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A közszolgáltatók járműparkjának összetétele 2015 
év végén 

2015. december 31-én 5395 db jármű állt rendelkezésre a Volánbusz Zrt., valamint régiós 
társaságok számára a közszolgáltatási feladatok ellátására 

A járművek átlagéletkora ekkor országos szinten 13,76 év volt 

A közszolgáltatási feladatot ellátó járművek közül számos autóbusz életkora meghaladta 30 
évet 

Az elöregedett járműparkból adódó műszaki meghibásodások eseti  járműkiadási 
problémákhoz vezettek 

A járműpark helyzete a közszolgáltatási feladatok ellátását veszélyeztette 
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A fejlesztés érdekében megtett összehangolt 
intézkedések 

2009-ben hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007 
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), amely egyik fő célja a személyszállítási 
közszolgáltatások területén a piacnyitás előtérbe helyezése.  

Magyarország is a Rendelethez igazította a saját jogszabályi környezetét a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 
Személyszállítási törvény) elfogadásával. 

A közlekedési központok jármű állományának megújítása szükséges a jelenlegi 
járműpark magas átlagéletkora, futásteljesítménye, és a jármű motorok 
környezetvédelmi besorolása miatt. 

A jelentős mennyiségű járműbeszerzés összehangolása érdekében került 
létrehozásra a központi flottakezelő társaság, a VOLÁN Buszpark Kft., melyen 
keresztül történik az új buszbeszerzések végrehajtása. 
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Az új flottakezelő létrehozásával 
összefüggő előnyök 

a központi flottakezelés által egységesített járműpark karbantartási költsége hosszabb távon alacsonyabb 

a Volán társaságok közötti járműallokáció megvalósításával szintén csökken a beszerzési igény 

az átlagéletkor miatti beszerzések kiegyenlítésével alacsonyabb beszerzési kötelezettség jelentkezik 

az összehangolt buszbeszerzéseknek köszönhetően a beszerzési árak csökkentésére és a gyártókkal 
való tárgyalási pozíció erősítésére gyakorolt hatás 
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Járműbeszerzések  

 Helyközi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés 
 
• 2016 júniusban jött létre a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság (továbbiakban: 

NABB), melynek feladata a regionális Közlekedési Központok és a VOLÁNBUSZ Zrt. 
flottakezelő társaságánál az autóbusz-beszerzések iparpolitikai céloknak megfelelő 
előkészítésének előmozdítása, a beszerzési szempontok egységesítése. 

 
• A beszerzések egységesítése céljából a Közlekedési Központok, valamint a VOLÁNBUSZ 

Zrt. által tulajdonolt VOLÁN Buszpark Kft. flottakezelő cég tulajdonába kerülnek az 
újonnan beszerzett járművek, ami biztosítja a közlekedési társaságok közötti hatékony 
és egységes elosztást. 

 
• VOLÁN Buszpark Kft. a NABB ajánlásai figyelembe vételével készíti elő és folytatja le 

beszerzési eljárásait  
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Az új beszerzési modell 
további célja, hogy elősegítse 
a magyar gyártású járművek 
közlekedési közforgalomban 
való ismételt megjelenését. 

• A helyközi közszolgáltatást 
ellátó közlekedési központok 
eszközeinek lecserélése 
napjainkban is intenzíven zajlik, 
az elmúlt hónapokban 
szolgálatba állított és az 
elkövetkezendő hónapokban 
beszerzésre kerülő több száz új 
autóbusz jelentős része hazai 
gyártású jármű. 

• Az új rendszer további célja, 
hogy a járműpótlás technikája 
elősegítse  a beszerzések során 
a hazai járműgyártás esélyes 
részvételét a 
járműbeszerzésekben. 

A Magyar Járműgyártási Stratégia erősítése 
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Helyközi autóbuszos közszolgáltatási szerződések 
meghosszabbítása 

A helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet folytató társaságok - 

6 Közlekedési Központ, valamint a változatlanul megmaradt Volánbusz Zrt. és 4 

magánvállalkozás (továbbiakban Volán társaságok) - közszolgáltatási szerződései 2016. 

december 31-én lejártak volna.   

 

- A hazai iparpolitikai stratégia megvalósítása,  

- a hazai autóbuszgyártók számára középtávon is kiszámítható, stabil rendelésállomány 

biztosítása,  

- a szükséges járműmodernizáció keretében a közlekedési szolgáltatók jó minőségű 

autóbuszokkal történő ellátása  

    miatt a kormányzat a szerződések 2019. december 31-éig történő meghosszabbítása 

mellett döntött.  

 



9 

Járműbeszerzésekkel szembeni elvárások 

 

Elővárosi autóbuszok: 

lehetőség szerint 
alacsonypadlós, vagy 
alacsony belépésű 
kivitel az 
akadálymentesség 
jegyében 

kerekes székes rámpa 

 
 

 

 

 

 

 

Regionális autóbuszok: 

alacsony belépésű 
kivitel az 
akadálymentesség 
jegyében, 

kerekes székes rámpa 

megfelelő csomagtér, 

kényelmes ülések 

 

 

 

 

 

Országos járati 
autóbuszok: 

Tempo 100 előírások 

Legalább 10 m3 
csomagtér 

Megfelelő üléstáv 

Kényelmi 
berendezések 

kerekes székes rámpa 
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Járműbeszerzések  

Helyközi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés 
 

A NABB ajánlásai figyelembe vételével előkészített és lefolytatott beszerzési 
eljárások 

 

2016. évben lefolytatott eredményes eljárások: 
 

•  Az új beszerzési rendszer kialakítása óta, a VOLÁN Buszpark Kft. által 100 darab új 
autóbusz került beszerzésre 2016-ban, 14 db szállítása 2016. decemberben, 86 db 
szállítása 2017. I. negyedévében teljesült (Gyártmány: Kravtex) 

 

• Volánbusz Zrt.: 180 db városi közlekedésre alkalmas, csuklós autóbusz beszerzésére 
írt ki eljárást, 2017. januárban volt szerződéskötés, Gyártmány: EAG Ikarus, 
szerződés szerinti beérkezés: 2018. folyamán. 
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Járműbeszerzések  

Helyközi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés 

VOLÁN Buszpark Kft. által 2017. évben lefolytatott beszerzések:  

 10 db új vagy újszerű, emelt komfortfokozatú T100 M3/III. kategóriájú autóbusz           
beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.   
 Szerződéskötés: 2017. június 6.        Nyertes: M6 L.O.G. Kft. (Mercedes) 

 20 db új, normál padlómagasságú, szóló, (M3/II.) és 80 db új, alacsony belépésű, szóló  
(M3/II. o) autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.  
 Szerződéskötés: 2017. augusztus 3.      Nyertes: Budapest Lízing Zrt. (KRAVTEX Credo) 

 20 db új, emelt komfortfokozatú T100 M3/III. kategóriájú autóbusz beszerzése pénzügyi 
lízingszerződéssel.  
 Szerződéskötés: 2017. augusztus 4.       Nyertes:K&H Bank Zrt. (MAN) 
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Járműbeszerzések  

Helyközi menetrend szerinti autóbuszos közlekedés 

VOLÁN Buszpark Kft. 2017. évi további beszerzései:  7 eljárás áll 
előkészítés alatt 

 14 + 25 db új, emelt komfortfokozatú T100 M3/III. kategóriájú 
távolsági autóbusz országos feladatok ellátására 

 15 db új, emelt komfortfokozatú T100 M3/III. kategóriájú 
távolsági autóbusz szabadáras tevékenység ellátására is 

 100 db új, normál padlómagasságú, szóló autóbusz közforgalmú 
személyszállításhoz 
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Járműbeszerzések  

2017-2019. között tervezett új autóbusz-beszerzések: 

Helyi és helyközi menetrend szerinti autóbuszos közlekedéshez 
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Járműbeszerzések  

A Volán társaságok legfőbb célkitűzése a megrendelő által meghatározásra 
kerülő szolgáltatási szint, az elvárt szakmai és műszaki követelményeknek való 
megfelelés,  melynek legfőbb kritériuma a  
 

megfelelő minőségű és mennyiségű járműállomány.  





Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


