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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A Paksi Közlekedési Kft. (továbbiakban PK Kft.) megalakításának célja az 
volt, hogy a jövőben a közösségi közlekedési és e-mobilitási fejlesztésekkel 
összefüggő városi projekteket stratégiailag tervezetten, egymással 
összefüggő rendszerben értelmezve, feladat- és költséghatékonyabban 
lehessen lebonyolítani és végrehajtani, továbbá a közösségi közlekedés és 
e-mobilitás fejlesztése során létrejövő önkormányzati vagyon hatékony 
hasznosítása, üzemeltetése, és a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás 
zavartalan fenntartása biztosított legyen. Ennek keretében a forgalom- és 
menetrend fejlesztési feladatok részeként a cég hatáskörébe tartozik pl.: 
helyi közszolgáltatási menetrend és azzal összefüggő autóbusz közlekedési 
hálózat kidolgozása, helyi közszolgáltatás menet- és bérletjegy típusaira és 
díjaira vonatkozó javaslattétel, továbbá a közlekedésüzemeltetési, 
forgalomlebonyolítási rendszer kidolgozása.

A fejlesztés alapját két pályázat teremtette meg, az egyik az IKOP-3.2.0-15- 
2016-00020 azonosító számú támogatási szerződés, melynek keretében 10 
db elektromos busz kerül beszerzésre, a buszokhoz kapcsolódó 
infrastruktúrával együtt. A másik pályázat az ELENA 2015-063 szerződés 
számú úgynevezett Protheus Projekt, mely az Európai Fejlesztési Bank (EIB) 
és az Európai Unió Bizottságának közös támogatásfejlesztési programja 
keretében biztosított pénzügyi alapot egy átgondolt, és részletes közlekedési 
stratégia kidolgozására és a kapcsolódó rendszerelemek megtervezésére.
A 2020. február 1-én megalapított 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
társaság elsődleges feladata Paks Város Önkormányzatának közigazgatási 
területén belül a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátásának keretében 
a közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése, a közlekedésszervezői 
feladatok ellátása, továbbá a megfelelő járműpark és infrastruktúra 
biztosítottsága esetén a közlekedés szolgáltatói feladatok ellátása, valamint 
az elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztések koordinációja.

Főtevékenységi köre: TEAOR 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi 
személyszállítás

További tevékenységei körök:

4939'08 Mns. egyéb szárazföldi személyszállítás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4520'08 Gépjárműjavítás, - karbantartás
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
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6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08 Ingatlankezelés
7021 '08 PR, kommunikáció
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, 

fejlesztés
7312 '08 Média reklám
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08 Építményüzemeltetés
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A projekt legfőbb alappillérei:

Közösségi Közlekedés

Paks városának helyi közösségi közlekedési szolgáltatását kizárólag 
elektromos üzemű buszokkal kívánja biztosítani a jövőben. Ezen cél elérése 
érdekében először a dízel üzemű buszok elektromos hajtású buszokra 
történő cseréje valósul meg, ezzel javítva a járművek energiahatékonyságát 
és csökkentve a város légszennyezését. A projekt részeként kiépítésre került 
egy okos garázs is, mely a gépjárművek töltését szolgáló infrastruktúrának, 
valamint a szerviz, szociális és irodai blokkoknak biztosít helyet.
A dinamikus utastájékoztatás és a buszok valós idejű helyzete egy erre a 
célra kifejlesztett forgalomirányítási rendszeren keresztül lesz majd 
nyomonkövethető.
Cél egy olyan közösség közlekedés kialakulásának elősegítése, amely 
támogatja Paks okosvárosi törekvéseit, miközben javul a szolgáltatás 
színvonala. A lakosság bevonásával megvalósuló közösségi közllekedési 
rendszer és e-mobilitási terv teret ad különböző kezdeményezések 
kibontakozásának, és biztosítja a felek között a hatékony 
információáramlást. A PK Kft. közösségi oldalakon keresztül rendszeresen 
informálja majd az utazó közönséget a közösségi közlekedési fejlesztések 
állásáról, az új járat kialakítási tervekről, a különböző új felhasználói 
felületekről, és az igényvezérelt közlekedésben rejlő lehetőségekről.

A Paksi Közlekedési Kft. missziója
A cég a paksi Önkormányzat közlekedésszervező és a későbbiekben 
közlekedésszolgáltató szervezeteként az alábbi célt tűzi ki tevékenységeire 
és működésére vonatkozóan:
A Paksi Közlekedési Kft. célkitűzése, hogy a környezetbarát technológiák, 
valamint az innovatív loT megoldások alkalmazásán keresztül az ország 
egyik legfenntarthatóbb közlekedési rendszerét alakítsa ki. A cég nem csak 
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hagyományos menetrend szerinti szolgáltatásokat biztosítana a helyi 
lakosok számára, hanem megjelenne kínálatában a delegált diákszállítás 
mellett, a közösségi kerékpár rendszer, valamint a már előzetesen nagy 
sikerrel tesztelt igényvezérlet közlekedési szolgáltatás is.

Feladatok, szolgáltatások:
1) Közösségi közlekedés szervezés,
2) Közösségi közlekedés szolgáltatás
3) Igényvezérlet közlekedés szervezés
4) Igényvezérlet közlekedés szolgáltatás
5) Közlekedési fejlesztések tervezése, koordinációja
6) Közlekedési fejlesztések megvalósítása
7) E-mobilitási terv keretében zajló fejlesztések megvalósítása
8) E-kangoo és PaCI projekt tervezés, megvalósítás, üzemeltetés
9) Elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztések tervezés és

megvalósítása, mind az elektromos buszok, mind a lakossági járművek 
részére

A 2020-as évben Paks Város Önkormányzatának a Paksi Közlekedési 
Kft.-vel kapcsolatban hozott képviselő testületi döntései:

2020.01.23. 4/2020 Kt. sz. határozat a Paksi Közlekedési Kft.
létrehozásának elfogadása.

2. GAZDÁLKODÁSI ADATOK (2020. év tervezett bruttó kimutatás):

Tervezett nagyobb kiadások 
összesen e Ft -bán Megjegyzés

Személyi jellegű kiadások 
összesen 165 596

8 fő ügyviteli foglalkoztatott, 
26 fő buszsofőr! és 4 fő 
szerviz állomány (bér és 
járulékai, illetve FB járulékai)

Tiszteletdíjak FB tagoknak 5 789 Három fő tiszteletdíja

Beruházások 233 969

Várható beszerzések: 
tisztán elektromos
meghajtással üzemelő autók, 
utastájékoztató rendszer
szoftver és hardware 
eszközök, e-jegy rendszer és 
a kapcsolódó elszámoló ház 
szoftver és hardware
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eszközök, vezető
tisztségviselő gépjármű,
mobiltelefonok, irodai
bútorok, nyomtató, gépek,
PACI rendszer megvalósítása 

1. ütem

Igénybevett szolgáltatások 31 535

Biztosítási díj, szerviz, 
karbantartás, könyvvitel,
számítástechnikai, posta, jogi 
szolgáltatás, egyéb

Anyag költség 22 970

Működéshez szükséges,
anyagok beszerzése,
üzemanyag költség,
irodaszer, egyenruha,
gépjármű alkatrészek, egyéb

Tervezett nagyobb bevételek 
összesen
Alapítási bevételek összesen 3 000 Törzstőke

Működési bevételek összesen 464 660

Paks Város 
Önkormányzatától 
finanszírozási szerződés 
alapján, valamint 
szolgáltatási árbevétel

Eredmény terv

Megnevezés e Ft-ban tervezett
I. Értékesítés nettó árbevétele 11 543
II. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 0
III. Egyéb bevételek 229 470
IV. Anyagjellegű ráfordítások 42 917
V. Személyi jellegű ráfordítások 151 744
VI. Értékcsökkenési leírás 15 000
VII. Egyéb ráfordítások 1 200
A. Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye 30 152
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
C. Pénzügyi műveletek eredménye 0

C. Adózás előtti eredmény 30 152
X. Adófizetési kötelezettség 19 641
D. Adózott eredmény 10 511
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2020 terv ezer Ft- 
bán

Nyitó cash flow 3 000
Bruttó bevétel 464 660
Bruttó kiadások 445 018
Adózott eredmény 10 511
Osztalék kifizetés 0
Cash flow I. 22 642

3. FELADATOK

A cég feladata Paks Város Önkormányzatának területén az önálló helyi 
közösségi közlekedési rendszer kiépítése és annak üzemeltetésének 
közlekedés szervezői felügyelet és koordinációja, majd fokozatos átállás 
keretében a közlekedésszolgáltatói feladatok átvétele. A tervek szerint 2021 
januárjától a cég átvenné teljeskörűen a közlekedésszolgáltatói feladatokat 
a jelenlegi szolgáltatótól.

Ezen cél elérése érdekében a cég részt vesz az az IKOP-3.2.0-15-2016- 
00020 azonosító számú támogatási szerződés keretében beszerzésre kerülő 
buszok műszaki egyeztetésében, a műszaki paraméterek kialakításában, 
felügyeli a gyártást, és a járművek beérkezését, valamint azok használatba 
vételét. Gondoskodik a járművek üzemszerű működési feltételeinek 
biztosításáról, valamint a szükséges töltőinfrastruktúra kialakításáról, 
melyhez kapcsolódóan a cég közreműködik az Okos buszgarázs 
megvalósításában is.

A cég várható nagyobb beruházásai közé tartozik az újonnan érkező 
elektromos buszokra telepítendő utastájékoztató rendszer, valamint a 
forgalomirányítási rendszer beszerzése és ezen technológiai elemek 
járművekre történő telepítése és üzemeltetésének biztosítása.

További beruházási elemként a cég a Paks Város Önkormányzatának Smart 
City célkitűzéseinek eléréséhez tervezett Okospadok legyártását és a 
városban történő telepítésüket fogja megvalósítani.

Az E-Kangoo projekt kibővítésének keretében a cég tervezi továbbá 10 
elektromos használt Kangoo-ZE típusú gépjármű beszerzését, melyekhez az 
önkormányzat, valamint az önkormányzati cégek juthatnának hozzá a 
személy és anyagmozgatási terhek csökkentése érdekében.
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4. KÖZÖNSÉG KAPCSOLAT (Pudlic Relation)

A cég mind a belső mind a külső kommunikációjában a rendszer és átfogó 
tájékoztatást tűzte ki célul. Ennek keretében a kommunikációs média 
platformok széles skáláján keresztül kívünja megszólítani a paksi lakosságot, 
és annak képviselőit egyaránt.

A belső PR tevékenységek közé sorolhatók,
A belső megbeszélések, képviselő testületi üléseken történő beszámolók a 
cég tevékenységének előrehaladásáról, eredményeiről. Felügyelő bizottsági 
tagokkal rendszeres kapcsolattartás.

Külső PR tevékenységek:
A cég honlapján rendszere tájékoztatás lesz elérhető a projekt előre 
haladásáról, az új elektromos buszok beérkezéséről, valamint az okos garázs 
kialakításának állapotáról
Ezen felül a honlapon és további médiumokon keresztül a lakosság 
bevonása, véleményezési lehetőség biztosítása az új járat topológia 
tekintetében.

5. SWOT ELEMZÉS

Erősségek
- erős támogatói háttér
- szellemi tőke
- több éves előkészítő munka
- innovatív technológiai megoldások
- új eszközállomány, infrastruktúra

Gyengeségek
- dolgozók leterheltségi szintjének egyenetlensége
- előre nem látható költségnövekmények
- technológiai megoldások közül több első alkalommal kerül 

alkalmazásra Magyarországon
- szűk határidők

Lehetőségek

- elmúlt évtizedek legnagyobb közösségi közlekedés fejlesztési 
projektje Pakson

- pályázati források bővülése
- kompetencia transzfer
- új szolgáltatási ágak bevezetése
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Veszélyek

- utasszám vártól elmaradó bővülése
- jogszabályi változások miatt növekvő költségek
- képzett sofőr/szerelő állomány hiánya

6. SZERVEZETI ALAPADATI

A Társaság szervezete a következő egységekből áll: ügyvezető, pénzügyi 
igazgatási egység, szakmai igazgatási egység, operatív adminisztratív 
egység. A Társaság működésének támogatásában külön szerződések 
alapján a Tulajdonosok és harmadik személyek is részt vesznek.

Székhelye: 
Tevékenységi 
köre: 
Alaptőkéje:

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Városi, elővárosi szárazföldi 
személyszállítás
A korlátolt felelősségű társaság 
alaptőkéje 3 000 000, azaz hárommillió 
forint, mely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulás.

A Társaság ügyvezetője:

Kiss Péter

A Társaság felügyelő-bizottságának tagjai: 

Ulbert Sándor (elnök) 

dr. Skaliczki Ildikó 

Hecz Gábor

A Társaság könyvvizsgálója a Számvitel-Kontroli Könyvvizsgáló Bt. (002312) 
(Cégjegyzékszám: 17-06-007394, székhely: 7030 Paks, Öreghegy 
utca 30.) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: 
Véhmann Éva
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