Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.
Telefon: 452-0005, Telefax: 342-0775, E-mail: levelek@bop.hu

Javaslat: A parkolási pótdíjak költséghatékony behajtására
A parkolási tevékenység során keletkező pótdíjak költséghatékony kezelése nem csak jogi kérdés. A
behajtás folyamán akkor érhető el optimális eredmény, ha a folyamatot során a jogi eljáráson felül
egyéb technikák is alkalmazásra kerülnek, ha szolgáltatást olyan szervezet végzi, aki képes teljes körűen
eljárni.
A Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a jogi eljárások kikerülhetetlenek. Fontos azonban, hogy a jogi
eljárások kiegészíthetőek egyéb jogszerű módon, általuk a behajtás is költséghatékonyan
működtethető.
A jogi eljárások költsége magas:
Az FMH költsége:
A VH lap elindításának költsége:
A végrehajtók által kért költségelőleg átlagosan:

minimum 5.000 Ft/ követelés
minimum 5.000 Ft/ követelés
kb. 11-13.000 Ft/ követelés

Egy követelés esetében átlagosan 21-23.000 Ft-os költsége keletkezik a pótdíj fizetőjének melyet nem
kéne feltétlenül megfizettetni vele!
Számos olyan feladat, nem jogi tevékenység elvégzése szükséges tehát, amelyek révén a jogi eljárások
száma csökkenthető ezzel párhuzamosan az eljárások költségei is csökkennek ( pl. ügyfélminősítést,
követelésminősítés, egyéb KKBT-n alapuló eljárások)
Ezeket a tevékenységeket elsősorban nem jogi irodák végzik.
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A szükséges munkafolyamatokat az alábbi folyamatábra mutatja be:
Pótdíjazás

A legfőbb célok:
§
A követelésállomány
tisztázása
§
A behajthatatlan követelések kiszűrése, lezárása
§
A követelések un. „peren
kívüli” beszedése, további
költségek generálása előtt
§
Az eredményes, költség
hatékony követeléskezelés
megvalósítása

Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül
sor:
§
A követelések behajtása, az adósok
felszólítása
§
Befizetések rögzítése
§
Fizetési,
részletfizetési
megállapodások megkötése
§
A
lakcímproblémás
ügyfelek
kiszűrése,
§
A behajthatatlan követelések kiszűrése
§
Panaszok kezelése
§
Ügyfélszolgálati munka
§
Esemény ellenőrzés
§
Egyéb tevékenységek végzése
§
Az esedékes FMH-k beadásának
előkészítése
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FMH eljárások

Jogi tevékenység
A társaság nevében eljáró saját jogi
képviselők, vagy megbízott külsős
jogi képviselők elindítják a nagy
tömegű FMH eljárásokat

Vitatott
követelések

Jogi tevékenység
A társaság nevében eljáró saját jogi
képviselők, vagy megbízott külsős
jogi képviselők ellátják a perbeli
képviselettel járó feladatokat

A jogerősen megnyert perek, illetve a
jogerőre emelkedett fizetési meghagyások
kötelezettjeinek részleges vagy teljes fizetési
elmaradása esetén a bevételek
maximalizálása és a kiadások lehetséges
csökkentése érdekében tovább folytatódik a
követelések teljes körű kezelése.
Az alábbi főbb tevékenységek elvégzésére
kerül sor:
§
A követelések behajtása, az adósok
felszólítása
§
befizetések rögzítések
§
Fizetési, részletfizetési
megállapodások megkötése
§
A
lakcímproblémás
ügyfelek
kiszűrése
§
A
behajthatatlan
követelések
kiszűré-se
§
Panaszok kezelése
§
ügyfélszolgálati munka
§
Esemény ellenőrzés

365 nap
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Peres eljárások
Jogerős
végzéstől
365 nap
3

VH eljárások

Jogi tevékenység
A társaság nevében eljáró saját jogi
képviselők, vagy megbízott külsős
jogi képviselők elindítják a nagy
tömegű végrehajtási eljárásokat a
VH lapok beadásával

Nem jogi tevékenységek:
§
Végrehajtóktól érkezett költségelőleg
bekérők feldolgozása
§
Költségelőlegek befizetése
§
A végrehajtási eljárásokkal
kapcsolatos adminisztrációs
tevékenységek.
§
Kapcsolattartás a végrehajtóval
.

A BÖK Kft a fentiekben leírt tevékenységek elvégzésére, összehangolására vonatkozóan már 2011-től
kezdődően kialakította és alkalmazza a szükséges eljárásokat.

