
A Társaság 2014. évi közbeszerzési terve

(Alapítói hatáskörbe tartozó)

Kiírás formája:

Felelős 

szervezet

önálló / 

konzorciumi (régiós 

/ országos) / egyéb

korábbi szerződés 

lejártának dátuma

korábbi szerződés 

felmondási ideje
beszerzés indoklása

2013 

áthúzódó/2014 új

prioritás

/ 1-3

VOLÁN társaságok üzemanyaggal történő ellátása *

I. rész: 3 110   

II. rész: 4 974   

III. rész: 15,6  

**

I. rész: 3 110   

II. rész: 4 974   

III. rész: 15,6  

**

Konzorciumi
Közösségi nyílt 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
1 év Határozatlan 90 nap Csak várhatóan kedvezőbb beszerzési ár esetén kerül felmondásra. Új 1

Új csuklós autóbuszok beszerzése (13 db) elővárosi-

helyközi járat
1 100 1 100 Önálló

Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév
2015. I. negyedév

szállítási 

szerződés
- - Autóbusz-állomány megújítása 2013. áthúzódó 1

A jelenleg - 2015 nyarán lejáró szerződések alapján - 

alvállalkozók által végzett közszolgálati járatüzemeltetés 

alvállalkozásba adása***

8 887 35 547 önálló
Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói
2014. II-III. n.év 2014. III-IV. n.év

8 év (NFM-

MNV 

jóváhagyás 

mellett)

2013.06.30. és 

2013.08.14. között 

a négy szerződés 

ütemezetten

-
A VOLÁNBUSZ  alvállalkozói által ellátott közszolgáltatási feladatok 

(helyközi közszolgálati teljesítmány ~27%-a) további biztosítása.
2014 új 1

Nemzetközi menetrendszerinti, közforgalmú közlekedés 

ellátásához autóbusszal végzett járatüzemeltetési 

szolgáltatások biztosítása 

428,9 1 043,6 önálló
Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói
2014. I. név 2014. II. név 36/26 hó *** határozatlan 90 nap -

2013 áthúzódó 

megújítva
1

Különjárati és szerződéses járatüzemeltetés alvállalkozók 

bevonásával történő ellátása****
1 259 3147,5 önálló

Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói
2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
30 hónap határozatlan 30 nap

A VOLÁNBUSZ Zrt. szabadáras tevékenységébe (szerződéses és 

különjáratok) belső szabad rendelkezésre állás hiányában külsős 

feleket von be a teljesítésbe 

2013 áthúzodó 1

MI-IÜI

Vállalkozási szerződés telephelyi és műszaki-javító 

szolgáltatás biztosítására M3 kategóriájú autóbuszok 

részére

163,3 836,7 önálló

közösségi, 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév
2015. I. negyedév 60 hónap - -

A A VOLÁNBUSZ Zrt. 2013. évben 167 új autóbuszt vásárolt a BKK-

tól átvett az agglomerációs vonalak üzemeltetésének ellátására. Az 

újonnan vásárolt autóbuszok megfelelő, őrzött helyszínen történő 

tárolása, karbantartása és állagának megóvása a közlekedési 

közszolgáltatás ellátásának magas szinten történő fenntartása 

érdekében kiemelten fontos.

2014 új 1

Jegykiadó gépek vagy fedélzeti jegykezelő beszerzése, 

üzemeltetése (OBU) 
1 308 1 787 önálló

Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév
2015. I. negyedév adásvétel - -

A jegykiadó pénztárgép flotta 2015-ös ellehetetlenülése miatt 

(3/2013. (II.15.) NGM rendelet „A pénztárgépek és taxaméterek 

műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 

pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és 

szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 

adóhatóság felé történő szolgáltatásáról”) a Volánbusz Zrt. egységes 

korszerű járműfedélzeti IT rendszer bevezetésének megkezdését 

tervezi. 859 db OBU-ra kalkulált ár, az éves díjban benne van az első 

éves support díj is.

2014 új 1

Központi IT üzemeltetés - Hálózat üzemeltetés - Desktop 

és printer üzemeltetés - Jegykiadás üzemeltetés - TRAFFIC 

és SAP üzemeltetés

770 1.540 önálló
Nyílt, közösségi, 

klasszikus

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
2 2014.12.31 9 hónap A beszállítóval kötött IIR szerződés lejár 2014 év végével. 2014 új 1

* A VOLÁN társaságok részére az MNV Zrt. megbízásából 

tervezett közös, konzorciumi eljárás, amelyet a 

VOLÁNBUSZ Zrt. a többi társaság megbízásából bonyolít le. 

Tényleges felhasználóként a VOLÁNBUSZ Zrt. csak abban 

az esetben vesz részt benne, ha ezt gazdasági 

megfontolások indokolják.

** Három élő szerződés alapján történik jelenleg a 

VOLÁNBUSZ Zrt. üzemanyaggal való ellátása (gázolaj-

tankautós, gázolaj-kártyás, benzin-kártyás). A szerződések 

külön-külön mondhatók fel indokolt esetben, ezért három 

részre számítottuk a becsült értéket.

***Nyári üdülő járatok esetében 26, míg a többi rész 

esetében 36 hónap
**** A terv (2014. március 31.) leadáskor ismert 

teljesítmények alapján számított értékek

 III. Szolgáltatás-megrendelés

IT

FKI

MI-JKO

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Éves becsült 

értéke  

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. Szerint 

(mFt)

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége
  Tervezett eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés

 I. Árubeszerzés

 II. Építési beruházás



A Társaság 2014. évi közbeszerzési terve

(Vezérigazgatói hatáskörbe tartozó)

Kiírás formája:

Felelős 

szervezet

önálló / 

konzorciumi 

(régiós/országos

/egyéb)

korábbi 

szerződés 

lejártának 

dátuma

korábbi 

szerződés 

felmondási ideje

beszerzés indoklása
2013 áthúzódó 

/2014 új

prioritás/ 

1-3
megj.

Irodaszerek beszerzése 18,07 18,07 önálló
Nemzeti nyílt       

klasszikus 
2014. II. negyedév

2014. II. 

negyedév
1 év 2013.07.03 Szerződés lejárt áthúzódó 1

Gépjármű-akkumulátorok beszerzése 31,14 77,8 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 
2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
2.5 év határozatlan 90 nap Régi szerződés áthúzódó 2

MAN autóbusz-alkatrészek beszerzése 89,73 179,46 önálló
Közösségi nyílt 

közszolgáltatói
2014. I. negyedév

2014. II. 

negyedév
2 év Szerződés szükséges áthúzódó 1

Tisztítószerek, tisztítóeszközök beszerzése 30 60 önálló
Nemzeti, 

meghívásos
2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
2 év 2014.06.09 Szerződés lejár új 1

Mercedes és Setra autóbusz-alkatrészek beszerzése 112,2 224,4 önálló
Közösségi nyílt 

közszolgáltatói
2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
2 év Szerződés szükséges áthúzódó 1

Új és javított elektromos alkatrészek beszerzése 

autóbuszokhoz
73 146 önálló

Közösségi 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. II.    

negyedév

2014. III. 

negyedév
2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 2

Új és javított légfékszerelvények beszerzése 240 480 önálló

Közösségi 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. II.    

negyedév

2014. III. 

negyedév
2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 2

Autóbusz elektromos segédanyagok beszerzése 28 70 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 
2014. II. negyedév

2014. III.    

negyedév
2.5 év 2014.08.05 Szerződés lejár új 1

Kenőanyagok beszerzése 95 95 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 

2014. III. 

negyedév

2014. III.    

negyedév
1 év 2014.10.02 Szerződés lejár új 1

Autóbuszszűrők beszerzése 50 125 önálló
Közösségi nyílt 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. III.    

negyedév
2.5 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 3

Futózott gumiabroncsok beszerzése 120 240 önálló

Közösségi 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
2 év 2014.12.31 Szerződés lejár új 1

Új és javított futómű és erőátviteli alkatrészek 

beszerzése
69 138 önálló

Közösségi 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 3

Autóbusz-szélvédők beszerzése 39 78 önálló
Közösségi nyílt 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév
2015. I. negyedév 2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 3

Új és javított motoralkatrészek beszerzése 45 90 önálló

Közösségi 

tárgyalásos 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév

2015. I.    

negyedév
2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 3

Autóbuszhoz karosszéria-alkatrészek beszerzése 30 60 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói

2014. IV. 

negyedév

2015. I.    

negyedév
2 év határozatlan 90 nap Régi szerződés új 3

Autóbuszok karosszéria-részjavítása (7+2 db MBO530, 

11+2 db IK C80) 
170 170 önálló

tárgyalásos 

közösségi 

közszolgáltatói

2014. I. negyedév
2014. II. 

negyedév

18 hónap 

megkötéstől
- -

2013-ban visszavonásra került tanácsadó váltása miatt, de az 

új eljárás nem került még kiírásra, vázszerkezet 

elhasználódás

2014 új 2

1 db muzeális értékű Ikarus 66 autóbusz beszerzése 20 20 önálló
nemzeti

klasszikus
2014. II. negyedév

2014. II. 

negyedév
adásvétel

VOLÁNBUSZ Zrt. hagyományainak megőrzése, műszaki 

emlékeinek ápolása 
1

2+2 turista kivitelű autóbusz beszerzés 282,1 282,1 önálló

uniós klasszikus 

eljárás szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás

2014. IV. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
adásvétel - -

A nemzetközi menetrendszerinti és belföldi távolsági 

forgalmi feladat kiemelt ellátása érdekében igény jelentkezik 

magas komfortfokozatú autóbuszok használatára.

új 1

1 db 12 férőhelyes midi autóbusz beszerzése 45 45 önálló
Közösségi nyílt, 

tárgyalásos
2014.III.n.év. 2014.IV.n.év adásvétel különjárat 1

egybeszámítás: 4 + 3 midi 

autóbusz beszerzése

4+3 db új midi autóbusz beszerzése 168 168 önálló
Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói
2014. II. negyedév

2014. II. 

negyedév

szállítási 

szerződés
- - Autóbusz-állomány megújítása 2013. áthúzódó 1

MI-IUI Védőfelszerelések - védőeszközök  beszerzése 14 21 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
2015.12.31 2013. július 3.  MVSZ  51/2012 sz. Vezérigazgatói szabályzat 2014 új 1

A specifikáció már 

rendelkezésre áll

DeviceLock rendszer bevezetése 8 8 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
adásvétel - -

Adatszivárgást csökkentő megoldás, az IBSZ-ben foglaltak 

megvalósítása
2014 új 2

Adattárolás bővítése 8 8 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
adásvétel - -

A levelezés archíválása miatt szükséges, növeli az 

adatbiztonságot.
2014 új 2

Mentési rendszer bővítése 13 13 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
adásvétel - -

A jelenlegi mentési rendszerünk nem bírja el a 

megnövekedett adatmennyiség miatti rendszerterhelést
2014 új 1

Bérlettekercs és Menetjegytekercs (automata) 30 60 önálló
Hirdetménnyel 

induló, tárgyalásos

Mintavédelmi 

oltalom jogi 

vizsgálatának 

függvényében

Mintavédelmi 

oltalom jogi 

vizsgálatának 

függvényében

2016.12.31-ig 2014.12.31 9 hónap
A lejáró IIR szerződésünk része, de amint az megszűnik a 

bérlettekercseket be kell szerezni
2014 új 1

FOKGYEM kijelző csere 50 50 önálló
Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói
2014. II. negyedév 2014.II. negyedév adásvétel - -

A FOKGYEM utastájékoztató táblán nem lehet nehéz kezelni 

az ékezetes betűket, nem lehet új információval feltölteni (50 

db)

2014 új 2

Formaruha beszerzés 153,8 334,7 konzorciumi nyílt 2014. II. negyedév
2014. III. 

negyedév

2014. III-IV. 

negyedév - 

2016. 

december 31.

 Időbeli ütemezés

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

IT

 I. Árubeszerzés

HR

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Éves becsült 

értéke  

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. Szerint 

(mFt)

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

  Tervezett eljárási 

típus

MI-JKO



A Társaság 2014. évi közbeszerzési terve

(Vezérigazgatói hatáskörbe tartozó)

Kiírás formája:

Felelős 

szervezet

önálló / 

konzorciumi 

(régiós/országos

/egyéb)

korábbi 

szerződés 

lejártának 

dátuma

korábbi 

szerződés 

felmondási ideje

beszerzés indoklása
2013 áthúzódó 

/2014 új

prioritás/ 

1-3
megj.

 Időbeli ütemezés

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

 I. Árubeszerzés

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Éves becsült 

értéke  

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. Szerint 

(mFt)

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

  Tervezett eljárási 

típus

Munkaruha beszerzés 29,5 75,5 konzorciumi nyílt 2014. II. negyedév
2014. III. 

negyedév

2014. III-IV. 

negyedév - 

2016. 

december 31.

MI-IÜI
Népliget autóbusz-pályaudvar földszint feletti tető és a 

nemzetközi pénztár felújítása
146 146 önálló

A Kbt. 122. § (7) a) 

pontja szerinti, 

hirdetmény 

közzététele nélküli, 

tárgyalásos 

közbeszerzési 

eljárás.

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév

2015. október 

15-ig.
- -

A Népliget autóbusz-pályaudvar utas váró feletti teteje több 

helyen beázik, melyre tekintettel annak felújítása szükséges.
új 1

Klíma-és légtechnikai berendezések megelőző 

karbantartása + VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyein 

épületgépészeti berendezések és csővezetékek javítása, 

karbantartása

12 24 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
1 év

2012. 

december 31.

A szakszerű üzemeltetés feltétele a rendszeres karbantartás 

elvégeztetése
2014 új 2 + 3

Épülettakarítás 25 50 önálló
Nemzeti, 

meghívásos

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
2 év 2012.12.31

Az eljárás előkészítés alatt (vezetői előterjesztés, 

szerződéstervezet, piacfelmérés kész, a közbeszerzési 

tanácsadó válaszát várjuk, amely beérkezése után az 

előterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt. Igazgatósága részére 

megtörténik).

2014 új 3

Földgáz beszerzés (2014-2015) 96 96

országos (MNV 

Zrt. 

lebonyolításában

)

Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
1 év 2013.07.01

Kbt. 125. § (5) 

szerint

Zárt munkahelyek esetében (autóbusz állomás épülete, 

műszaki telep épületei) a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet által előírt hőmérsékleteket a 

hideg évszakban csak fűtés segítségével lehet biztosítani. 

Mivel jelenleg valamennyi telephelyen gáz alapú fűtési 

rendszer üzemel, célszerű a továbbiakban is a földgáz 

beszerzése. 

1

Villamos energia beszerzés (2015) 114 114

országos (MNV 

Zrt. 

lebonyolításában

)

Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói

2014. III. 

negyedév

2014. IV. 

negyedév
1 év 2013.12.31

Kbt. 125. § (5) 

szerint
Ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges 1

MS licenszek 73 73 önálló
Nyílt, közösségi, 

klasszikus
2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
1 2014.06.30 - Minden évben be kell szerezni 2014 új 1

Népliget AUP vizuális és hangos valamint Érd AUP 

hangos utastájékoztatás teljeskörű cseréje
92 107 önálló

Nyílt, közösségi, 

közszolgáltatói
2014. II. negyedév 2014.II. negyedév adásvétel - - esélyegyenlőség, akadálymentesítés 2014 új 1

IJI
Irattárolási, iratkezelési és megsemmisítési feladatok 

ellátása
10,88 24,47 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév

2014. II-III. 

negyedév

2014.10.01 - 

2016.12.31
2014.09.30 30 nap régi szerződés lejár 2014 új 1

2.000 mFt összegű 1 éves rulírozó hitelkeret 94 94 önálló tárgyalásos 2014. I. negyedév 2014. 04. hó eleje 1 év 2014. 04. eleje forgóeszköz finanszírozás 2014 új 1

400 mFt összegű 1 éves rulírozó hitelkeret 19 19 önálló tárgyalásos 2014. II negyedév 2014.07. hó eleje 1 év - forgóeszköz finanszírozás 2014 új 1

1.200 mFt éven túli hitel felvétele 68 187,5 önálló tárgyalásos 2014. II. negyedév
2014. II. 

negyedév
33 hónap

BKK autóbusz beszerzéshez kapcsolódó önrész 

finanszírozásához szükséges folyószámlahitel kiváltása
2014 új 1

Megbízási szerződés a VOLÁNBUSZ Zrt. könyvvizsgálói 

feladatainak ellátására
7,9 23,7 önálló Kbt. 122/A. §

2014.IV. 

negyedév
2015. I. negyedév 3 év 2014. 2014.05.31

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban 

Számviteli törvény) kötelezően előírja a könyvvizsgálatot a 

Társaságnál, erre tekintettel a Társaság legfőbb szervének 

könyvvizsgálót kell választania.

új 1

BKK buszbeszerzés ÁFA finanszírozás 3.150 mFt 

összegben
70,5 70,5 önálló tárgyalásos 2014. I. negyedév

2014. II. 

negyedév
fél év BKK buszbeszerzés finanszírozás 1

KI
Sajtófigyelési és médiaügyekkel kapcsolatos általános 

szervezési feladatok ellátásában közreműködés
12 24 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév

2014. III. 

negyedév
2 év - -

A Társaság megítélésnek a közvélemény irányába történő 

javítása, fejlesztése, az utazóközönség szélesebb körének 

elérése, a VOLÁNBUSZ brand XXI. századi követelményeinek 

megfelelő megújítása érdekében

új 2

Biztosítási szerződés a VOLÁNBUSZ Zrt. részére CASCO 

biztosítási szolgáltatás nyújtására.
134,3 519,4 önálló

289/2011. (XII.22.) 

Korm. rendelet 5. § 

(1) bekezdése 

szerinti hirdetmény 

közzétételével 

induló tárgyalásos 

eljárás

2014. II. negyedév
2014. III. 

negyedév
2016.12.31 - -

A beszerzésre került 167 db. új busz vonatkozásában a 

jelentősnek tekinthető üzemeltetési kockázatok CASCO 

biztosítási szerződés révén történő áthárítása.

új 1

Élet-, egészség- és balesetbiztosítás a Volánbusz Zrt. 

dolgozói részére 
6,125 24,5 önálló Kbt. 122/A. § 2014. II. negyedév

2014. II. 

negyedév
határozatlan - - 2014 új 1
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