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

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Tendert nyert az MAN:  
MAN Lion’s City GL csuklós buszok állnak 
üzembe Tatabányán 

 

Jövő év elejétől 14 új MAN Lion’s City GL csuklós autóbusz áll 
forgalomba a tatabányai közösségi közlekedést biztosító T-Busz 
Kft. flottájában. Erről október 16-án ünnepélyes keretek között egy 
sajtótájékoztató keretében írta alá a szerződést az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft., illetve a T-Busz Kft. vezetősége. 

 

 Teljesen újraszerveződik Tatabánya városi közösségi 
közlekedése 

 A T-Busz Kft. összes új csuklós buszát az MAN szállíthatja le 

 

Jelentős kormányzati támogatással élve Tatabánya önkormányzata úgy 

döntött, hogy teljesen újraszervezi a város közösségi közlekedését, és a 

Vértes Volán szolgáltatásának igénybe vétele helyett saját buszflotta 

felállításával, illetve üzemeltetésével oldja meg a város buszjáratainak 

működtetését. Az ebből a célból 2015 végén megalapított T-Busz Kft. 

közbeszerzési pályázatot írt ki összesen 41 autóbusz beszerzésére. A midi- és 

a szóló buszok kategóriájában magyar gyártók nyerték el a beszállítás jogát, 

míg a csuklós buszok esetében az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

került ki győztesként. 

Ennek értelmében a vállalat 14 új MAN Lion’s City GL csuklós autóbuszt szállít 

le 2018. január 1-jéig a tatabányai üzemeltetőnek. A kerekesszékes utasok, 

illetve a babakocsival utazók igényeinek is messzemenően megfelelő, végig 

alacsonypadlós buszok hajtásáról a jelenlegi legtisztább, Euro VI-os 

dízelmotorok gondoskodnak. A 18,75 méter hosszú járműveket hatékony 

légkondicionálóval is felszerelik. Ennek a típusnak a kimagasló kényelmét és 
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kiegyensúlyozott viselkedését más városok tapasztalatai, mint referenciák is 

alátámasztják. 

„Tatabánya városa nagyon erős partnerként számíthat az MAN-re, nemcsak a 

világszínvonalú termékek, hanem a szervizkiszolgálás és az egyéb 

szolgáltatások terén is” – mondta Martin Strier, az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója. 

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy immár Tatabánya városának is 

szállíthatunk autóbuszokat, és örülünk, hogy a legnagyobb kihívást jelentő 

kategóriában, vagyis a csuklós buszok körében nyertünk. Fenntarthatóság, 

kiszámíthatóság, gazdaságosság és hatékonyság – ezek jellemzik a 

buszainkat” – tette hozzá Hoyos György, az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. autóbuszos üzletágának vezetője.  

 

Képaláírás: 
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A sajtótájékoztatón Martin Strier, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója és Hoyos György, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. autóbusz-üzletágának vezetője ismertette a közbeszerzési 
pályázaton győztes MAN Lion’s City GL csuklós buszokat. 

 

P_171016_MAN_TBUSZ_szerződésaláírás_2.jpg 

A beszerzési szerződés aláírói balról jobbra: Martin Strier, az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Csonth Tamás, az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. pénzügyi igazgatója és Kupi Gábor, a T-Busz Kft. 
ügyvezető igazgatója.

 


