeket és a felmerült költségeket ne csak 

költségnemenkénti bontásban mutassa ki, hanem szervezetenként és feladatonként is 

követni tudja, a Társaság számviteli rendszerében egy olyan munkaszám rendszert 

alakított ki, amelynek segítségével a bevételek és költségek vertikális szinten 

(divíziónként és feladatonként egyaránt) jól elkülöníthetők és gyűjthetők, valamint 

alkalmassá teszi az adatokat további elemzésekre is. 

A munkaszámok szolgálnak az adott tevékenységhez közvetlenül igénybe vett 

anyagfelhasználás és szolgáltatások értékének gyűjtésére. 
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A munkaszámok nem csak a feladatot határozzák meg, hanem azt is, hogy az 

adott feladatot a Társaság közszolgáltatás (önkormányzati kompenzációs 

finanszírozás) keretében, Önkormányzat által külön megrendelés vagy más 

partnerek által megrendelt tevékenység keretében végzi-e. 

A munkaszámok kialakítása során három szintet vettek figyelembe: 

1. Az első szint a szakfeladatot, vagy költséghelyet határozza meg: 
 

 PA: Parkolás (Parkolási divízió); 

 GY: Gyepmesteri tevékenység (Hulladékgazdálkodási divízió); 

 HU: Hulladékgazdálkodás (Hulladékgazdálkodási divízió); 

 MÜ: Műhely (Hulladékgazdálkodási divízió); 

 TÉ: Téli útüzem tevékenység (Hulladékgazdálkodási divízió); 

 KT: Köztisztaság (Parkfenntartási és Köztisztasági divízió); 

 KF: Közterület-fenntartás (Parkfenntartási és Köztisztasági divízió); 

 PF: Parkfenntartási tevékenység (Parkfenntartási és Köztisztasági 

divízió); 

 VÉ: Védműfenntartási feladatok (Útfenntartási és vízkárelhárítási 

divízió); 

 ÚT: Útfenntartási feladatok (Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió); 

 GO: Gondnokság (Gondnoksági és épületfenntartási divízió); 

 IF: Ingatlan-fenntartás (Gondnoksági és épületfenntartási divízió), 

 ET: Közétkeztetés (Közétkeztetési divízió); 

 FÜ: Fűtőmű (Fűtőmű divízió); 

 KK: Központi költségek (Cégszintű irányítási költségek). 

 

2. A második szint jelöli a tevékenység jellegét (közszolgáltatás keretében 

vagy más partnerek által megrendelt feladatok): 

’1’ – Közszolgáltatás keretében végzett feladatok 

’2’ – az Önkormányzat általi külön megrendelésben végzett feladatok 

’3’ – Egyéb partnerek által megrendelt feladatok 



57 
 

A Hulladékgazdálkodási tevékenység esetében a munkaszámok a MEKH által 

megkövetelt jelentési struktúrának megfelelően lettek kialakítva településenkénti 

bontásban (A – Szentendre, B – Pomáz, C – Pilisszentlászló stb.) 

Központi költségek esetében a szervezeti egység jelenti az elkülönítés alapját. 

3. A részfeladatok elkülönítése: 

 Ezen feladatok elkülönítése minden divíziónál annak megfelelően 

történt, hogy adott szervezet és feladat esetében mi szolgálja leginkább a 

költségek nyomonkövetését, illetve az elemzéseket.  

A munkaszámokat a számla tartalmának megfelelően, a számlát jóváhagyó 

divízióvezető határozza meg a számla igazolásakor, ezt a gazdasági osztály a számlák 

könyvelésekor rögzíti a számviteli rendszerben. A munkaszámok létrehozása a 

Kontrolling csoport feladata a divízióvezetőkkel való egyeztetés után. 

Mindezek képezik alapját a Társaság Önkormányzat felé teljesítendő féléves és 

éves kompenzációval finanszírozott közszolgáltatási feladatok elszámolásainak. 

A Társaság a feladatokhoz közvetlenül nem rendelhető költségeket és 

ráfordításokat is munkaszámok segítségével különíti el. Külön munkaszámok 

szolgálnak az egyes divízióknál felmerülő un. általános költségek gyűjtésére az adott 

divízión belül, valamint a Társaság általános működéséhez és a telephely 

üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó költségek gyűjtésére.  

A Társaság jelentősebb mértékű, projekt jellegű munkáinak elkülönítésére 

egyedi munkaszámokat hoz létre, amelyeket azok jellegétől függően eredményeinek 

kimutatásakor önállóan mutat be, vagy a Központi költségek részeként kezeli. 

Az egyes feladatokhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások 

meghatározása érdekében a divíziók folyamatosan gyűjtik fizikai munkavállalóik 

napi munkaidejét az elvégzett tevékenységek szerint. Az elkészített havi munkaidő 

kimutatás alapján a Kontrolling csoport felosztja a fizikai állomány személyi jellegű 

ráfordításait munkaszám szerint.  
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Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek kimutatása, elemzése az 

alábbi szinteken történik: 

A munkaszámokon gyűjtött közvetlen költségek, kiegészítve a munkaidő 

kimutatás alapján felosztott fizikai személyi jellegű ráfordításokkal 

A divízióknál jelentkező irányítási és a tevékenységekhez közvetlenül nem 

kapcsolható költségek (divízionális általános költségek) 

Központi irányítási és adminisztrációs költségek, telephely üzemeltetési 

költségek és ráfordítások (Központi költségek) 

A Társaság gazdálkodásának alapját az üzleti év elején elkészített és az 

Önkormányzat által elfogadott Üzleti Terv képezi, amelyet a lehető legnagyobb 

részletezettséggel készíti el minden tevékenységre és szakfeladatra egyaránt. A 

tervezési folyamat során a divíziók és a Kontrolling csoport közös, többszöri 

egyeztetés és iteráció keretében alakítják ki az egyes feladatok tervszámait az igények, 

tapasztalatok, környezeti szabályozók és kapott iránymutatások alapján. 

Az Üzleti tervezés során a Kontrolling csoport által összeállított bértervező 

modell segítségével minden egységre munkavállalónként tervezi meg a személyi 

jellegű ráfordításokat a béremelések, létszám változások és az adott évre vonatkozó 

szabályozók figyelembevételével. 

A tevékenységek és szakfeladatok költségeinek és bevételeinek tervezése önálló 

modellekben történik, amelyekben elsőként az elvégzendő feladatok naturália 

mutatóit tervezi meg, majd ezekből az egységköltségek és árak figyelembevételével 

számolja ki a költségeket és ráfordításokat, valamint az elérhető árbevételt vagy 

ellentételezést. (Előkalkuláció) Ehhez kapcsolódóan felméri az eszközellátottságot is, 

amely alapján beruházási tervet készít. 

A tervezés során elkészíti az éves finanszírozási tervet is, havi bontásban. 

A Társaság az egyes divíziók, illetve az általuk elvégzett feladatok 

eredményességét év közben a havonta elkészített kimutatások segítségével 

kontrollálja, elemzi. (Utókalkuláció) Ehhez nemcsak a számviteli adatokat használja 
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fel, hanem a divíziók által gyűjtött, szakfeladatokra jellemző mennyiségi és munkaóra 

adatokat is. Folyamatosan kontrollálja a központi irányítás költségeit is, figyelemmel 

kíséri azok tervezetthez való alakulását. A Központi költségeket a havi és éves 

eredménykimutatásban költségarányosan megosztja a divíziók között. 

Ezek a kimutatások az alábbiak: 

Pénzügyi jelentés – Társasági szintű eredménykimutatás, a kinnlevőségek és 

kötelezettségek részletezése grafikonok és diagrammok segítségével, likviditási 

helyzet bemutatása. A jelentés elsősorban a felső vezetés és a tulajdonos tájékoztatását 

szolgálja, minden hónapban a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalja. 

Havi eredménykimutatás – A divíziók által elért havi és kummulált eredmény 

bemutatása szakfeladatonkénti és tevékenységi bontásban. A riport a divízióvezetők 

és a társaság vezetőjének tájékoztatását szolgálja az eltelt időszakban elvégzett 

tevékenységek eredményességéről. 

Havi elemzések – az egyes tevékenységek költségei alakulásának részletes 

elemzése a jellemző naturális mutatók segítségével, a tervezett és a tényadatok 

összevetésével. A riportok az egyes divíziók munkáját segítik, az ellenőrzés mellett a 

tevékenységek alakulásának elemzésével a jövőre vonatkozó döntéseket is 

megalapozhatják. 

Előrejelzések a következő időszakra – a tervezett munkákhoz kapcsolódó 

megrendelések, beszerzések alapján a következő időszak eredményének előrejelzése. 

A riport a döntéshozatalban, a további munkák megtervezésében segíti a 

divízióvezetők, valamint a Társaság vezetőjének munkáját. 

Havi likviditási elemzés – a riport bemutatja, hogy a Társaság az eltelt hónapok 

során hogyan használta fel finanszírozási lehetőségeit, bevételei milyen 

tevékenységeiből és egyéb finanszírozási forrásokból származtak, illetve ezeket 

milyen kifizetésekre fordította. 

Heti Cash Flow tervezés – A Társaság likviditási helyzetének menedzselése 

érdekében minden hét elején elkészíti a következő három hónapra vonatkozó 

likviditási tervét a bevételek befolyási ütemének, valamint a kiadások felmerülésének, 
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lejárati idejének figyelembevételével. Ennek során elkészíti a heti utalási tervet is, 

amely rendelkezésére álló források és az esedékes kifizetések alapján megtervezi a heti 

utalásokat. 

Egyedi kimutatások, elemzések – a Társaság vezetője, valamint a 

divízióvezetők egyedi kérései alapján elkészített kimutatások, elemzések, számítások 

(pl. követelések alakulásának elemzése stb.) 

 Mindezek mellett a Társaság eleget tesz a különböző felügyeleti szervek, 

elsősorban a MEKH adatszolgáltatási igényeinek is. Elkészíti az Önkormányzat által 

megkövetelt éves részletes jelentéseket a távfűtési, illetve a hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről, illetve az év közben felmerülő igényeket is teljesíti. 

A Társaság kontrolling rendszerében nemcsak a szervezetben bekövetkezett 

változások naprakész követését végzi, hanem folyamatosan fejleszti is azt annak 

érdekében, hogy a vezetők és döntéshozók naprakész és pontos információkhoz 

jussanak, ezért arra törekszik, hogy az adatok gyűjtése és feldolgozása, a számlák 

ellenőrzése és könyvelése egyre gyorsabb és hatékonyabb legyen.  

5.  Beszerzési és közbeszerzési eljárások 

A Társaság kiemelten kezeli a beszerzések átláthatóságát, szabályozottságát, 

dokumentáltságát, ennek megfelelően folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja 

beszerzési eljárásrendjét, mely piackutatáson, több árajánlaton, valamint – bizonyos 

összeghatáron felül – közbeszerzési eljárásokon alapul. A Társaság közbeszerzései 

során – a jogszabályokkal összhangban és a verseny elősegítése érdekében – nyílt 

eljárásokat indít, az eljárásokat az EKR rendszerben nyilvánossá teszi.  

A Társaság közbeszerzési eljárásait komoly tervezőmunka előzi meg. Az 

igények felmérése után a Társaság tárgyév március 31-ig elkészíti a közbeszerzésről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § szerinti közbeszerzési tervét, melyet a 

Képviselő-testület hagy jóvá. A közbeszerzési tervben megfogalmazottaknak 

megfelelő eljárást – szükség szerint felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

igénybe vételével – a Társaság készíti elő, közbeszerzési, jogi, gazdasági és tárgy 
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szerinti szakértőből álló eseti közbeszerzési munkacsoportja dönt az eljárást érintő 

szakmai kérdésekben. A Társaság által indított eljárásokban az eljárást lezáró döntést 

Szentendre Város Képviselő-testülete hozza meg.  

A Tanácsadó Team a Társaság közbeszerzései közül a közutak és földutak 

helyreállítási munkálatai tárgyú, EKR000590972020 számú eljárást vizsgálta meg 

részletesen. Az eljárás a Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás 

szabályai alapján került lebonyolításra.  

A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzéseket az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy a rendszeren 

keresztül történik az ajánlatra felhívás, tehát az ajánlatkérő csak olyan szereplőt hívhat 

fel, aki a rendszerben regisztrált ajánlattevő. Maga az eljárás és minden 

kommunikáció, ideértve a kiegészítő tájékoztatáskérést, az ajánlatot, hiánypótlások 

megküldését is, a rendszeren keresztül történik, mely regisztrál minden eljárási 

cselekményt. Ez némiképp megnehezíti az eljárást az ajánlattevői oldalról, mert 

feltételez egy közbeszerzési szakembert, aki a rendszert használni tudja. Ez azonban 

többszázezer forintos költséget is jelenthet az ajánlattevőknek, akik közül azonban 

csak egy partner nyer. Ennek hatásait fentebb már vázolta a Társaság. 

A Támogató Team az eljárás Elektronikus Közbeszerzési rendszerből (EKR) 

letöltött és az eljárás során keletkezett anyagokat részletesen megvizsgálta. 

Építési beruházás esetén több lehetőség áll fenn a lefolytatandó eljárás 

kiválasztására. Az ajánlattevő választhatja a 115. § szerinti eljárást, de választhatja a 

112. § (1) a) bek szerinti – saját eljárásrenddel – és a 112. § (1) bek b) pont szerinti – 

általános szabályok szerinti hirdetménnyel induló – eljárást is. Megállapítható 

azonban, hogy nemzeti értékhatár esetén az úthibák javítása, kátyúzás tárgyú építési 

beruházásokat szinte kizárólagosan a 115. § szerint indítják az ajánlatkérők. 

Ebben közre játszik az a szempont is, hogy egy „klasszikus” hirdeménnyel 

induló eljárásnak – a hatóságnak fizetendő – hirdetmény-ellenőrzési díja 160.000 Ft, 

mely egy 115. § szerinti eljárásban nem merül fel. (Az eredményhirdetmény 100.000 Ft 

díja azonban mindkét eljárásban fizetendő) 
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A 115. § szerinti eljárás – bár nyílt eljárás – nem hirdetménnyel indul, az 

ajánlatkérő a felhívást közvetlenül küldi meg az arra alkalmasnak tartott legalább 5 

gazdasági szereplőnek. A Kbt. 115. § (4) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, tehát más ajánlattevő 

ajánlatára nincsen lehetőség. 

A Kbt. a kiválasztás szempontjai kapcsán csak annyit ír elő, hogy az ajánlatkérő 

csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet 

ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 

kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 

és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell 

eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt 

gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. 

Ezen eljárásban az ajánlatkérő nem köteles alkalmassági követelményt előírni, 

az általános szabályokhoz képes rövidebb lehet az ajánlattételi határidő, és rövidebb a 

szerződéskötési moratórium is.  

Bár az eljárás nem hirdetménnyel indul, a Kbt. 115. § (7) bekezdése arra kötelezi 

az ajánlatkérőt, hogy az EKR-ben – az eljárás megindításával egyidejűleg – 

nyilvánosan közzé tegye az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési 

dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok 

bontásáról készült jegyzőkönyvet. A dokumentumok az EKR mindenki által elérhető 

felületén ismerhetőek meg. 

Az ajánlatok értékelési szempontjainak meghatározása során figyelembe kell venni 

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 24. § (3) bekezdését is, mely szerint a kivitelezésre vagy kivitelezésre és 

az ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt irányuló építési beruházás esetén a legjobb ár-

érték arány, valamint a minőségalapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása 

érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető 
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figyelembe. Ennek megfelelően a vizsgált eljárásban az ár értékelési szempont 70 %-

ban, minőségi értékelési szempontként a jótállás 30 %-ban került figyelembevételre.  

Az eljárásban 2020. június 17-től 2020. június 30-ig rendelkezésre álló 13 nap 

volt ajánlattételi határidő, mely a Kbt. 115. § (3) bekezdésének megfelelt.  

Az eljárásban a Városgazdálkodási Divízió határozta meg az 5 ajánlattevőt. A 

kiválasztás során a divízió előzetesen tájékozódott az adott cég „referenciái” után, a 

kiválasztott cégek önkormányzatoknak, közszolgáltatóknak dolgoztak. Szempont 

volt, hogy az EKR-ben jelen legyenek, mert máskülönban ez eljárásban nem vehetnek 

részt. Ezt követően került sor az előzes, Kbt. 62. § szerinti vizsgálatukra.  

A Társaság a felhívott gazdasági szereplők körét törekszik folyamatosan 

változtatni, és további potenciális partnereket felkutatni. Ez nem egyszerű, tárgybani 

eljárásban 9 felkutatott cégből csak 5 volt előzetesen alkalmas az eljárásban történő 

részvételre, főként a vázolt EKR probléma miatt.  

A Társaság az ajánlattevők megjelölésénél a Kb.  115. § (2) bekezdés második 

mondata szerint, tehát az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők 

kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 

és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva járt 

el. Ennek megfelelően nem látott arra lehetőséget, hogy a meghívottakat a korlátozza 

területi alapon, tehát csak szentendrei gazdálkodó szervezeteket hívjon meg, továbbá 

nem várta el, hogy a tárgybani feladatot a társaságok főtevékenységként végezzék. 

Megjegyzendő, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint nem is állt volna 

rendelkezésre az eljárás megindításához szükséges legalább 5 felhívandó gazdasági 

szereplő a térségben ezen feltétellel. 

A Társaság tapasztalata az, hogy az általános szerződési gyakorlattól eltérő 

feltételeket a piac magasabb árral értékeli. Így meghatározott létszámú saját 

munkavállaló, vagy alvállalkozók kizárása, 48 órán belüli munkakezdés kiköthető, 

erre azonban az ajánlattevők magasabb árral reagálnak, vagy egyáltalán nem adnak 

ajánlatot. (Hasonló árazású eljárásokban a rövidebb teljesítési határidők magasabb 

árat is eredményezhetnek, mint az más ajánlatkérők eljárásainak vizsgálata alapján 
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megállapítható volt.) Tehát törekedni kell arra, hogy az együttműködés reális 

munkavégzési környezetet jelentsen a vállalkozó partner számára is. Megjegyzendő, 

hogy jelen eljárásban a tavalyi árhoz képest a közutak tekintetében minimális – 100 

Ft/ÁFA - emelkedés, a földutak tekintetében a tavalyi ár fenntartása volt 

tapasztalható. 

A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az alkalmassági 

követelmények meghatározását az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a 

verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés 

tárgyára kell korlátoznia, és azokat – a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel – 

legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet 

előírni. A feltételek indokolatlan vagy túlzó kikötése éppen a versenyt csökkenti, 

figyelembe véve azt is, hogy ezen eljárástípusban eleve csak meghatározott számú 

szereplő vesz részt.  

Ennek megfelelően a Társaság jelen eljárásban minimális feltételeket szabott, a 

Kbt. 65. § (5) bekezdés szerinti referencia bekérését nem látta indokoltnak, azonban 

felelősségbiztosítás meglétét kikötötte.  

Az interneten fellelhető árak kapcsán a Társaság észrevételezte, hogy a műszaki 

tartalom, az esetleges további feltételek (pl. minimummennyiség) és további költségek 

(egyes munkafázisok külön árazása, kiszállási díj, gépbérlet, stb.) továbbá a vállalt 

teljesítési határidő összevetése nélkül nem lehet állást foglalni abban a kérdésben, 

hogy valóban olcsóbbak-e ezek az árak. 

Ezen adatokból nem állapítható meg, hogy az Ajánlatkérő igénye alapján az 

interneten fellelhető piaci szereplők ténylegesen milyen árat adnának – valamennyi 

költségelem beszámításával –, továbbá az sem, hogy az adott partner egyáltalán 

indulhatna-e az eljárásban. (Tehát, hogy egyébként az EKR-en elérhető-e, továbbá, 

hogy megfelelne-e a Kbt. 62. § foglalt további feltételeknek, és egyébként szerződni 

kívánna-e a Kbt. által előírt – szigorúbb – feltételekkel) 
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Mivel a VSZ Nzrt. közbeszerzésre köteles, így a beszerzést közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával kellett megvalósítani. Ennek megfelelően ezesetben a piaci ár jelen 

eljárásban, vagy az EKR-ben fellelhető egyéb közbeszerzési eljárásban szereplő ár.  

A közbeszerzés útján létrejött szerződés részletesen szabályozza az alvállalkozó 

feladatait és a teljesítést is. A Társaság valamennyi megrendelt és teljesített feladatról 

részletes dokumentációt készít, az átadás-átvételi eljárásban a Társaság megfelelő 

szakértelemmel bíró műszaki ellenőrt biztosít. Az eljárásban fotódokumentáció készül 

az egyes teljesítési fázisokról, minőségi jellemzőkről – jelen szerződés alapján a felület 

előkészítéséről, a felületképzésről, tömörítésről – rögzítésre kerül a bedolgozandó 

aszfalt hőmérséklete is. A műszaki ellenőr a vizsgálatról feljegyzést készít, mely a 

teljesítésigazolás alapja.  
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6.  Hatékonyság a Társaság munkájában, naturáliák 

A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság 

közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és 
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állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 

teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 

mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 

alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, 

hasznosítása, gyarapítása. 

Ezen kötelezettséggének eleget téve, a Társaság rendszeres méréseket végez, és 

folyamatosan elemzi a Társaság közfeladatai elvégzésének hatékonyságát.  

Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a 

számviteli beszámolók alapján kerül sor, azonban a hatékonyság elemzése kizárólag 

számviteli adatok alapján nem lehetséges. Ezért a Társaság kontrolling rendszerében 

számos, a tevékenységekre jellemző naturáliákat is gyűjt és monitoroz, kiegészítve 

ezzel a klasszikus számviteli és gazdasági mutatókat. 

A Támogató Team vizsgálata során a legnagyobb jelentőséggel bíró (mind 

naturáliában, mind értékben kifejezett) tevékenységeket, szakfeladatokat mutatta be a 

Társaság, az Ingatlanfenntartási divízió és a Városgazdálkodási divízió naturáliáin 

keresztül. 

Ezen szakfeladatok hatékonyság vizsgálata az alábbi mutatószámok 

segítségével volt jellemezhető:  

1.  egyes kiemelt tevékenységek közvetlen önköltsége, 

2.  a divíziók belső rezsióradíja, 

3.  méréseken alapuló elemzések. 

Közvetlen önköltség alatt az egységnyi természetes mértékegységre jutó 

költség értendő, amely a tevékenységhez közvetlenül felhasznált anyagok és 

szolgáltatások értéke mellett tartalmazza a fizikai dolgozók személyi jellegű 

ráfordításait is. Ennek értéke a munkafolyamatban ledolgozott tényleges eltöltött idők 

(munkaórák) alapján osztódik meg az egyes tevékenységek között. 
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8. táblázat: A közvetlen önköltség felépítése 

 

Az önköltség meghatározása alapvető, de nem elégséges kellően megalapozott 

és releváns tartalommal bíró piaci összehasonlítás elvégzéséhez a szűkített közvetlen 

önköltségen túlmenően szükséges egyéb, hatékonyságot befolyásoló tényezők 

vizsgálata, számba vétele. Ilyen pl. a rezsióradíj, amely valójában szintén egy 

utókalkulációval számolt egyfajta önköltség. 

A belső rezsióradíj, mint hatékonyság mutató használatára elsősorban azon 

divíziónál volt szükség, ahol az egyes tevékenységek eredménye naturáliával nem 

mérhető (pl. ingatlanfenntartási divízió karbantartási tevékenysége), de természetesen 

alkalmazott a Városgazdálkodás divíziónál is, az ott számolt önköltségek 

meghatározását kiegészítendő. 

A rezsióradíj kiszámításakor a divíziók tevékenységében résztvevő fizikai 

dolgozók személyi jellegű ráfordításai és az általuk ledolgozott munkaórák száma 

került alapulvételre. 

Naturália

Felhasznált alapanyagok
Üzemanyag felhasználás
Egyéb anyagfelhasználás
Munkaruha felhasználás
Szállítási költség
Bérleti díj
Karbantartási költség
Alvállalkozói költségek
Értékcsökkenés
Belső szolgáltatás - hulladék szállítás
Felhasznált anyag és szolg.
Fizikaiak szem. jell. ktgei
Közvetlen költségek összesen

1 m2-re jutó alapanyagktg.
1 m2-re jutó anyagfelhasználás
1 m2-re jutó fizikai szem. jell. Ktg.
1 m2-re jutó közvetlen ktg
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Ezen felül a Társaság figyelembe veszi az adott divíziónál felmerült ún. 

általános költségeket is, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az egyes 

feladatokhoz, de azok elvégzéséhez szükségesek. Ilyenek az üzemanyagköltség, a 

munkaruha és egyéb anyagfelhasználás (pl. tisztítószer, gépalkatrészek), valamint az 

eszközök amortizációja. Továbbá figyelembe kell venni a divíziót terhelő központi 

költségeket is.  

A rezsióradíj számításakor az így meghatározott összes rezsiköltséget osztani 

kell a fizikai állomány által ledolgozott órák számával. 

A Társaság különböző, szúrópróbaszerű méréseken alapuló elemzéseket 

használ pl. a parkfenntartás szakfeladat, kaszálási tevékenysége esetében azon túl, 

hogy természetesen az önköltségek itt is rendelkezésre álltak. Az önköltség, mint 

egyedüli mutató, a piaci összehasonlítás során torz képet mutatna, ezt egészíti ki a 

divízió rezsióradíja, valamint még ennél is relevánsabb és valósághűbb képet ad a 

feladat hatékonyságáról a méréseken alapuló elemzés. 

A divíziók a nagy volumenű munkák mellett folyamatosan törekednek a saját 

kapacitással történő munkavégzésre, ezért szükséges az egyes kiemelt munkafázisok 

gazdasági és hatékonysági vizsgálata. Ennek alapján két terület, a kaszálás és a 

kockakő burkolat javítás elemzésére került sor. Ezen a két szakfeladaton a gazdasági 

számítások eredményét könnyen össze lehet hasonlítani a versenyszféra által diktált 

normatívákkal. 

Az építőipari rezsióradíj minimális mértékének a meghatározása az Építőipari 

Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÉÁPB) ajánlása alapján történik, számítási alapját az 

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa 

Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, 

szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek 

adják. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási 

költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli 

költségeket is.  



70 
 

A Társaság vonatkozásában a direktívához képest enyhén magasabb ez az 

érték. A versenyszféra által diktált normatívához viszonyítva azonban nem csak 

szakmunkás alapbérrel kell kalkulálni, hanem magasabban képzett dolgozói fizetéssel 

is. A profitorientált cégekkel szemben a Társaság több olyan szakmai tevékenységet is 

folytat, melynek költségei megjelennek a normában, holott ezek elszámolására, vagy 

egyáltalán meglétére más cégeknél nincsen példa. Ilyen például a közútkezelői, 

tulajdonosi hozzájárulások szakmai támogatása, lakossági panaszbejelentések 

kezelése (e-panasz rendszeren keresztül), feladatok ellátásához szükséges beszerzések 

pályázatainak előkészítése és lebonyolítása, műszaki irányú segítségnyújtás az 

Önkormányzat részére, mely nem árajánlat formájában jelenik meg, folyamatos 

beszámolók készítése az Önkormányzat számára, illetve az üléseken való részvétel. 

A költségekben – a központi költségen keresztül – megjelennek azok az elemek 

is, melyek a Társaság köztulajdonban álló társasági státusza, vagy egyéb okok, miatt 

egy átlagos építőipari cégnél nem jelennek meg, és melyek korábban részletesen 

kifejtésre kerültek.  

Városgazdálkodási divízió, kaszálás feladat 

A Társaság fenti módon számított mérései szerint a saját kapacitással végzett 

kaszálás MVH Magyar Államkincstár építési normagyűjteményében rögzített 

normaidőnél, mint bázis normaidőnél 0,04 perc/m2-rel kedvezőbb, tehát 

eredményesebb az előirányzott direktívához képest, mely a folyamatos 

munkaszervezéssel és a képzett dolgozók alkalmazásával magyarázható. 

Az önköltség szerinti vizsgálat alapján a saját kapacitásokkal történő 

feladatellátás enyhén kedvezőtlenebb, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes 

alvállalkozó, azonban a kettő közötti különbség abból adódik, hogy míg a vállalkozó 

nagyobb területi kiosztásban dolgozik, addig a divízió főként a kisebb, szeparáltabb 

területeken kaszál, melynek így magas lesz a felvonulási ideje a tényleges 

munkavégzéshez képest. Ez főként a belvárosi szakaszokon eredményez magasabb 

költséget.  
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Mindemellett azonban figyelembe kell venni a Társaság kapacitásainak 

végességét, így a Társaság folyamatosan keresi az optimális egyensúlyt a saját 

munkavállalókkal és az alvállalkozóval történő feladatellátás között.  

Városgazdálkodási divízió kockakő burkolat javítása 

A kockakő burkolat javítása Szentendre belvárosi szakaszán pontszerű 

munkaterületen jellemző. A divízió leginkább a burkolati hibákra fókuszál (kifordult 

kockakő), süllyedésből eredő hibák jellemzően nem képezik a javítási munkák tárgyát, 

kivéve, ha az olyan mértékű, mely balesetveszélyes helyzetet generál. Ezen folyamat 

tekintetében a munkaterület és a hozzá tartozó logisztikai feladatok a gazdasági 

normatívák szerint kedvezően alakultak a mérések alapján. 

A Társaság fenti módon számított mérései szerint a saját kapacitással végzett 

kockakő burkolat javítás - Burkolat bontása, 15 cm vastag soványbeton alapréteg 

készítése, kockakő ágyazása, fugázása – a TERC építőipari költségbecslési segédlet 

normagyűjteményében rögzített normaidő, mint bázis normaidő 83 %-ban teljesül, 

azzal, hogy a bázis normaidő nem tartalmazza az anyagmozgatást, ami jelen esetben 

komoly logisztikai nehézséget jelent mind anyagbeszerzés tekintetében, mind a 

területi széttagozódás miatt.  

Ingatlanfenntartási és üzemeltetési divízió 

Az árajánlat készítés és a felújítási munkák normaidejének elemzése során a 

TERC építőipari költségbecslő programot alkalmazza a Társaság. A program minden 

munkanemhez egységre vetített munkaórát/normaidőt és anyag-, illetve gépköltséget 

tartalmaz, ezen adatbázisok meghatározott időközönként frissítésre kerülnek. Mind a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), mind a Magyar Államkincstár 

ugyanezen normaidőket alkalmazza az Európai Unió mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásainak elszámolásával kapcsolatban. 

A vizsgált felújítási munkák hatékonyságának elemzése során a TERC szerinti 

normaidők kerülnek összevetésre a ténylegesen munkára fordított órák számával. A 

TERC normagyűjtemény új és felújítási munkákra született, így azok normái az esetek 

többségében alacsonyabbak, mint a javításnál, karbantartásnál szükséges 
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időráfordítások. A divízió által végzett javítási, karbantartási munkákra eddig még 

nem dolgoztak ki normagyűjteményt. 

Megállapítható, hogy a rendszeresen végzett normázható tevékenységek 

(laminált, vagy szalagparkettázás, festés, mázolás, radiátorcsere) esetében a TERC 

normagyűjteményben rögzített normaidő, mint bázis normaidő 95-97 %-ban teljesül, 

a szakipari átlag hatékonyság 97 %. 

Az értékelésnél figyelembe kell venni azt is, hogy a közszolgáltatási 

tevékenység során, az épületek üzemeltetési kötelezettségéből adódóan gyakorta 

előfordul, hogy az adott szerződés szerinti felújítási munkán dolgozó szakemberek a 

nap folyamán bejelentett ad hoc, azonnali beavatkozást igénylő szakipari munkák 

elvégzése végett az aznapra kiadott felújítási munkát kénytelenek félbehagyni, és a 

városi ingatlan-fenntartási divízióra vonatkozó panaszkezelő rendszerbe érkezett 

bejelentések alapján a hibákat elhárítani. Ennek hatékonyság csökkentő hatása 

belátható. 

Az értékelésnél további szempont lehet, hogy a divízió szakember 

állományának fiatalítása a jelenlegi munkabérek korlátai miatt nem tudott 

megvalósulni. Fizikai munkavállalóink átlagéletkora meghaladja az 55 évet. 

Fentiek alapján a 97 %-os átlagos hatékonyság igen jó eredménynek tekinthető, 

továbbá a rezsióradíj a hivatalosan javasolt érték közelében van, ebből következik, 

hogy az egységárak versenyképesek, különös tekintettel arra, hogy az ezen a területen 

tevékenykedő vállalkozások óradíja az ÉÁP által meghatározott minimum 

többszöröse. 

A feladatellátást túlnyomó részt saját szakember állomány igénybevételével 

végezte a divízió azonban az épületek amortizációja, az évtizedek óta elmaradó 

felújítások egyre gyakoribb és nagyobb beavatkozást igénylő javítási, kisfelújítási, 

állagmegóvási munkát generálnak. A feladatellátás érdekében saját dolgozói létszám 

mellett, több esetben alvállalkozók bevonása indokolt. Az alvállalkozók igénybe 

vételét indokolja az a helyzet is, ha a feladat elvégzéséhez szükséges szakirányú 
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végzettségű kollégák száma nem elegendő, másrészt a feladatok szűk határideje és 

gyakran azonos időben történő kivitelezése más módon nem oldható meg. 

7.  Piacra lépés nehézségei 

Mint azt már érintette a Társaság, szabálykövető magatartás „versenyhátrány”, 

a szürke- és feketegazdasággal szemben. Szintén említésre került, hogy a bérezés a 

piaci szint alatti, mely a szakemberhiányt több ágazatban – például az építőipari 

ágazatban – kritikussá teheti. Bár a Társaság törekszik nyugdíjba vonuló munkatársai 

helyét fiatal szakemberekkel feltölteni, a Társaság által kínált alacsonyabb bért 

ellensúlyozó biztos, „bejelentett”, munkajogilag korrekt munkakörnyezet inkább az 

idősebb munkavállalókat vonzza és tartja meg, a fiatalabbak könnyebben 

„elcsábulnak” egy bizonytalanabb lehetőség esetén is, amennyiben az magasabb bért 

biztosít, akár bejelentetlenül. Emellett az építőiparban – a járványhelyzet ellenére is – 

munkaerőhiány tapasztalható, mely a nagyarányú építkezések, lakástámogatások 

miatti építkezések miatt csak erőteljesebb lesz.  

Ezen nehézségek mellett nem lehet attól eltekinteni, hogy a Társaság alapvető 

feladata az Önkormányzat igényeinek kiszolgálása, egyéb – piaci – feladatot csak 

közszolgáltatási feladatai ellátásának végrehajtása után végezhet. Ezen igények 

kielégítése feltétlen elsőbbséget élvez, a munka lehetőleg azonnali megkezdésével, 

mely nehezen tervezhetővé teszi egy esetleges nagyobb – piaci alapon vállalt – külső 

partner által megrendelt beruházás szerződésszerű kivitelezését. Külső feladatok 

nagyobb volumenben történő vállalása csak az Önkormányzattal együttműködve, az 

igények ütemezett – a külső munkák feladatigényét figyelembe vevő – szervezése 

esetén lehetséges. 

A Társaság működésének és üzleti modelljének vizsgálata során feltárásra 

került az a speciális viszonyrendszer, ami a VSZ Nzrt. és az Önkormányzat között 

tapasztalható. Utóbbi a Társaságnak egyszerre tulajdonosa, megrendelője, 

szabályozója, fogyasztói érdekeinek képviselője. Emellett a Társaság is többféle 

működési modellt alkalmaz a korábban bemutatottak szerint (vállalkozás és 



74 
 

intézmény jellegű tevékenységek). Mindezekből következik, hogy a „Megbízó” 

részéről két ellentétes célfüggvény létezik: 

 az üzemeltetés és a Társaság finanszírozása  

 az üzemeltetési problémák gyors megoldása. 

Mindenképpen javasolt transzparens módon a megbízó felelősségébe delegálni 

a döntést arról, hogy ha gyorsan kell megoldani egy munkát, akkor az az elvesztegetett 

piaci lehetőségek miatt hátrább veti a vállalkozást a finanszírozási lehetőségeiben. 

Mint a projektek kapcsán látható, ezen nehézségek ellenére a Társaság 

monitorozza a külső partnereknek történő munkavégzési lehetőségeket, és jelenleg is 

vállal ilyen feladatokat.  

A vizsgálat során elemzésre került a rezsi óradíj – mint elszámolási alap. 

Szerkezetét tekintve az alacsony bérek és a számos, az Önkormányzatnak nyújtott 

egyéb műszaki és adminisztratív szolgáltatás a versenytársaknál tapasztaltaktól eltérő 

szerkezetűvé teszi az egyébként – piaci visszajelzések alapján – megfelelő árakat. Az 

építőipari munkák könnyebb értékesíthetősége érdekében módosítani szükséges az 

önköltségszámítási szabályokat, annak megfelelően, hogy a harmadik fél által 

megrendelt munkákat csak a valós ráfordítások arányában terheljék az általános 

költségek.  
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5. diagram: rezsi óradíj jelenlegi és „ideális” szerkezete 

 

8.  Változó környezet 

A Társaság tevékenységét alapjaiban meghatározó gazdasági modellek alapján 

látható, hogy a VSZ Nzrt-nél nem keletkezik olyan eredmény, mely – a nonprofit 

működés szabályait követve – beruházásra, fejlesztésre, új üzletágak megalapozására 

lenne felhasználható. Látható, hogy a közszolgáltatási szerződések észszerű 

nyeresége, a közétkeztetési és parkolási üzletág eredménye az Önkormányzati 

költségvetés terhére lenne keletkeztethető. A távhő ágazatban a díjakat 

rezsicsökkentés miatt nem lehet emelni, a távőszolgáltatás rendszeres állami 

támogatás nélkül veszteséges, a hulladék ágazat esetében csak a veszteség 

csökkentésére van észszerű lehetőség. Új üzletág indítása komoly beruházási forrás 
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elérésével lehet realitás. A jelentős folyószámlahitel és az éven túli 

kötelezettségvállalás korlátaira tekintettel a pénzpiacokról való finanszírozás 

lehetősége alacsony.  

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, de 

látható, hogy egyéb források hiányában az ismertetett üzleti modellekben a 

Tulajdonos aktív közreműködése mellett lehetséges csak beruházásokat eszközölni, új 

üzletágat elindítani. 

Mint az a 2020. év járvány miatti hatások kapcsán korábban bemutatásra került, 

a 2020. év során a közfeladatok jelentős részét finanszírozó kompenzációs keret 

csökkent, ennek megfelelően a Társaság már a 2020. évben reorganizációs 

intézkedéseket vezetett be. 

A kedvezőtlen – és az önkormányzati költségvetést jelentősen érintő – 

kormányzati elvonások eredményeképpen született tulajdonosi döntések hatásait a 

Társaság megfelelően menedzselte, az önkormányzati döntés szerinti közel 

100.000.000 forint költségcsökkentést – és az ezzel összefüggő, 10 főt érintő 

létszámleépítést – sikeresen végrehajtotta, továbbá ennek megfelelően 2020. 

szeptemberében benyújtotta a Társaság üzleti terv módosítását, mely elfogadásra 

került. 

E költségcsökkentés sikeres végrehajtása többek között azon alapult, hogy a 

Társaság pandémiás terve még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszabta a 

felkészülés fő irányait, így a veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg a Társaság 

azonnal el tudta indítani a válságkezelést, menedzselte a Társaság szervezeti, 

személyi, pénzügyi, gazdasági folyamatait, ennek köszönhetően a Társaság minden 

szolgáltatási területen lépéselőnybe került (pl.: szervezeti, munkaerő 

átcsoportosításban, szolgáltatás átszervezésben, különösen a járványhelyzeti 

étkeztetés zökkenőmentes lebonyolításában stb.)  

Így a költségcsökkentést azzal együtt is sikeresen végre lehetett hajtani, hogy a 

járványhelyzet olyan mennyiségű, a megszokott feladatellátástól minőségében 
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teljesen eltérő jogi, adminisztratív és pandémiás adatszolgáltatással növelte a Társaság 

feladatait, melynek zökkenőmentes lebonyolítása jelentős többletmunkával járt.  

Az alábbi ábrák a Társaság létszámának csökkenését mutatják be. 

9. táblázat: Létszámváltozás 2019-2020. 

 

 

A 2020. év adataiból kiindulva prognosztizálható volt, hogy az Önkormányzat 

finanszírozó képessége enyhén tovább csökken, azonban ilyen mértékű csökkenéssel 

Havi záró Változás
2019 október 289
2020 Január 278 -11
2020 Február 276 -2
2020 Március 274 -2
2020 Április 273 -1
2020 Május 270 -3
2020 Június 263 -7
2020 Július 254 -9
2020 Augusztus 248 -6
2020 Szeptember 253 5
2020 Október 249 -4
2020 November 243 -6
2020 December 242 -1

Eltérés 2019 okt/2020 dec 16% -47
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nem lehetett számolni. A gépjárműadó, a helyi iparűzési adó szabályaiban 

bekövetkező változások, a parkolás további leállása, az önkormányzati ingatlanok 

bérleti díj mentessége bizonyos területeken, a szolgáltatások díjának befagyasztása és 

egyéb veszélyhelyzeti intézkedések forráskivonást jelentenek az önkormányzati 

szférából, mely éppen a közfeladatok finanszírozását – ezáltal a Társaság 

finanszírozását – érintik.  

A Társaság 2021. évi üzleti terve alapján a kompenzációs keretek további 

komoly visszaesést szenvedtek el, beruházási keretösszeg pedig nem áll 

rendelkezésre. A kompenzáció keretösszeg és a korábban bemutatott minimál 

rezsióradíj változásának összehasonlítását az alábbi diagram szemlélteti. Erről 

leolvasható, hogy a kompenzáció „reál” értelemben (a rezsi óradíjjal összehasonlítva) 

a 2018. évi szinthez viszonyítva 41%-ot csökkent. A korábbi évek szolgáltatási 

színvonalán történő feladatellátáshoz a Társaság magasabb kompenzációs összeget 

javasolt, mely így sem érné el a rezsi óradíjjal arányosan emelkedő összeget. A 

különbözet a VSZ Nzrt.  humánerőforrás optimalizálásán és folyamatok átszervezésén 

alapuló hatékonyságnövekedésének eredménye. Ezen reorganizációs 

intézkedéseinket is figyelembe véve a korábbi évek szolgáltatási színvonalának 

eléréséhez 26%-kal magasabb kompenzációs keretösszeg felhasználása lenne indokolt. 
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6. diagram: Kompenzáció változása 2018-2020. 
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A fenti finanszírozási viszonyok megváltozásához alkalmazkodva a rövid távú 

célok is módosultak. A Társaság a fejlesztési irányok mellett alapvetően a 

válságkezelésre fókuszált, így kiemelt fontosságúvá váltak azok az eszközök, melyek 

a változásokhoz való eredményesebb alkalmazkodást segítik, a munkavégzés 

hatékonyságát számottevően emelik, így költségmegtakarítást érnek el, illetve a 

meglévő belső erőforrásokkal, beruházás nélkül, vagy kisebb ráfordításokkal 

megvalósíthatóak. Ezek a projektek az alábbiakban rövid távon megvalósítható 

célként szerepelnek.  

A projektek kapcsán figyelemmel kell lenni a jelenlegi eszközpark helyzetére is. 

Az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési programjának keretében megvalósuló belső 

ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a Társaság tárgyi eszközeinek 

élettartama miatt szükséges-e azok visszapótlása. A lezárt ellenőrzési jelentés főbb 

megállapítása, hogy az ingatlanokon kívül több eszközcsoportban pótló 

beruházásokra van szükség, hogy a Társaság fenn tudja tartani a szolgáltatásai 

minőségét, hogy ne kerüljön sor vagyonvesztésre. A belső ellenőri jelentés tartalmazza 

a tárgyi eszköz visszapótlásának szükségességét, mert a Társaságnál a műszaki és 

egyéb eszközök használhatósági foka alacsony. Ehhez mérten a 2020. év beruházási 

keretösszegének megvonása, valamint az, hogy a 2021. évben a Társaság beruházási 

kerettel nem tervezhetett, saját forrás pedig nem áll rendelkezésre az eszközök 

fejlesztésére, kockázatot rejt magában. 
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7. diagram: Belső ellenőri jelentés a műszaki eszközökről 

 

Az Önkormányzat finanszírozó képességének csökkenése miatt a 

költségcsökkenést hosszabb távon eredményező projektek, ugyan szerepelnek a 

stratégiában, de azzal a fenntartással, hogy ezek megvalósítása a rendelkezésre álló 

forrásoktól függ, és megvalósításuk forrása jelenleg nem látható. 

Mindezen kockázatokat figyelembe véve értelmezi a Társaság az új stratégiát, a 

kapcsolódó fogalmak (mint: küldetés, jövőkép, versenyképesség, fenntarthatóság) 

időbeli megvalósíthatóságát, mert a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet sok esetben 

módosítja, vagy egyes esetekben felülírja a stratégiai elképzeléseket is.  
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9.  A pandémia gazdasági hatásai 2021. évi üzleti tervben 

A Társaság alapvetően kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatokat 

végez. Így a volumen csökkenhet, egyes részfeladatok átstrukturálódhatnak, azonban 

a tevékenység teljes egészében nem szűnik meg. 

A közétkeztetési üzletág 2020 tavaszi tanrend mellett – az üzleti tervvel 

ellentétben – a 2021. évi tanrendet is megsínylette, azonban az Önkormányzat által 

szervezett, szociálisan rászorultak étkeztetése csökkentette a veszteségeket, emellett a 

Társaság az étkeztetési díjakat is emelte. Az üzletág várhatóan teljesen csak az őszi 

félév kezdetén áll vissza a korábbi – szolgáltatási díj alapját képező – volumenre. 

Parkolási szolgáltatás kapcsán a leállás alapvetően az Önkormányzat bevételeit 

érinti, a Társaság költségei megtérítésére továbbra is jogosult. Az e területen dolgozó 

munkatársak a leállás idejére más divíziók munkájába - pl. hulladékgyűjtő edényzet 

ellenőri feladatok – segíthettek be.  

A hulladékgazdálkodási alvállalkozási tevékenység független a 

kompenzációtól, így a korábbi bevétellel számolhat a Társaság. A vázolt országos 

szintű szervezeti változások várhatóan a 2021. évet még nem érintik. 

Távhőszolgáltatási tevékenység szintén független a kompenzációtól, az abból 

származó bevételeket a lakosság fogyasztása és az időjárási viszonyok befolyásolják, 

melyre a járványveszély annyiban lehet hatással, hogy – mint az korábban kifejtésre 

került – a lakosság fizetőképessége csökkenhet.  
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 Vízió és vállalati filozófia 

A VSZ Nzrt. hulladékgazdálkodási ágazata alapján már most kistérségi 

szerepkört tölt be, mely további települések bevonásával, távlatosan akár a Duna-

kanyar térségében is kiterjeszthető. Más ágazatokban azonban ez a szerep nem ennyire 

markáns. A Társaság elképzelései szerint más területen is – akár a szabad piacra 

lépéssel – fokozná jelentőségét a térség településein, melyre az építőipari munkák 

terén, a konténeres hulladékszállítás bővítésével, de akár a zöldfelület-kezelésben, 

közétkeztetésben is reális lehetőség látszik. A lakossági szolgáltatások spektrumát a 

telephelyen kialakításra kerülő raktárbázissal lehet tovább szélesíteni. 

A Társaság filozófiájának gerincét adja a környezetvédelmi, ökológiai és 

klímavédelmi célok iránti elköteleződés. Ennek megfelelően aktívan szerepet vállal 

ezen értékek népszerűsítésében, továbbá – amint forrásai lehetővé teszik – 

napelemekkel, környezetbarát járművekkel szándékozik ökológiai lábnyomát 

csökkenteni, beruházásait megvalósítani. Az ökológiai szempontok figyelembe vételét 

a Társaság tevékenységének széles spektrumában alkalmazza több mintaprojekt 

megvalósításával. A Parkfenntartás területén – a Polgármesteri Hivatallal 

együttműködve – klímaadaptív gyepgazdálkodás mintaterületek kialakítása 

kezdődik meg 2021-ben, a Közétkeztetés területén megjelenik az ökológiai 

gazdálkodásokból származó alapanyagok felhasználása. A hatékonyabb 

energiafelhasználás révén klímavédelmi célok elérését is segíti a Fűtőműben tervezett 

kazánberuházás. 

A koronavírus miatti járványhelyzet megmutatta, hogy bár a személyes 

interakciók fontosak, azonban egy válsághelyzetben a működőképesség 

fenntartásának alapjai a jól kiépített digitális rendszerek. A Társaság mind a napi 

munkájában, mind az ügyfelekkel való kapcsolattartásban jól vette az akadályt, 

azonban e terület fejlesztésével nem lehet megállni. A cél az „okosvállalat” 

létrehozása, hatékony, üzembiztos és több platformon elérhető elektronikus 

kapcsolattartás az ügyfelekkel és a munkavállalókkal, digitalizáció a belső folyamatok 

teljes spektrumán, ezáltal növelve a Társaság hatékonyságát, rugalmasságát és 



84 
 

reagálókészségét. Ennek szellemében kívánja fejleszteni a Társaság Ügyfélszolgálatát 

és honlapját. Ezen fejlesztések célja, hogy az ügyfelek a szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyeiket online formában intézhessék, aminek érdekében a megújult honlap tartalmi 

bővítésen esik át, így formanyomtatványokkal, a „gyakran ismételt kérdésekre” adott 

válaszokkal, digitálisan kitölthető regisztrációs felületekkel bővül. 

A Társaság átérzi annak felelősségét, hogy önkormányzati közfeladatokat, 

közszolgáltatást, ezáltal a város, a köz szolgálatát látja el, mely során közpénzből – a 

köz pénzéből – gazdálkodik. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. voltaképpen 

mindenkié: a közösség hozta létre, hogy a közösségért dolgozzon. A létrehozásának 

motivációjából következően a Társaság – bár üzleti vállalkozás – nyereségérdekeltség 

mellett morális célokat is érvényesít. Ezt testesíti meg, hogy a Társaság nonprofit 

vállalatként működik, mely a jogi fogalmon túl – a gazdasági társaság az esetlegesen 

keletkező nyeresége a tagok között nem osztható fel – etikai értéket is képvisel.  

A Társaság felelősséggel tartozik a tulajdonos Önkormányzat felé, hiszen az 

Önkormányzat nevében lát el közfeladatokat, a végzett szolgáltatások színvonala a 

tulajdonos pozitív, illetve negatív megítélését is jelentheti. Felelősséggel tartozik 

továbbá az Önkormányzat vagyonának jó gazdaként való kezeléséért, mely 

költséghatékony, felelős és átlátható módon végzett feladatellátásban nyilvánul meg. 

Ezen elvek érvényre juttatása érdekében a Társaság tovább erősíti belső 

kontrollrendszerét, valamint a Tulajdonossal szorosan együttműködve hajtja végre 

közbeszerzéseit.  

A Társaság a közfeladatokat a lakosság széles köre számára nyújtja. Elvárható 

a Társaságtól a szolgáltatói és ügyfélbarát szemlélet, valamint ilyen megoldások 

folyamatos felkutatása, a minőség és színvonal folyamatos javítása, mély 

elkötelezettség a város, a lakosság és a feladatok iránt.  

A Társaság a vele szerződésben álló partnerei felé is felelősséggel tartozik. A 

feladatai sokrétűségéből adódóan, továbbá, mert a térség egyik nagy megrendelője, 

számos alvállalkozó, szállító szolgáltatását is igénybe veszi. Ezért elengedhetetlenül 

fontos, és kiemelten kezelendő a fair és megbízható kapcsolat, a bizalom, az egyenlő 
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partneri viszonyon alapuló együttműködés a vele üzleti kapcsolatba kerülő más 

gazdálkodó szervezetekkel. 

A Társaság – mint arról már szó volt – együttműködésre törekszik és jó viszonyt 

ápol az iparág többi vállalatával, az érdekképviseleti szervekkel, egyesületekkel, ezen 

kapcsolatokat értékként kezeli, jó gyakorlatait megosztja, az itt szerzett tapasztalatokat 

pedig beépíti, továbbfejleszti munkájában.  

Végül, de nem utolsósorban a Társaság felelőssége fennáll munkavállalói iránt 

is. A VSZ Nzrt. a térség egyik nagy munkáltatója, mely törekszik arra, hogy hátrányos 

munkaerőpiaci helyzetben lévő munkavállalóknak is kitörési lehetőséget nyújtson. A 

Társaság megbecsüli idősebb dolgozói tapasztalatát és tudását, munkatapasztalatot 

biztosít a pályakezdő munkavállalóknak, képzéseket biztosít a munkaerőpiaci 

pozíciók erősítésére, családos munkavállalóit családbarát környezettel, rugalmas 

munkavégzéssel törekszik segíteni, visszaadja a hasznosság és megbecsültség érzését 

betegségük, koruk egyéb állapotuk miatt hátrányos munkaerőpiaci helyzetben lévő 

dolgozóknak. 

 Projektek 

A Tanácsadó Team-mel elvégzett vizsgálat során feltárt adottságok, valamint a 

vízió és vállalati filozófia céljainak irányvonala alapján a VSZ NZrt tevékenységének 

megújítására az alábbiakban ismertetett projekteket vázolja.  

A Társaság finanszírozásának jelentős megváltozása a projektek tervezésére is 

komoly kihatással volt.  A megvalósítás alapfeltételének - beruházási források - 

hiányában az egyes projektek ütemezése nem lehetséges. Az egyes tervek részletes 

kidolgozása, további szakterületek (műszaki, gazdasági és jogi) bevonását teszi 

szükségessé. Ezen részletek kidolgozására további erőforrásokat – és ezáltal költséget 

- abban az esetben érdemes ráfordítani, amennyiben az egyes projektek 

megvalósítására - tulajdonosi támogatás mellett – reális esély mutatkozik, azaz a 

beruházási források várhatóan rendelkezésre állnak. 
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A fentiek értelmében a Társaság a projektekkel kapcsolatos elsődleges feladata 

a szükséges források megszerzése, melynek az alábbi formái lehetségesek. 

1. A korábban alkalmazott beruházási keretösszeg visszaállítása. Ez a 

keretösszeg elsősorban az eszközpark megújítását szolgálta korábban, 

azonban a Tulajdonossal történő egyeztetés alapján bizonyos projektek 

finanszírozása ilyen módon is megvalósulhat. 

2. Pályázati források bevonása. Az energiahatékonyságot (Fűtőmű 

kazánberuházása, napelempark) valamint a klímavédelmet (elektromos 

autó) is támogató projektek esetében lehet reálisan számolni pályázati 

források bevonására. A kazánberuházás és a napelempark esetében az 

Önkormányzattal együttműködve a Társaság pályázik beruházási források 

megszerzésére. 

3. Az új piaci szolgáltatások esetében, hol a várható pénzügyi megtérülés 

mellett a jogi szabályozás is lehetővé teszi (pl.: raktárbázis), a magántőke 

bevonásának lehetőségét is meg kell vizsgálni.  

4. Magántulajdonú vállalkozások esetében a pénzintézetektől érkező forrás 

(hitel, lízing) is biztosíthatja a beruházások fedezetét. Azonban a Társaságra 

vonatkozik a stabilitási törvény, mely ezen lehetőségeket jelentősen szűkíti. 

A fentiek alapján a hosszútávú projektek kidolgozására az Önkormányzat által 

történő elfogadás esetén – külön tervekben – van lehetőség, amennyiben a 

finanszírozásra mód nyílik. Az egyes projektek esetében az alábbi részletek 

kidolgozására kerül sor. 

 műszaki/technikai részletek kidolgozása 

 finanszírozás és megtérülés (üzleti terv) 

 szükséges erőforrások meghatározása (személyi, technikai) 

 projekt ütemterv készítése 

 indikátorok meghatározása 

 kockázatok feltárása 

 monitoring rendszer 
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 Projektek 1. - Rövid távon megvalósítható elképzelések 

1.  Ügyfélszolgálat fejlesztési irányai 

A Társaság ügyfélszolgálatot üzemeltet, mely Szentendre Város Önkormányzat 

ügyfélszolgálatával integráltan működik. Az ügyfélszolgálat üzemeltetése a 

távhőszolgáltatási közszolgáltatás miatt kötelező, továbbá az FKF Nonprofit Zrt. 

közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási alvállalkozói szerződésekben vállalta a 

közszolgáltató szintén kötelező ügyfélszolgálatának fenntartását, a szentendrei, 

pomázi és pilisszentlászlói ügyfelei részére. Az ügyfélszolgálaton intézhetőek továbbá 

az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos lakossági 

bejelentések, és a parkolással kapcsolatos panaszok is.  

A Társaság ügyfélszolgálati feladatellátásának felülvizsgálatára már a tavalyi 

évben rákényszerült. Ennek egyrészt oka volt a járványhelyzet, a szolgáltatás 

biztonsága miatt nagyobb tere nyílott az elektronikus és telefonos ügyintézésnek, 

az ügyfelek nagyobb arányban igényelték az ügyintézés ezen módját.  

Másrészt az NHKV Zrt. nagy mennyiségű adatszolgáltatási és egyéb 

ügyfélszolgálati feladatot határozott meg a közszolgáltatók felé, melyeket az FKF 

Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási alvállalkozói szerződések alapján a Társaság 

végez el. E feladatok alapvetően az ügyfélszolgálat háttértevékenységét, és nem a 

tényleges ügyfélforgalmat érintik. Továbbá a Társaság 2020. II. negyedévtől átállt az 

NHKV Zrt. saját számlázórendszerében történő (GUI) adatrögzítésre, mely alapján 

az ügyfélszolgálatos munkatársak back-office feladata tovább növekedett. Új 

munkatárs felvételére, átcsoportosításra – a hulladékhelyzet ismert pénzügyi helyzete 

miatt – a Társaságnak nem volt lehetősége.  

Az Önkormányzat a hulladékrendelet módosításával megteremtette annak 

lehetőségét, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

rendelkezéseinek megfelelő, de rugalmasabb nyitva tartással álljon az ügyfelek 

rendelkezésre. Ez kellő rugalmasságot biztosítana a közszolgáltatónak, hogy nagyobb 

igény esetén hosszabb, kisebb igény esetén rövidebb nyitva tartási idejű (személyes) 
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ügyfélszolgálatot szervezzen. E megoldástól az ügyintézés felgyorsítása, 

hatékonyságának növekedése várható, hiszen a nyitva tartáson kívüli időben a 

munkatársak koncentráltabban tudják az ügyfélkérelmeket intézni. 

Mint arról szó volt, az ügyintézés is az elektronikus ügyintézés felé tolódott, 

az ügyintézésben még a teljesen elektronikus és telefonos kapcsolattartás sem okozott 

fennakadást. Ennek megfelelően a Társaság tervezi az ügyfélszolgálat 

digitalizálásának szélesítését.  

Az ügyfelek ügyintézésének elősegítése érdekében az űrlapok kibővítésén 

dolgozik a Társaság, részletesebb tájékoztatással ellátva. A lakosok ügyintézését 

segítheti az online zsákrendelés is. A Társaság pilot projektként FB shopban tervezi 

az értékesítés megkezdését, saját kiszállítással, mely a későbbiekben 

továbbfejleszthető.  

2.  Új követeléskezelési folyamat és a 360 napon túli követelések 

értékesítése 

Mint azt a Társaság már vázolta, a kintlevőségek összege magas, azonban e 

követelések jelentős része 2016. év előtt keletkezett hulladék követelés. Ezek leírása a 

számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján lehetséges, azonban a Társaság az 

elévülést nem veheti hivatalból figyelembe. Látható, hogy ezen tételek peresítésének 

költségei nagyok és – tekintettel arra, hogy e követelésekkel már több intézkedés is 

történt, eredménytelenül – siker reálisan nem várható.  

A helyzet megoldására a Társaság a korábbiakban már számos indikatív 

ajánlatot kért olyan követeléskezeléssel foglalkozó vállalkozásoktól, melyek 

megvennék ezeket a követeléseket. Ezen tervek megvalósítására azonban csak 

önkormányzati jóváhagyás mellett kerülhet sor, a követeléskezelő cégek 

megpályáztatása mellett.  

A követelésállományért egy összegben befolyó vételár segítené a Társaság 

likviditási helyzetét, ezen túlmenően jelentős kapacitásokat szabadítana fel a 
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követeléskezelés terén, amelyeket a még nem lejárt tartozások behajtásában 

hatékonyabban tudna felhasználni. 

A jövőben a Társaság követelés kezelési folyamatainak felülvizsgálatát tervezi. 

Ennek keretében negyedévente felszólító levelet küld ki minden adósának, illetve 360 

napon túli követeléseit rendszeresen értékesítené. Ennek megvalósítása érdekében 

piaci felméréseket folytat, hogy megtalálja azt a követeléskezelő partnerét, aki ebben 

leginkább segítségére lehet. 

3.  Közbeszerzések folyamatszabályozása, Felügyelő-bizottság 

bevonása 

A Társaság beszerzéseit a jogszabályban rögzített értékhatár felett 

közbeszerzési eljárások alapján köteles megvalósítani. Tekintettel az eljárások 

kockázataira, a Társaság az eljárások előkészítésének, lefolytatásának szabályozását 

kiemelten kezeli. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2020. 

(IX.9.) Kt. sz. határozatával elfogadta Szentendre Város Önkormányzat és a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát, mely alapján 

– a jó gyakorlatokat átvéve – a Társaság is tervezi a közbeszerzések folyamatainak 

átdolgozását, felülvizsgálatát, még hatékonyabb és átláthatóbb eljárásrend 

kialakítását megcélozva.   

A már hivatkozott a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet feladatot szab a 

Felügyelőbizottság részére is, bevonva a tulajdonosi ellenőrző szervet a belső ellenőrzési 

rendszer működtetésébe. A közbeszerzéseket érintően az együttműködést és a Felügyelő-

bizottság belső ellenőrzési feladatait is segítené, ha a Társaság közbeszerzéseinek 

alapdokumentumát, az éves közbeszerzési tervet a Felügyelő-bizottság is megtárgyalná, 

továbbá a Társaság kezdeményezi a Tulajdonosnál, hogy a Társaság felügyelő-

bizottsági tagja az eljárást lezáró döntésben, mint az Önkormányzat Közbeszerzési 

Bizottságának tanácsadó tagja részt vegyen.  
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Ezáltal az átláthatóság növelhető, és a Felügyelő-bizottság is nagyobb rálátással 

bírna a társaság közbeszerzéseire.  

4.  Belső ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése 

A gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény felhatalmazása alapján kiadott, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet belső ellenőrzési és 

kontrollrendszer bevezetését irányozta elő a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.  

A hatékony és átlátható működés érdekében a Társaság a rendszer 

kialakításával nem várta meg a jogszabályokban rögzített 2021. január 1-i végső 

határidőt, hanem – a közszolgáltatók jelentős részét megelőzve - július 1-től, a 

Felügyelőbizottság hozzájárulásával, megkezdte a rendszer kidolgozását. A belső 

ellenőrzési rendszer már most látható, dokumentált eredményei tovább erősítik a 

jogszerű és transzparens működést.  

A Kormányrendeletnek megfelelően a Társaság belső ellenőrt, illetve 

megfelelési tanácsadót bízott meg. 

A Társaság kialakította belső kontrollrendszerét, melynek célja a szervezeti 

célkitűzések elérése, a vagyon megőrzése, a pénzügyi beszámolók valódisága és 

megbízhatósága, valamint a szabályos, szabályozott, etikus, gazdaságos, hatékony és 

eredményes működés biztosítása. 

A kontrollrendszer a Társaság kontrolltevékenysége, kockázatok 

meghatározása és a társaság céljainak elérése érdekében kidolgozott elveket és 

eljárásokat tartalmazza. A Társaságnak megfelelő egyensúlyt kell biztosítania a 

megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között. A belső kontrollrendszer 

tartalmazza a főbb folyamatokat, a működési kockázatok feltárását is.  

A kockázatokat minden esetben a szervezeti célokhoz kapcsolódóan, a 

szervezet egészére nézve és az egyes folyamatokhoz kapcsolódóan is azonosítani kell. 

A kockázatok azonosítását a kialakított folyamattérkép és folyamatlisták mentén kell 
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elvégezni. A kockázatok azonosításakor azonban az adott folyamat kockázatainak 

azonosításán túl, a szervezet egészét veszélyeztető kockázatokat is azonosítani kell.  

A kontrollrendszer kiépítése során átdolgozásra került a Társaság 

 Leltározási szabályzata 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Pénzkezelési szabályzata 

 Selejtezési szabályzata 

 Bizonylati szabályzata 

 Számlarendje és  

 Számviteli politikája 

 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 

Továbbá új eszközökként a Társaság megalkotta 

 Belső kontrollrendszer szabályzatát az integrált kockázatkezelési 

rendszerrel és ellenőrzési nyomvonalakkal 

 Etikai kódexét 

 közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő 

Egyedi iratkezelési szabályzatát 

 Összeférhetetlenségi szabályzatát 

 A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések 

fogadásáról és kivizsgálásáról továbbá a panaszokról és közérdekű 

bejelentésekről szóló szabályzatát. 

A fent vázolt rendszerek működtetése, továbbfejlesztése a Társaság 

folyamatainak szabályozottsága, a kontrollpontok kimunkálása, a kockázatok 

monitorozása már rövid távon is eredményt hozhat. 
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5.  Ingatlanfenntartási divízió piaci megjelenése  

A Társaság Ingatlan-fenntartási és Gondnoksági Divíziója 2020. májusában a 

piaci pozíciók feltárása érdekében „Panel projekt” címen kampányt indított, 

panellakások felújítása céljából, melynek során társasházak, társasházi lakások 

komplett felújítási munkáit, hideg- és melegburkolást, festést, mázolást, tapétázást, 

asztalosmunkákat, konyhabeépítést, nyílászáró cserét, villanyszerelési, víz- és 

fűtésszerelési munkálatokat vállalt. A projekt a koronavírus járvány második hulláma 

miatt nem tudott kibontakozni, az azonban megállapítható, hogy van érdeklődés a 

Társaság munkatársainak szakértelemmel rendelkező, megbízható munkavégzése 

iránt, még ha egyelőre kisebb munkák terén is (radiátorcsere, kisebb vízszerelési 

munkák, festés).  

Az állam 2021. január 1-től 3 millió forint támogatást biztosít lakásfejújításra az 

arra jogosult családoknak, így reálisan feltételezhető, hogy az érdeklődés megnő a 

Társaság piaci alapon végzett tevékenysége iránt. A Társaság a vállalt feladatot 

megbízható minőségben, garanciát vállalva végzi, számlát adva az elvégzett 

munkáról, mely jelen esetben versenyelőny lehet a számlával elszámolandó állami 

támogatás esetén. A feladatellátás nem korlátozódna a lakótelepi lakásokra, hiszen 

családi házak felújítására is fordítható a támogatás. 

A divízió terveiben szerepel családi házaknál végzett asztalos szakipari 

munkák vállalása is, mint pergolák, melléképületek, továbbá ismét meghirdeti a 

társasházak felújítási programját. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló törvény alapján a szociális bérlakás bérbeadása esetén a lakás 

burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, 

felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a 

bérlő köteles. Ezen feladatokban szintén segítséget tud nyújtani a bérlőknek a 

Társaság.  
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Ezen munkák a – szűkülő – szabad kapacitás terhére végezhetőek, figyelembe 

véve a közszolgáltatási feladatokat, azonban a piac feltérképezése érdekében 

mindenképpen hasznos a piacra lépés. 

6.  Szervezeti változások a Városgazdálkodási Divíziónál és a műszaki 

ellenőrzésben  

A Társaság szervezeti felosztása az ellátandó közfeladatokat követi, ennek 

megfelelően jött létre a Városgazdálkodási divízió. Az elmúlt időszakban a Társaság 

alapfeladatait meghatározó 8 db közszolgáltatási szerződésből 5 szerződés 

szakfeladatait ezen divízió látta el – belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek 

elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása, mobilgát védműfenntartás, 

közutak, közterületek és hidak és műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése, 

zöldfelületfenntartás, városgazdálkodási (közterület fenntartási) feladatok ellátása –, 

melyhez csatlakozott a köztisztasági feladatok egy részének megszervezése is.  

A feladatok számossága, sokrétűsége miatt a szervezési feladatok nőttek, ezért 

a Társaság a divízió két önálló divízióba szervezéséről döntött, mely alapján 2021. 

január 15-től létrejött a Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió és az Útfenntartási és 

Vízkárelhárítási Divízió. A jelenleg is zajló átszervezéstől a Társaság átgondoltabb 

folyamatokat, tisztább hatásköröket, a létszám racionalizálását és összességében a 

hatékonyság növelését várja.  

A Társaság műszaki ellenőrzési feladatai – mind az Önkormányzat felé történő 

szolgáltatás, mind a Társaság alvállalkozóinak ellenőrzése – mindeddig a 

Városgazdálkodási divízió feladatkörébe tartoztak. A Társaság azonban e feladatot 

kiemeltebben szándékozik kezelni, így a műszaki ellenőrzési feladatokat a jövőben a 

Vezérigazgatóság közvetlenül irányítja, ezáltal megvalósítva az ellenőrző és az 

ellenőrzött szervezeti egység függetlenségét. 
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7.  Gyűjtőedény ellenőrzési rendszer kiépítése  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő 

közszolgáltatás, amennyiben az ingatlanhasználó (ingatlantulajdonos) ingatlant 

vásárol, ingatlanhoz jut, vagy székhelyet, telephelyet jelöl meg az ellátott területen, 

úgy köteles a szolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.  

A FKF Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási alvállalkozói szerződésben 

megállapított díj alapja – hasonlóan a közszolgáltatót megillető, NHKV Zrt. által 

fizetett szolgáltatási díjhoz – a vegyes hulladék kiszámlázott liter mennyisége. Ennek 

megfelelően mind a közszolgáltató, mind az alvállalkozója magasabb kiszámlázott 

liter mennyiségben érdekelt, mert ezzel a szolgáltatási díj és az alvállalkozói díj is 

növelhető.  

Ez két úton érhető el, egyik a hulladékszállításba minél több előfizető 

bekapcsolása, illetőleg a már rendszerbe integrált partnerek előfizetéseinek és annak 

valóságtartalmának kontrollja.  

Egy 120 literes űrmértékű edény rendszerbe vonása (heti ürítést feltételezve) 

18.408 Ft/éves többletbevételt jelent a Társaság számára. 2020 utolsó negyedévében a 

szolgáltatási területről 26.806.772 liter szerződött kommunális hulladék került 

begyűjtésre. Ez teljes évre vetítve 107.227.088 liter, amely a teljes literszám elszámolása 

esetén 316,3 millió Forint bevételt jelent.  

A közgazdaságtanban csak „potyautas-effektusként” hívott magatartás forma 

azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást is érinti. Ezen azok az 

ingatlantulajdonosok értendőek, akik – bár kötelezettek lennének –, vagy egyáltalán 

nem tesznek igénybejelentést, nem kötnek szerződést, de a szolgáltatást igénybe 

veszik, vagy kisebb űrmértékű edény után fizetik meg a díjat. A gyakoribb 

ellenőrzések hatására, ezen „potyautasok” kiszűrésével már 3%-os literszám 

emelkedés esetén is 9,4 millió Forint többletbevételt érhet el Társaság.  

Ezen ellenőrzések elengedhetetlen feltétele a hulladékgyűjtő edényeken lévő 

éves matrica kiküldése, melyet korábbiakban az Önkormányzat biztosított – utoljára 

2018-ban történt meg a matricák megküldése –, valamint hulladék ellenőr 
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foglalkoztatása. Az ellenőr feladata a szolgáltatásban nem bekapcsolódó, illetve a 

ténylegesen használtnál kisebb gyűjtőedény után fizető ügyfelek kiszűrése a 

matricák ellenőrzésével, illetve a hulladékgyűjtő járaton dolgozó kollégák 

ellenőrzése, ezzel megelőzve az esetleges visszaéléseket és a rossz tendenciákat. 

A Társaság a korábbi években is fordított erőforrásokat az edényzetek 

ellenőrzésére, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a további ellenőrzések is 

elengedhetetlenek, mert folyamatosan történnek kísérletek a kötelező igénybevétel és 

a díjfizetés elkerülésére. A rendszer ellenőrzésének alapját képező matricák kiküldése 

szerepel a 2021. év üzleti tervében. 

Mindezek mellett a fokozott ellenőrzés pozitív hozadéka lehet az illegális 

hulladékelhelyezések csökkenése is. 

8.  Zöldhulladék gyűjtés, biológiailag lebomló zsákok 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a képződés helyén 

a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott 

gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. A 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény egyik fontos alapelve a biológiailag 

lebomló hulladék hasznosításának elve, melynek értelmében elő kell segíteni a 

biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, 

hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb 

tisztaságú anyag kerülhessen vissza.  

Ezen célok teljesítése céljából a Társaság is megkezdte a lebomló zsákok 

forgalmazását a tavalyi év során. A lakossági partnerek bruttó 100 Ft/db áron 

vásárolhattak a forgalmazott zsákokból, azonban ez az ár voltaképpen az önköltségi 

szint, így a veszteségek csökkentése érdekében 2021. évben – figyelembe véve más 

forgalmazók hasonló termékeinek értékesítési árát is – a Társaság által forgalmazott 

zsákok árát bruttó 200 Ft/db árra emelte.  (Az FKF Nonprofit Zrt. ettől magasabb áron, 

bruttó 235 Ft/db áron forgalmazza lebomló zsákjait.) 
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A környezettudatosság és gazdaságos üzemeltetés jegyében azonban a 

zöldhulladék helyben történő hasznosítása lenne a legészszerűbb és 

legköltséghatékonyabb megoldás. A Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységének 

jelentős költsége a gyűjtött hulladékok ártalmatlanítóhoz, hasznosítóhoz szállításának 

díja. Jelenleg a begyűjtött zöldhulladék az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő 

Pusztazámori Regionális Lerakóba kerül beszállításra, ahol komposztálják azt. Az 

átvevő partnerek kijelölése a közszolgáltató feladata, közelebbi hasznosítót ezidáig 

nem állt módjukban megjelölniük. 

Azonban nem csak a szállítási költség miatt fontos, hogy a zöldhulladék 

hasznosítása helyben történjen meg, hanem azért is, mert a helyben hasznosított 

zöldhulladék értéket képvisel. A hasznosítás legkézenfekvőbb módja a 

komposztálás, amely történhet egyénileg, vagy kisebb közösségek összefogásában, 

úgynevezett közösségi komposztálással. A hulladékok kezelése engedélyköteles 

tevékenység, azonban a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 

közösségi komposztálás nem engedélyköteles, így azt bárki végezheti. A zöldhulladék 

helyben történő hasznosítására vannak ún. jó gyakorlatok és kreatív megoldások.  

A Társaság tanulmányozza más közszolgáltatók gyakorlatát, így működő példa 

van a lakossági állattartásra alapozott zöldhulladék helyben történő kezelésére is. 

Természetesen ezek megvalósításához más típusú kertgazdálkodási kultúra megléte, 

továbbá célzott kommunikáció szükséges, melyben a Társaság számít a Zöld 

Kerekasztal együttműködésére, valamint a város kommunikációs szakembereinek 

munkájára.  

9.  Konténeres szolgáltatás fejlesztése (építési-bontási hulladék) 

Társaság terveiben piaci alapon működő konténeres hulladékszállítási üzletág 

bevezetése is szerepel. Az építési-bontási hulladék jelenleg nem része a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak. A közszolgáltatás ellátásához szükséges 

eszközök és munkaerő rendelkezésre áll, amely erőforrások optimális kihasználása 

esetén teljesíthetővé válnak a nem közszolgáltatás keretén belül érkező konténeres 

megrendelések. A korábbi években a hulladékgazdálkodást érintő folyamatos jogi 
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változások és az ebből eredő tervezhetőségi nehézségek azt eredményezték, hogy a 

Társaság fokozatosan leépítette konténeres üzletágát és csak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásból származó bevételeivel számolt. Látható azonban, hogy a 

közszolgáltatási tevékenység önmagában hosszú távon saját bevételeiből 

finanszírozhatatlan.  

A veszteségek csökkentése érdekében a Társaság több területen tett lépéseket. 

Így más közszolgáltatóknak is végez eseti alvállalkozói tevékenységet, továbbá 

hulladékgazdálkodási létesítményt üzemeltet – Ipar u-i átrakó a NHSZ Vértes 

Vidéke Nonprofit Kft-vel együttműködésben –, illetve a konténeres üzletág 

fejlesztésére is kitörési pontként tekint. Ez egy többlépcsős üzletág, melyet 

folyamatosan szükséges építeni, fejleszteni hiszen a szolgáltatási területen több 

(magán) versenytárs is üzemel. Kedvező ár struktúra kialakítása esetén azonban 

versenyképes lehet az üzletág a Duna-kanyar és vonzáskörzetében. 

10.  Illegális hulladék elszállítása 

A már említett, a hulladékrendszert átalakító egyes energetikai és 

hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet alapján 

az elhagyott, illegális hulladékkal kapcsolatosan is alapvető változások, szigorítások 

várhatóak.  

A szigorítás a tervezet szerint két úton indul, a Btk. módosításával súlyosabban 

fenyegeti az elkövetéseket, a hulladékról szóló törvény (Ht.) módosításával pedig új 

szankciókat helyez kilátásba.  

A Ht. módosítás rögzíti, hogy az elhagyott hulladék elhelyezésének 

megakadályozására az ingatlantulajdonost/birtokost felelősség terheli. Rögzíti 

továbbá, hogy ellenkező bizonyításig a tulajdonos/birtokos kötelessége az elhagyott 

hulladék eltávolítása, szemben az eddigi szabályokkal, mely szerint csak abban az 

esetben volt köteles, ha az illegális hulladék elhelyezője nem deríthető fel (általában ez 

volt a helyzet). A kötelezettnek el kell szállítania a hulladékot és ezt igazolnia kell az 
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újonnan felállítandó hulladékgazdálkodási hatóság felé. A határozat azonnal 

végrehajtandónak nyilvánítható. 

Ha a kötelezett nem teljesít, a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezheti az 

önkormányzatot is a hulladék eltávolítására. Ennek költségei az önkormányzatot 

terhelik, azonban a felmerült költség adók módjára behajtandó és az önkormányzat 

bevételét képezi, tehát a költségek megtérítését követelheti az önkormányzat a 

kötelezettől. 

A fenti jelentős szankciók az ingatlantulajdonosokat erősen motiválják, hogy 

lépéseket tegyenek az ingatlanukon az illegális hulladék felszámolása iránt, mely 

feladat elvégzésében az egyébként hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező és 

tapasztalattal bíró VSZ Nzrt. segítséget nyújthat. Továbbá várható, hogy – mint a város 

köztisztasági szolgáltatója – a felszólítás ellenére nem teljesítő ingatlantulajdonos 

helyett történt önkormányzati teljesítést – az ingatlantulajdonos költségére – a 

Társaság fogja elvégezni. Ez utóbbi esetben az illegális hulladék elszállítására számla 

ellenében, egyedi megrendeléssel – tehát nem kompenzáció alapján – van lehetőség. 

11.  Hulladékudvar fogyasztói igényeknek megfelelő megszervezése 

A Társaság, mint közszolgáltatói alvállalkozó, továbbra is ellátja a tulajdonát 

képező hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését.  

A hulladékgyűjtő udvarban lom- és zöldhulladék is elhelyezhető, azonban ezen 

szolgáltatások házhoz menő rendszerben is elérhetőek az ügyfeleknek. E kényelmi 

szolgáltatások mind nagyobb kedveltségnek örvendenek, voltaképpen konkurálnak a 

hulladékgyűjtő udvar – lakosságtól nagyobb aktivitást igénylő, és zöldhulladék esetén 

csak meghatározott mennyiségű hulladékot engedélyező – szolgáltatásaival. E 

párhuzamosság nehezíti a feladatellátás rugalmas és legfőképpen költséghatékony 

megszervezését, főként, mert a hulladékról szóló önkormányzati rendelet – az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) előirányzott 

minimum időszakot jelentősen meghaladva – maga szabályozta a nyitva tartást. A 

bevezetendő új szabályozás alapján a nyitva tartást a közszolgáltató határozza meg, 
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így lehetőség nyílik arra, hogy az ügyfelek fogadása esetlegesen csak kurrensebb 

napokra, napszakokra, de akár hosszabb nyitva tartással kerüljön megszervezésre, 

tehát olyan költséghatékony, de a fogyasztói igényeket is figyelembe vevő, kellően 

rugalmas megoldás található, mely az OHKT-nak is megfelel. A Társaság az átgondolt, 

de az ügyféligényeket is kielégítő nyitva tartás alapján költségmegtakarítással számol. 

12.  Hatékonyságnövelés a közétkeztetésben 

A Társaság 2020. év tavaszán nyílt uniós közbeszerzési eljárást indított 

közétkeztetési nyersanyag igénye kielégítése érdekében, 2 éves szállítási szerződés 

megkötését előirányozva. A koronavírus járvány okozta helyzet – megrendelendő 

mennyiség becslésének nehézségei, a piac és a szállítók bizonytalansága – ellenére az 

eljárás sikeresnek bizonyult, a felek a szerződéseket 2020. júliusában megkötötték. A 

beszerzési árak – tekintettel arra is, hogy a korábbi szerződések az azt megelőző két év 

markáns áremeléseit nem követték – magasabbak voltak, mely miatt 7 év után a 

nyersanyagérték emelésre is rákényszerült a Társaság. A szerződést követő időszak 

gazdasági folyamatai, és a jelenleg is zajló áremelkedések rávilágítottak, hogy még az 

új ár is kedvezőbb, mint ami jelenleg a piacon elérhető, így az eljárás ár szempontjából 

is sikeresnek tekinthető. Ennek megfelelően nyersanyagérték tekintetében áremelést 

a következő másfél évben nem tervez a Társaság.  

A rezsiátalány kapcsán a Társaság áttekintette a közétkeztetéshez kapcsolódó 

folyamatait és középtávon a humánerőforrás gazdálkodás, valamint a belső 

folyamatok átszervezése révén magasabb hatékonyság elérését célozta meg. Ezen 

fejlesztések lehetővé teszik, hogy a várható infláció és béremelések ellenére a Társaság 

szolgáltatási díjait tartani tudja 2022. év végéig. 

13.  Ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagok beépítése a 

közétkeztetésbe (minta projekt) 

A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások 

sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a 2021. szeptember 01. 
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után indított közbeszerzések során a közétkeztetést megrendelő ajánlatkérő 

kötelezettségévé teszi, hogy érvényesítse többek között az ellenőrzött ökológiai 

gazdálkodásból származó termékek minél nagyobb arányát, fogyasztói visszajelzési 

rendszerek bevezetését, teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszerek, diétás étkeztetés 

biztosítását, illetve a rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi 

élelmiszer termékekből származást. 

Bár a Kbt. 9. § (1) bekezdés í) pontja alapján az Önkormányzat a szolgáltatást 

in-house beszerzés alapján szerzi be, így a Kbt. alkalmazásának mellőzésével a felek 

között a Kormányrendeletben foglaltak alkalmazására sem kerül sor, azonban a 

szolgáltatásba az előremutató és megvalósítható rendelkezések beépítése indokolt 

lehet, azzal együtt, hogy többek között a fogyasztói visszajelzési rendszer, és a diétás 

étkeztetés már jelenleg is működik.  

Ennek megfelelően a Társaság tervezi – a fentebb már említett szállítási 

szerződések keretei között – az étkeztetés ökológiai gazdálkodásból származó 

termékekkel történő színesítését, továbbá folytatni kívánja az ellátottak 

véleményének monitorozását és a szülői kostoló programot is. 

14.  Együttműködés a parkolási rendszer felülvizsgálatában 

A Társaság hatékonyan működtetett parkolási szolgáltatásával évek óra 

jelentős nyereséget termel a Tulajdonos Önkormányzatnak, így például a 2019. évben 

89.704.000 Ft költség mellett 198.739.000 Ft bevétel, így 109.035.000 Ft nyereség 

keletkezett, mely az Önkormányzatot illette meg.  

Az idei év lényegesen kevésbé lesz kedvező, tekintettel arra, hogy a 

járványhelyzet miatt a kormányzat a parkolási díjfizetés alól 2021. május 25-ig 

felmentést adott, így bevétel ezen területről minimális összegben érkezett az év első öt 

hónapjában. 

A Tanácsadó Team vizsgálata mellett jelenleg is zajlik a parkolási szolgáltatás 

külön hatékonyságvizsgálata, melyben a Társaság tevőlegesen részt vesz. A 

vizsgálatok eredménye alapján várhatóan további hatékonyságnövelésre nyílik mód. 
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A Társaság korábbi években szerzett tapasztalatai alapján az alábbi fejlesztések 

megvalósítását javasolja a Tulajdonos Önkormányzatnak: 

 Új, bankjegy és bankkártya elfogadására is alkalmas automaták 

beszerzése 

 „Smart” parkolási rendszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata  

 Projektek 2. - Forrás hiányában csak hosszútávon 
megvalósítható elképzelések 

Mint arról szó volt, bizonyos hatékonyságot segítő, költségmegtakarítást 

eredményező projektek csak külső forrás bevonásával valósíthatóak meg. Hasonló a 

helyzet az előremutató, környezeti szempontokat jobban figyelembe vevő 

beruházások kapcsán is. 

A külső forrás érkezhet az Önkormányzattól – melynek realitása jelenleg 

csekély – illetve pályázatok eredményeként is. Mivel a Tátsaság nagyvállalatnak 

minősül, továbbá köztulajdonban álló társaság, a jellemzően kis- és 

középvállalkozásoknak kiírt pályázatokon nem indulhat. Ennek ellenére a Társaság a 

pályázati lehetőségeket folyamatosan monitorozza.  

1.  Raktárbázis kialakítása  

Az ingatlan Szentendre déli részén, a HÉV végállomással határos területen, a 

Vasúti villasorról nyíló Szabadkai utcában található és a Társaság telephelyét képező 

telek elmúlt időszakban több telekalakításon esett át, a telekalakítás révén két új 

ingatlan és egy út alakult ki. A raktárbázis kialakítására szánt terület lényegében üres, 

mert a telekrészen álló épületegyüttes 2019-ben nagyrészt elbontásra került. 

A tervezési területet képező 8922 m2 területű, 453/9 hrsz. ingatlan egy 

szabálytalan, hosszan elnyúló trapéz alakú telek, melynek közterületi kapcsolatát az 

északi hosszoldala mentén kialakított, a Szabadkai utcáról nyíló új út biztosítja. 

Egyetlen felépítmény található rajta, az elbontott faház egy traktusa, mely az új 
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beépítés előtt elbontásra kerülne. A telek felszíne teljesen sík, értékes 

növényállománya nincs. Területe körül kerített. A szükséges közművek a Szabadkai 

utcáról köthetők be. 

Az újonnan nyíló utca túloldalán lakóházas ingatlanok sorakoznak, melyek 

azonban a hátsó telekhatárukkal csatlakoznak az úthoz, hiszen megközelítésük eddig 

is biztosított volt a Római temető utca felől. 

A terület övezeti besorolása Gksz-6 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. 

megengedett beépítettsége 35 %. Az OTÉK és Szentendre Építési Szabályzatának 

rendelkezései alapján a tervezett raktár funkció megvalósítható. 

A hosszan elnyúló, szabálytalan trapéz formájú telek mélysége egy hosszú 

téglalap alaprajzú beépítést tesz lehetővé. A fennmaradó terület – 50 % – 

zöldterületként kerülne hasznosításra. A helyi építési szabályok szerint ennek egy 

részén háromszintes növényállomány, a hátsó és az egyik oldalhatár mentén pedig 

fasor telepítendő. Szintén az előírásoknak megfelelően a lakóterülettel határos utcai 

telekhatáron 2 méter magas tömör kerítés épülne. Az épület alaprajzi rendszere 

egyszerű, logikus. Két azonos méretű és kialakítású épület épülne egy iroda 

nyaktaggal összekötve. Az 50 x 30 m alapterületű épületrészek két hosszanti 

traktusból tevődnek össze. Az utcafront felé, az előkert burkolt útjáról nyílóan 5-5 db 

90 m2 alapterületű raktár nyílik 3 méter széles szekcionált kapukkal. Ezek a helyiségek 

mobil falakkal (pl. motoros leengedhető rácsokkal) kisebb raktárhelyiségekre 

oszthatók. A terven javasolt osztás egy előtérből nyílóan 3 db raktárhelyiség, de ettől 

eltérő variációk is megvalósíthatók. A hátsó traktusban az épületek két végén nyíló 

szekcionált kapukon át gépkocsival való áthajtás lehetséges. Erről a 6 méter széles 

közlekedő folyosóról kétoldalt raktárak nyílnak – az utca felé a másik traktussal 

azonos 90 m2-es, osztható raktárak, míg a hátsókert felé kisebb raktárhelyiségek.  

A nyaktagban elhelyezett irodából a fent részletezett gépkocsi mozgás nyomon 

követhető. Az irodához fekvőhelyes pihenő és tisztálkodó helyiség, továbbá 

takarítószer tároló és egy kerti szerszám tároló helyiség tervezett.  
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A csarnok épületek előre gyártott acélváz szerkezetű könnyűszerkezetként 

építhetők, hőszigetelt homlokzati panelekkel. A nyílászárók motoros működtetésű 

szekcionált, hőszigetelt ipari kapuk. Az iroda nyaktag és a porta épület YTONG 

falazóelemből épülhet. Az ingatlan a Szabadkai utcáról teljes közművesítéssel 

ellátható, szociális helyiségek és a kert gondozása víz- és csatorna ellátást igényel, az 

épületek fűtését az iroda nyaktagban gázkazán biztosítja. 

Tekintettel arra, hogy a telephely központi helyen fekszik, így a raktárbázis 

iránt a kereslet nagynak prognosztizálható. 

2.  Napelemes rendszer a telephelyen  

A Társaság egyik alapfeladata, a távhőszolgáltatás, kapcsolódik az energetika 

tárgyköréhez, a Távhőszolgáltatási divíziónál felhalmozódott tudástőke hasznosítható 

valamennyi tevékenység komplex energiahatékonyságának vizsgálatában is. A 

Társaság szemléletében a hulladék-, köztisztaság és energiahatékonyság területei 

illeszkednek a Társaság környezettudatos elképzeléseihez, mely szem előtt tartja a 

csökkenő energiafelhasználást különösen a Társaság telephelyén.  

A Társaság a környezettudatosság és a hatékonyságjavítás érdekében 

megvizsgálta napelempark telepítésének lehetőségét a telephely területén.  

A Társaság jelenleg is rendelkezik háztartási méretű kiserőművekkel – ezek a 

telephelyen, a fűtőműben, illetve a Concerto program keretében a Hamvas Béla u. 2-

10. épületen találhatóak – ehhez társulna a tervezett projekt, mely kialakításával 

nemcsak a telephely, hanem a lakossági szolgáltatás biztosítására is lehetőség nyílik. 

A projekt önerőből szintén nem valósítható meg, a rendszer-méretezési és 

kivitelezési feladatok megvalósításához külső forrás bevonása szükséges. A 

szervízelés, karbantartás és az üzemeltetés területén a tapasztalatok viszont 

rendelkezésre állnak, a Társaság rendelkezik megfelelő személyi állománnyal.  

A projekt célja, hogy a napelemes áramtermelésen túl, az áramtermeléshez 

szorosan kapcsolódó e-közlekedés terjedésének elősegítéséhez hozzájáruló 

töltőállomások telepítése is megvalósítható legyen. A projekt kapcsolódik a Társaság 
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más energiatakarékos és környezetkímélő beruházásának projektjéhez is, így az 

elektromos töltésű hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzéséhez is. 

A Társaság a Szentendre, Szabadkai utca 9. telephelyen már felmérette a 

napelem telepítés lehetőségeit. A felmérés kiterjedt a szabad tetőszerkezetek 

vizsgálatára, mely alapján típusát és dőlésszögét tekintve az épületek alkalmasak 

lehetnek napelemek telepítésére, a telephelyen lehetséges a kialakítás.  

A helyszínt több, különböző rendszert forgalmazó cég mérte fel, véleményezte 

a lehetőségeket, illetve a korlátokat. A felmérések drónok segítségével történt, a 

vizsgálat során éves fogyasztások, a rendelkezése álló bekötések és áramellátások 

felmérésre kerültek.  

A projekt kockázatát növelheti azonban az, hogy 2024. január 1-től uniós 

előírások miatt nem lehet szaldóelszámolással új hálózati csatlakozást létesíteni. Ezt 

követően az elszámolás nem „ad-vesz” mérőn keresztül, azonnali megtérüléssel 

történik, hanem központi betáplálással, oly módon, hogy a felhasználástól 

függetlenül, egy kereskedő töredék áron átveszi a termelt elektromos energiát, és 

emellett az elfogyasztott áramot a szolgáltatónak teljes áron kell kifizetni. 

A kormány tájékoztatása alapján a 2023 végéig megkötött hálózathasználati 

szerződéssel rendelkező, vissza nem térítendő támogatásban nem részesülő háztartási 

méretű napelemes rendszereknél változatlan marad a most hatályos 

szaldóelszámolás. 

Az elszámolás módja, mértéke, rendszere jelenleg még nem látható, az viszont 

megállapítható, hogy a változó szabályok indokolják a projekt végrehajtását 2023. 

december 31-ig, az új rendszer bevezetéséig. 

Lehetséges megoldás akkumulátor telepítése, amelyben tárolható a termelt 

áram, továbbá az ágazat nagyarányú fejlődése is új innovatív megoldásokat hozhat.  

A telehelyen több épület és egy szabad földterület is megfelelő napelem 

telepítés szempontjából. A megvalósítás évente egy-egy, maximum háztartási méretű 

(50 kWh) kiserőmű telepítésével valósulhatna meg, a jelenleg érvényben lévő 

szabályozások alapján. 
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A Társaság első lépésben – a felmérést végző társaság segítségével - modellezett 

egy 50 kW teljesítményű rendszert, mely alapján a megtérülés 6,5 év alatt következne 

be.3  

Három 50 kWh háztartási kiserőmű rendszer kiépítésével két rendszer az éves 

teljes áram felhasználás költségét fedezné, egy további rendszer pedig a közösségi 

autótöltő hálózat kiépítéséhez kapcsolódna, megnövelve a helyi lakosok elektromos 

autó töltési lehetőségeit, illetve saját haszonjárművek esetén, rendkívül gazdaságos 

üzemeltetést eredményezne. 

A megvalósítás érdekében a Társaság folyamatosan figyelemmel követi a 

napelempark/napkollektor telepítési projekt pályázatokat is. Így a Társaság 

közreműködik EU City Facility energetikai beruházások pályázatában az induló 

Óbuda-Újpest-Szentendre konzorciummal. 

3.  Elektromos gépjármű alkalmazása  

A Társaság napi feladatellátásában törekszik a környezetvédelmi célok 

megvalósítására, környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. Ennek részeként 

Társaság fontosnak tartja – koros, így környezettszennyezőbb – gépparkjának 

megújítását alternatív hajtású elektromos teherautó beszerzésével. Ennek érdekében – 

a lehetőségek figyelembe vételével – a Társaság tárgyalásokba kezdett egy alternatív 

hajtású hulladékgyűjtő jármű kifejlesztésén dolgozó vállalattal. A Társaság fő szerepe 

a jármű tesztidőszakában történő közreműködés, kamatoztatva a munkatársak 

szakmai tapasztalatát, szaktudását, hogy a gyűjtőjármű funkcionalitását tekintve 

maximálisan a legjobb eredményt érhesse el. A Társaság ennek fejében kedvező bérleti 

konstrukciót vehet igénybe. Ezen túlmenően a Társaság tervezi egy elektromos 

meghajtású platós jármű beszerzését is, melynek töltéséről külön napelem egység 

gondoskodna. A járművek elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésben és a 

 
3 http://www,ekotechnik.cz  
http://solargis.com/products/pv-yield-assessment-study/  
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köztisztasági feladatok körében a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítésekor 

kerülnének alkalmazásra.  

4.  Charity shop, használt cikkek boltja 

Nem profitorientált projekt, hanem a Társaság társadalmi felelősségvállalással 

kapcsolatos gondolatait jeleníti meg az adománybolt – „charity shop” – 

megszervezése. E modellben lehetőség nyílik arra, hogy a másoknak még értéket 

jelentő, felhalmozódó, de már nem használt, megunt tárgyaikat az adományozók 

ingyenesen leadják, melyek így újra felhasználhatóvá, értékesíthetővé válnak. Az 

„áru” ára alacsonyan kerül meghatározásra, így szociálisan rászorultak is 

hozzájuthatnak ezekhez. A modell további hasznos eleme, hogy lehetőség nyílik a 

munkaerőpiacon hátránnyal induló munkavállalók alkalmazására. Az esetlegesen 

képződött nyereségből az e modell szerint működő vállalkozások jellemzően 

társadalmilag hasznos célokat támogatnak.4  

A modell kölcsönösen előnyös helyzetet hoz létre a társadalom különböző 

csoportjai között: az adományozó tesz a környezeti fenntarthatóságért, emellett 

értékkel bíró támogatást nyújt, a vevők pedig olcsón, jó minőségű termékekhez jutnak.  

A vevői célcsoport azonban nem kizárólag a nehéz helyzetben lévők: a Társaság 

számít a környezettudatos vásárlókra, a „kincskeresőkre”, és mindazokra, akik 

számára a társadalmi szolidaritás és a környezetvédelem értéket jelent. 

A Társaság a modell szociális foglalkoztatási elemét is hasznosítani kívánja, 

munkalehetőséget kíván adni hátrányos munkaerőpiaci helyzetű munkavállalóknak 

is, alapvetően az értékesítési, eladói és az „árukészlet” felújításával kapcsolatos 

munkahelyek megnyitásával. A modell nyereség nélkül vagy szerény nyereséggel 

működik, ez utóbbi esetben a nyereség lehetőséget biztosít akár a profilba vágó 

egyesületek, civil szervezetek támogatására is.  

 
4 http://cseriti.hu/mi-az-adomanybolt/ 
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A projekt megvalósítása, a jó gyakorlatok átvétele érdekében a Társaság tervezi 

a kapcsolatfelvételt a fenti modellben működő nagyobb szervezetekkel.  

A modell elősegíti a tudatosabb fogyasztást, előtérbe helyezi a környezeti 

fenntarthatóságot, közösségi szemléletet formál, szolidaritásra, összefogásra késztet, 

így a projekt megvalósítása a Társaság alapelveivel, értékrendjével, küldetésével 

harmonizál.  

5.  Kis kazán beszerzése a Fűtőműben 

A Társaság a beruházást a korábban említett távhőtámogatás nyereségkorláton 

felüli részéből, továbbá az Önkormányzat által biztosított 17 millió Ft beruházási 

támogatásból kívánta megvalósítani, melyről az Önkormányzat 2019. végén 

kedvezően döntött. A járványhelyzetből eredő megnövekedett önkormányzati 

kiadások, továbbá a központi források csökkenése miatt az Önkormányzat 2020. évben 

a beruházási keretet visszavonta, továbbá a 2021. évben sem tud képezni keretet a 

megvalósításra. Ezért a Társaság a beszerzést elhalasztani kényszerült, és más 

energiahatékony beruházást eszközölt a támogatás nyereségkorlát feletti részéből, 

tekintettel arra is, hogy amennyiben a 2020. december 31-ig beruházás nem valósul 

meg, úgy az összeget vissza kellett volna fizetni. 

A beruházást az indokolta, hogy a gázmotor 2011. évi leállítását követően a 

nyári csökkent hőigényt jelentő használati melegvíz szolgáltatási feladat áttevődött a 

megmaradt, téli hőigényre tervezett kazánokra, melyek az igényhez képest 

háromszoros teljesítménnyel rendelkeznek. 

Ettől kezdődően a fűtőműben általános probléma volt, hogy a nyári 

időszakban, amikor csak használati melegvizet (HMV) és az uszodának minimális hőt 

szolgáltat a fűtőmű, a 4,6 MW-os kazán a minimális 50%-os szint helyett maximum 20-

30%-os teljesítménnyel üzemelt, óránkénti ki-be kapcsolás mellett. Ez nem üzemszerű 

működés, nem hatékony, veszteségeket eredményez, károsítja az égőfejeket, 

kormozza a kazán belső felületeit, füstcső lyukadásokat okoz és összességében akár 
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30%-kal is megrövidíti a kazán várható élettartamát. Mindez óhatatlanul kihat a téli 

üzembiztonságra és szolgáltatás biztonságára is.  

A nyári hőigény kielégítésére hozzávetőlegesen egy 70 %-kal kisebb 

teljesítményű – még a volt III-as kazánnál is kisebb – hőtermelő is elengedő lenne, 

figyelembe véve a megváltozott felhasználói igényeket is.  

A fenti problémákat a Társaság egy, a nyári idény kapacitására tervezett, 1,2 

MW méretű kondenzációs kazán beszerzésével és rendszerbe iktatásával kívánta 

megoldani, mely a vázolt műszaki okokon kívül gazdasági szempontból is racionális 

megoldást jelentett volna.  

A kondenzációs készülék zárt égésterű, az égéshez szükséges levegőt nem a 

helységből vételezi. Azonban, mivel ez a készülék az égés során keletkező, az 

égéstermékben lévő vízgőz energiatartalmát is hasznosítani tudja, még jobb 

hatásfokkal tud hőenergiát előállítani. Ez a gyakorlatban minimálisan 11% többlet hőt 

jelent. Tehát éves szinten a megtakarítás több mint 3 millió Forint megtakarítás érhető 

el úgy, hogy a jelenlegi kazán tehetetlenségéből és túlméretezettségéből, működéséből, 

javításából adódó veszteségek nem is kerültek figyelembevételre. A tényleges 

megtakarítás tehát ennél magasabb összegben jelentkezne.  

A gazdasági számítások alapján az éves megtakarítást figyelembe véve, a 

beruházás megtérülése, a teljes beruházásra vetítve 4,55 év.  

Az energiahatékony kondenzációs kazán beruházásával a meglévő kazánok 

élettartama meghosszabbodna, az üzembiztonság, a szolgáltatás stabilitás nőne és 

mindezek mellett csökken a fűtőmű károsanyag kibocsátása is. 

A projekt megvalósulása érdekében a Társaság közreműködik EU City Facility 

energetikai beruházások pályázatában az induló Óbuda-Újpest-Szentendre 

konzorciummal. 

6.  Távhőhálózat fejlesztése 
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1970-es években került kialakításra a 3,3 km hosszú, 4 csöves (fűtés előremenő, 

fűtés visszatérő, használati meleg víz előremenő, használati meleg víz cirkuláció) 

távhő hálózat. A szakaszolhatóság jelenleg 15 szakaszoló aknában megoldott.  

A hálózat nagy része azonban koránál fogva is elavult – acélcső, üveggyapot és 

kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság csak részben megoldott, a több mint 40 

éves szerelvények korrodáltak, a közműalagutak mélysége nem megfelelő. Ennek 

eredményeként a hőveszteség tetemes, a meghibásodások, csőtörések kockázata 

jelentős. Ezt a Társaság rendszeres és tervszerű karbantartási tevékenysége részben 

minimalizálja. 

A Társaság a távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket 2013-ban 

elkészítette, 2016-tól kezdődően ennek alapján végzi a vezeték kiváltásokat, 

korszerűsítéseket, alapvetően kétcsöves rendszert alkalmazva. Ezen munkáltatok 

folyamatosak, alapvetően szintén beruházási keretösszegből.  

A megoldást azonban a teljes hálózat korszerűsítése jelentené, mely 

nagyságrendileg milliárdos forrást igényelne, mely nem áll rendelkezésre. A Társaság 

folyamatosan vizsgálja a rendelkezésre álló pályázatokat, azonban ezek esetében is 

önrész szükséges.  

7.  Lakossági szolgáltatások árának felülvizsgálata a távfűtésben 

A Társaság több olyan szolgáltatást is biztosít a távhőszolgáltatással ellátott 

területen, mely külön árazott, ilyen például a melegvíz óracsere.  

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

1 § (1)-(2) bekezdése alapján azonban a Társaság által a szolgáltatásért, végzett 

tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet 

magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését – 2020. december 

19-ét – megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke, e rendelet 

hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 
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31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem 

terjeszthet ki. A kormányrendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 

hatályában fenntartotta. 

A fentiek alapján tehát csak 2022. januárjától nyílik arra lehetőség, hogy a 

Társaság a távhőszolgáltatással kapcsolatos egyéb szolgáltatásainak árazását – ide 

nem értve a tényleges távhőszolgáltatást, mely a rezsicsökkentés miatt nem emelhető 

– felülvizsgálja. Ez annál is inkább indokolt, mert a piacon óracserére kínált díjak 

magasabbak, mint amit a Társaság számláz a megrendelői részére.  

8.  VSZ Nzrt. önálló kommunikációjának felépítése 

A VSZ Nzrt. Felügyelőbizottsága, illetve a Szakértő Team is többször kifejtette 

a Társaság külső kommunikációjának fontosságát. A javaslatok figyelembevételével 

erősíteni kell a Társaság önálló és egyben tudatos üzleti kommunikációját, fogyasztói 

csoportjaival való aktív párbeszédet, mely kizárólag úgy valósítható meg, ha az 

Önkormányzattal közös kommunikációs csapattól részben elkülönülve a Társaság 

saját szervezetébe integráltan foglalkoztat kommunikációs szakembert, aki felel azért, 

hogy a VSZ Nzrt. tevékenységéről a lakosság folyamatos és naprakész tájékoztatást 

kapjon. 

A VSZ Nzrt. munkájával napi szinten vonódik be a lakosság életébe: elszállítja 

a hulladékot, tiszta környezetet teremt, gondoskodik a város útjairól, zöldfelületeiről, 

télen a hóeltakarításról, a gyerekeknek biztosítja a napi étkezést, melegvizet, távhőt 

szolgáltat, gondoskodik a város épületeiről. Manapság azonban a jól végzett munka 

önmagában nem elegendő, annak bemutatása is szükséges. Ezért a Társaság fontosnak 

érzi munkájának, értékeinek „láthatóságát”, a bizalom és személyesség építését a 

lakosság és a Társaság között. Ezt szolgálja az önálló kommunikáció fejlesztése, mely 

alapján tovább nő az elfogadottság a lakosság részéről, más oldalról pedig a 

munkavállalók elköteleződése, a társasági célok interiorizálása várható. 
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A Társaság speciális helyzetben van, hiszen a szolgáltatásainak döntő többségét 

olyan piacon értékesíti, amely kizárólagosságot biztosít számára. Ez azonban a 

Társaság felfogása szerint még nagyobb felelősséget jelent, további erőfeszítésekre 

sarkall a minőségi munkavégzés érdekében.  

A Társaság és jogelődje közel hetven éve szolgálja Szentendre lakosait. Ezen 

örökség az alapja a „VSZ brand”-nek, melybe az évek során beépülnek a Társaság által 

vallott értékek és a Társaság önmagáról, mint szolgáltatóról alkotott képe is. A „VSZ”, 

mint márka, mindezidáig lényegében kihasználatlan erőforrás volt a Társaság 

életében.  

A Társaság külső kommunikációjának ezért további célja a „VSZ”, mint 

„márkanév” hirdetése, elismertségének kommunikációs eszközökkel való növelése, 

mely egyben a lakossági szolgáltatásaink fejlesztésének, új fogyasztók bevonásának 

elengedhetetlen eleme. 

A fentiek érdekében a VSZ Nzrt-nek egyaránt fejlesztenie kell az online és 

offline térben való kommunikációját és hosszútávú kommunikációs stratégát kell 

kialakítania. 

Az elmúlt években – amennyire pénzügyi lehetőségei engedték – a Társaság 

lépéseket tett az egységes arculat kialakítása érdekében. A kommunikáció 

fejlesztésének jelentős lépése volt a Társaság átlátható, informatív honlapjának 

megalkotása is, mellyel kapcsolatban – mint az az ügyfélszolgálati munka 

fejlesztésénél bemutatásra került – további újításokat tervez. A fő irányvonal az 

interaktivitás növelése, hogy lakossági visszajelzésekből minél több szempont, 

észrevétel hasznosuljon. 

 Összegzés 

A stratégiakészítés időszaka alkalmat teremtett a Társaság belső erőforrásainak, 

szolgáltatásainak alapos átgondolására, a mikro- és makrokörnyezet elemzésére, a 

pénzügyi, gazdasági lehetőségek vizsgálatára. 
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A stratégiaalkotás során feltárt elemzések olyan helyzetet vázolnak fel, ahonnan 

elsősorban a hagyományos működést, modelleket meghaladva tud a Társaság 

továbblépni. A rugalmasság kulcskérdés, hiszen csak a megszokott keretekből való 

kilépés növeli a lehetőségek számát. Ugyanakkor a 2020-2021-ben zajló pandémiás 

helyzet okozta pénzügyi megszorítások újabb és újabb kihívások elé állítják a 

Társaságot. 

Az elkövetkezendő időszakra vonatkozó stratégiai terv figyelemmel van a 

várható jogi, pénzügyi, gazdasági változásokra, az eddig elért eredményekre és a 2021. 

év kihívásaira, melyek feltárásra kerültek a vizsgálat és az elemzések során. Közös 

gondolkodás eredményeképpen a Társaság számolt azzal, hogy milyen tények, milyen 

érvek, milyen prioritások alapján alapozza meg a stratégiát és a tervezett projekteket. 

Jelen dokumentum – a teljesség igénye nélkül – bemutatja a Társaság 

működésének jogi hátterét, az önkormányzati finanszírozás lehetőségeit, mely a 

megvalósítható projektek tekintetében korlátokat állít a 2020 őszén elképzelt új 

stratégiai elemek megvalósíthatósága elé.  
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FÜGGELÉK 

1. Verzió követés 

Aktuális verzió: V-2 

Elkészítés dátuma: 2021. 06. 02. 

A „Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hatékonyság vizsgálati jelentés és stratégiai 

kitekintés” elfogadásáról Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére 

biztosított jogkörben eljárva dönt. 

Korábbi verziók és változások: 

A Társaság 2021. február 18-án elkészített „A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

hatékonyságvizsgálata és stratégiai terve” című dokumentumot, melyet a Társaság 

Felügyelőbizottság 2021. március 5-én megtárgyalt és 7/2021 (III. 5.) határozatában elfogadott. 

A felügyelőbizottsági és tulajdonosi észrevételek alapján a Társaság az elkészült 

dokumentumot az alábbiak szerint kiegészítette és korrigálta. 

1. A dokumentum címe az alábbira módosult. 

„Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hatékonyság vizsgálati jelentés és stratégiai 

kitekintés” 

2. A dokumentum kiegészült 

- egy vezetői összefoglalóval (4-10. oldal) 

- a javuló likviditási helyzet eredményeinek bemutatásával (33. oldal) 

- „A Társaság összehasonlítása más közszolgáltató gazdálkodó szervezetekkel” 

című fejezetben a táblázat további magyarázatával (42. oldal) 

- A központi költségek csökkentési lehetőségével (53. oldal) 

- A projektek megvalósítására vonatkozó fejezettel (84-85. oldal) 

 
3. Az általánosan megfogalmazott vízió és vállalati filozófia kiegészült a konkrét 

projekt tervekkel (82. oldal) 
 

4. A dokumentum aktualizálásra került a V1 és V2 verzió közötti időszak 

eseményeinek megfelelően (új jogszabályok, elfogadott üzleti terv, stb.) 
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A fentieken kívül apróbb – a tartalmi részt nem érintő – stilisztikai, szerkesztési és 

nyelvhelyességi pontosítások is történtek.  

Ennek megfelelően készült el 2021. június 2-án a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

hatékonyság vizsgálati jelentés és stratégiai kitekintésének V-2 verziója, melyet a Társaság 

jóváhagyásra beterjeszt Szentendre Város Polgármestere elé. 
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