
A Társaság 2015. évi közbeszerzési terve

(Alapítói hatáskörbe tartozó)

önálló / konzorciumi 

(régiós / országos) / 

egyéb

 I. Árubeszerzés

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
Uniós, nyílt 

közszolgáltatói

2015. III. 

negyedév

2015. IV. 

negyedév
1 év Határozatlan 90 nap Csak várhatóan kedvezőbb beszerzési ár esetén kerül felmondásra. 2015 új 1

Új csuklós autóbuszok beszerzése (20 db) elővárosi-

helyközi járat
1 700 1 700 önálló

Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév

adásvételi 

szerződés
- - Autóbusz-állomány megújítása áthúzódó 1

Új vagy használt fiatal magas komfortfokozatú szóló 

autóbuszok (10 db) bérlése távolsági feladatra (FKI igényel 

alapján)

168 672 önálló
Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév

bérleti 

szerződés
- - Autóbusz-állomány megújítása 2015 új 1

61 db új közforgalmú személyszállításhoz szükséges szóló 

autóbusz beszerzése
3 660 3 660 önálló

Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév

adásvételi 

szerződés
- - Autóbusz-állomány megújítása 2015 új 1

GI - HUI Formaruha beszerzés 279 1116 konzorciumi Uniós, nyílt 2015. II. negyedév
2015. III. 

negyedév
3 + 2 év - - A VOLÁNBUSZ Zrt. kollektív szerződésben foglalt kötelezettsége áthúzódó 1

 II. Építési beruházás

 III. Szolgáltatás-megrendelés

A 2016. december 31-én lejáró szerződések alapján - 

alvállalkozók által végzett közszolgálati járatüzemeltetés 

alvállalkozásba adása

11 748 11 748 önálló
Uniós, nyílt 

közszolgáltatói

2015. III. 

negyedév
2016. I. negyedév 8+2 év 2016.12.31 -

A VOLÁNBUSZ Zrt. alvállalkozói által ellátott közszolgáltatási 

feladatok (helyközi közszolgálati teljesítmány ~31%-a) további 

biztosítása.

2015 új 1

A jogszabályi/NFM engedély alapján kiírható 

teljesítményre vonatkozóan - közszolgálati járatüzemeltetés 

alvállalkozók bevonásával történő ellátása

18 546 18 546 önálló
Uniós, nyílt 

közszolgáltatói

2015. III. 

negyedév
2016. I. negyedév 8+2 év 2016.12.31 -

A VOLÁNBUSZ Zrt. alvállalkozói által ellátott közszolgáltatási 

feladatai körének további biztosítása ás bővítése a jogszabályi 

feltételeknek megfelelően (helyközi közszolgálati teljesítmény ~49%-

a).

2015 új 1

3294 mFt összegű operatív lízingszerződés (3660mFt 

összegű lízingszerződés 61 db új közforgalmú 

személyszállításhoz szükséges szóló autóbusz 

beszerzésének finanszírozásához)

95 380 önálló Uniós tárgyalásos 2015. II. negyedév
2015. II. 

negyedév
7 év - -

Lízingszerződés a VOLÁNBUSZ Zrt. autóbusz-állományának 

megújítása (3660mFt összegű lízingszerződés 61 db új közforgalmú 

személyszállításhoz szükséges szóló autóbusz beszerzésének 

finanszírozásához)

2015 új 1

1530 mFt összegű operatív lízingszerződés (1700mFt 

összegű lízingszerződés új csuklós autóbuszok 

beszerzéséhez (20 db - elővárosi-helyközi járat))

44 176 önálló Uniós tárgyalásos 2015. II. negyedév
2015. III. 

negyedév
7 év - -

Lízingszerződés a VOLÁNBUSZ Zrt. autóbusz-állományának 

megújítása  (1700mFt összegű lízingszerződés új csuklós autóbuszok 

beszerzéséhez (20 db - elővárosi-helyközi járat))

2015 új 1

1,3 milliárd Ft összegű 1 éves rulírozó hitelkeret              (I. 

rész: 800 mFt. | II. rész: 500 mFt.)
35,75 35,75 önálló Nemzeti tárgyalásos 2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
1 év

I. rész: 2015.06.04.       

II. rész: 

2015.05.22.

- biztonságos likviditás folyamatosságának megteremtése 2015 új 1

700 millió Ft összegű 1 éves rulírozó hitelkeret         (I. 

rész: 500 mFt. | II. rész: 200 mFt.)
19,25 19,25 önálló Nemzeti tárgyalásos

2015. III. 

negyedév

2015. IV. 

negyedév
1 év 2016.01.14 - biztonságos likviditás folyamatosságának megteremtése 2015 új 1

1. 800 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret      (I. rész: 

950 millió Ft. | II. rész: 850 millió Ft.) és folyószámla 

vezetés szolgáltatás biztosítása

144 288 önálló Nemzeti tárgyalásos
2015. III. 

negyedév

2016. II. 

negyedév
1 + 1 év 2016. január 1. -

folyószámla vezetés szolgáltatás biztosítása, biztonságos likviditás 

folyamatosságának megteremtése
2015 új 1

1. 800 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret       (I. rész: 

950 millió Ft. | II. rész: 850 millió Ft.)
20,6 20,6 önálló

Kbt. 18. § (3) 

bekezdése szerint
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév
180 nap 2015.07.01 -

Az III. negyedévben megindításra kerülő 1800 millió Ft. összegű 

folyószámla hitelkeret eljárás eresményes lezárásáig folyószámla 

hitelkeret biztosítása szükséges

2015 új 1

IT IIR üzemeltetés 948 3 792 önálló
Tárgyalásos uniós, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
5 + 2 év 2015. 9 hónap

alaptevékenység ellátását támogató informatikai rendszer 

üzemeltetése
2015 új 1

Éves becsült 

értéke 

(millió Ft)

Becsült érték 

Kbt. szerint 

(millió Ft)

Kiírás formája:

GI-PUI

korábbi szerződés 

lejártának dátuma

korábbi szerződés 

felmondási ideje
beszerzés indoklása

2014 

áthúzódó/2015 új

prioritás/ 1-

3

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

FKI

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége
  Tervezett eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés

MI-JKO

Felelős 

szervezet



A Társaság 2015. évi közbeszerzési terve

(Vezérigazgatói hatáskörbe tartozó)

önálló / 

konzorciumi 

(régiós / országos) / 

egyéb

 I. Árubeszerzés

Irodaszerek beszerzése 24,5 24,5 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév
2015. II.    

negyedév
1 év korábban lejárt - korábbi szerződés lejárt áthúzódó 2

Mercedes és Setra autóbusz alkatrészek beszerzése 92 92 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 
2015. II. negyedév

2015. II.    

negyedév
1 év - - szerződés szükséges áthúzódó 1

Új és javított elektromos alkatrészek beszerzése 

autóbuszokhoz
84 84 önálló

Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 

2015. II.    

negyedév

2015. III. 

negyedév
1 év határozatlan 90 nap régi szerződés áthúzódó 1

Kenőanyagok beszerzése 89 89 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 

2015. III.    

negyedév

2015. IV.    

negyedév
1 év 2016. január - szerződés lejár 2015 új 1

4 db magas komforfokozatú 7-8 férőhelyes új 

személygépjármű beszerzése
65 65 önálló

Nemzeti nyílt       

klasszikus 
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév
adásvétel - - szolgáltatási színvonal növelése 2015 új 2

Használt csuklós autóbuszok bérlése helyközi 

forgalomba (10 db)
72 288 önálló

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
3 + 2 év - - szolgáltatási színvonal növelése 2015 új 2

Használt csuklós autóbuszok beszerzése helyközi 

forgalomba (10 db)
300 300 önálló

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
adásvétel - - autóbusz állomány megújítása 2015 új 2

10 db használt szóló és 9 db használt hosszú szóló 

autóbusz beszerzése
313,5 313,5 önálló

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév
adásvétel - - autóbusz állomány megújítása 2015 új 1

Autóbuszokra szerelt gumiabroncsok beszerzése 220 220 önálló
Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
1 év 2015. -

Futózott gumiabroncsok szállítására vonatkozó 

szerződés lejár
2015 új 1

Földgáz beszerzés (2015-2016 gázév) 96 96
országos      (MNV 

Zrt. bonyolításában)

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. I. negyedév

2015. II. 

negyedév
1 év 2015.07.01

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. 

Jelenleg többségében az ingatlanokon gáz alapú fűtési rendszer 

üzemel, ezért szükség van a földgáz beszerzésére. 

2015 új 1

Villamos energia beszerzés (2016) 112 112
országos      (MNV 

Zrt. bonyolításában)

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói

2015. III. 

negyedév

2015. IV. 

negyedév
1 év 2015.12.31

Kbt. 125. § (5) 

szerint

Ingatlanok, technológiai eszközök, berendezések 

stb. üzemeltetéséhez szükséges.
2015 új 1

IJI Irattárolási és iratkezelési feladatok ellátása 14,4 24,5 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév
2015. III. 

negyedév
keret - - régi szerződés lejár áthúzódó 1

Pályaudvari bérletnyomtató kioszkok beszerzése 60 60 önálló
Nemzeti nyílt 

közszolgáltatói 
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
adásvétel - -

az alaptevékenységhez szükséges értékesítési 

csatornák fejlesztése
2015 új 1

Pályaudvari utas tájékoztató rendszerek (Vác, Monor, 

Cegléd, Nagykőrös, Stadion, Etele tér)
174 174 önálló

Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
adásvétel - - A jelenlegi rendszerek elavultak 2015 új 1

Népliget és Érd utastájékoztató rendszerek beszerzése 175 175 önálló
Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
adásvétel - - A jelenlegi rendszerek elavultak 2015 új 1

 II. Építési beruházás

prioritás/ 

1-3

  Tervezett eljárási 

típus

IT

 Időbeli ütemezés

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

Felelős 

szervezet

Éves becsült 

értéke  

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. Szerint 

(mFt)
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(M
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IÜ
I)

korábbi 

szerződés 

lejártának 

dátuma

korábbi 

szerződés 

felmondási ideje

beszerzés indoklása

2014 

áthúzódó/2015 

új



A Társaság 2015. évi közbeszerzési terve

(Vezérigazgatói hatáskörbe tartozó)

önálló / 

konzorciumi 

(régiós / országos) / 

egyéb

prioritás/ 

1-3

  Tervezett eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés

Szerződés 

tervezett 

időtartama

Eljárás 

megindításának, 

tervezett 

időpontja

Szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

Felelős 

szervezet

Éves becsült 

értéke  

(mFt)

Becsült érték 

Kbt. Szerint 

(mFt)

Kiírás formája:

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

korábbi 

szerződés 

lejártának 

dátuma

korábbi 

szerződés 

felmondási ideje

beszerzés indoklása

2014 

áthúzódó/2015 

új

MI - IÜI
Folyadékhűtő berendezés beszerzése és beépítése építési 

beruházás keretében a Népliget autóbusz-pályaudvaron
57 57 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév
vállalkozás - -

A folyamatos leállások miatt szükséges a 

folyadékhűtő cseréje és átépítése
2015 új 1

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Klíma-és légtechnikai berendezések megelőző 

karbantartása
12 24 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
2 év 2012.12.31

A szakszerű üzemeltetés feltétele a rendszeres 

karbantartás elvégeztetése
2015 új 1

Autóbusztakarítás 350 524,9 önálló
Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. II. 

negyedév

2016. 

december 31.
- - szolgáltatási színvonal növelése 2015 új 1

Épülettakarítás 24 24 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév
2015. II. 

negyedév
1 év - -

Üzemeltetés körébe bevont új létesítmények 

takarítása.
2015 új 1

IT EMKE karbantartás 72 144 önálló
Uniós tárgyalásos, 

közszolgáltatói
2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév
2 év 2015.03.31 30 nap alaptevékenység ellátása 2015 új 1

Kereskedelmi nyomdai munkák  /Eurolines/ 24,5 24,5 önálló Kbt. 122/A. § 2015. I. negyedév
2015. II. 

negyedév
1 év - -

A Társaságnál felmerülő összes kereskedelmi 

feladattal kapcsolatos nyomdai munka 

összefogása, egységesítése

2015 új 1

Grafikai munkák /Eurolines/ 12,3 24,5 önálló Kbt. 122/A. § 2015. I. negyedév
2015. II. 

negyedév
2év - -

A Társaságnál felmerülő kereskedelmi grafikai 

munka ellátása az arculattal megegyezően 
2015 új 1

Honlap fejlesztés, digitális szolgáltatás      /Eurolines/ 12,0 24,0 önálló Kbt. 122/A. § 2015. I. negyedév
2015. II. 

negyedév
2év - -

A Társaságnál honlapjának megújítása, 

keresőoptimalizálás, közösségi oldalak 

menedzsmentje, Eurolines

2015 új 1

Szervezetfejlesztési képzések 24,8 24,8 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév
2015. II. 

negyedév
1 év - -

A teljesítményértékelő rendszer működtetéséhez szükséges 

vezetői kompetenciák kialakítása. Folyamatok hatékony 

működtetéséhez szükséges vezetői szemlélet kialakítása, 

kompetenciák fejlesztése.

áthúzódó 2

Direkt munkaerő keresés 11,5 23 önálló Kbt. 122/A. § 2015. II. negyedév
2015. II. 

negyedév
2 év - -

A Társaság speciális munkaerő igényeinek 

hatékony és professzionális kielégítése. 
2015 új 2

Telefonos ügyfélszolgálati tevékenység folyamatos 

szolgáltatása
98,4 147,6 önálló Uniós, nyílt 2015. II. negyedév

2015. III. 

negyedév

2016. 

december 31.
- -

Jogszabályi követelményeknek való megfelelés, 

szolgáltatási színvonal emelése.
2015 új 1
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