
MAN Kamion és Busz  

Kereskedelmi Kft. 

2330 Dunaharaszti 

Csonka J. u. 2.  

Tel.: +36-24-520-321 

 

Ujcz Ibolya 

Marketingvezető 

 

www.mantruckandbus.hu 

 

Dunaharaszti, 2021. május 31. 

 
 

Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 
 

  

 
 
 

Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma több mint 9,5 milliárd euró (2020-as adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, teher-

gépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és világ-

szerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat. 

  1. / 3 oldal 
 
 

 

Világszínvonalú buszpark Veszprémben 

Veszprém a teljes városi buszflottáját új generációs MAN Lion’s 

City szóló és csuklós autóbuszokra cseréli le. A sikeresen 

lefolytatott közbeszerzési pályázat eredményeként még az idei év 

végéig megérkeznek az új járművek, ezzel méltóképpen készülnek 

a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. A beszerzésről szóló 

megállapodást május 31-én írta alá a V-Busz Kft. és az MAN 

Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vezetősége. 

 

• Teljes flottacsere a V-Busz Kft.-nél 

• A legkedvezőbb ajánlat főbb elemei 

• A megrendelt autóbuszok legfontosabb tulajdonságai 

• Hazánk első új generációs MAN Lion’s City buszai 
 

Veszprém városa 2018-ban alapította saját közlekedési cégét, a V-Busz Kft. 

jóvoltából saját kézbe vette a helyi járatok üzemeltetését. Ez pedig a menetrend, 

az utastájékoztatás és a járműpark reformját is magában foglalta. A cég 

átmenetileg használtan beszerzett buszokból álló flottával kezdett szolgáltatni, 

7 csuklós és 43 szóló járművel, ám idén eljött az ideje a teljes eszközpark 

lecserélésének. Az erre kiírt közbeszerzési pályázatot az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. nyerte meg, amely a tervek szerint december végéig leszállítja 

a 28 szóló és 14 csuklós autóbuszt. Emellett a V-Busz Kft. a Zöld Busz Program 

keretében öt tisztán elektromos hajtású szóló busz beszerzésére is kiírt egy 

pályázatot, amelynek várhatóan nyár végére születik meg az eredménye. 

Vonzó csomag 

Az MAN többek között az ajánlati ár, a garanciavállalási idő, a klíma- és 

környezetvédelem szempontjából az élettartamra vetített energiafelhasználási 

költsége, ennek kapcsán pedig az energia-visszanyerő rendszer tekintetében 

nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. Az oroszlános márka két év teljes körű 
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garanciát vállalt a járművekre, amelyek szervizhátterét helyben biztosítja. Az 

MAN ProfiDrive szolgáltatás keretében pedig a V-Busz Kft. gépkocsivezetői 

járműkezelési és gazdaságos vezetéstechnikai oktatást is kapnak majd a 

buszok átvételekor. 

Minden igényt teljesítenek 

Az összesen 68 férőhelyes szóló és 108 fős csuklós, végig alacsonypadlós 

buszok hajtásáról a Lion’s City új generációjával együtt bemutatott, korszerű, 

kilencliteres, D15 dízelmotor már Euro VIe minősítésű változata és Voith 

automatikus sebességváltó gondoskodik. A járművek üzemanyag-fogyasztását 

az MAN EfficientHybrid modul is csökkenti, ezenkívül légkondicionáló, 

audiovizuális utastájékoztató rendszer, elektronikus jegyérvényesítő rendszer 

és zárt vezetőfülke szolgálja majd a járművezetők és az utasok kényelmét, 

illetve biztonságát. 

Az első fecskék 

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként állíthatunk forgalomba 

új generációs MAN Lion’s City buszokat, ráadásul az MAN EfficientHybrid 

modullal kiegészítve. Így a jövő évet már Európa egyik legkorszerűbb és 

legfiatalabb buszflottájával kezdheti meg Veszprém” – mondta Pálinkás Norbert, 

a V-Busz Kft. ügyvezető igazgatója. 

„Nagy örömünkre szolgál a ma aláírt szerződés, ugyanis hagyományosan jó 

kapcsolatot ápolunk a megyei jogú városokkal, és most egy újabb ilyen 

településsel köthettünk megállapodást. Külön siker, hogy az új generációs Lion’s 

City típussal tudtunk nyerni, ami világviszonylatban is jelentős eredmény” – tette 

hozzá Hoyos György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. buszüzletág-

igazgatója. 

 

Képaláírások: 

 

P_MTB_V_Busz_aláírás-01 

A képen balról jobbra: Dorgai Balázs, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft. termékmenedzsere, Hoyos György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft. buszüzletág-igazgatója, Martin Strier, az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft. 

ügyvezető igazgatója és Négrádi Tamás, a V-Busz Kft. üzemeltetési igazgatója. 
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A képen balról jobbra: Martin Strier, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

ügyvezető igazgatója és Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft. ügyvezető igazgatója.  
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A képen balról jobbra: Hoyos György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft. buszüzletág-igazgatója és Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

 


