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Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 
 

  

 
 
 

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

éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

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

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG leányvállalata, és 

világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Árnyékot adó fákat hoztak az új autóbuszok 

A nyár derekán munkába állt az a 43 Neoplan Tourliner 

autóbuszból álló flotta, amely az ország több térségének 

közlekedését is kényelmesebbé teszi. Az új prémium járművek a 

Középkelet-magyarországi, a Középnyugat-magyarországi, a Dél-

dunántúli és a Dél-alföldi Közlekedési Központok járműállományát 

erősítik majd. A korszerű autóbuszok mellé az idén 25 éves MAN 

Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 43 darab facsemetét is 

ajándékozott a Volán Buszpark Kft.-nek.  

 

• Munkába álltak a legújabb NEOPLAN Tourliner autóbuszok 

• Kimagasló kényelmi és biztonsági felszereltség 

• Facsemeték a fokozott társadalmi felelősségvállalás 

jegyében 
 

A korábban beszerzett járművekhez hasonlóan az új, kéttengelyes távolsági 

autóbuszok is kedvező garanciális és finanszírozási feltételeikkel, valamint 

hatékonyságukkal győzték meg a közbeszerzési eljárás döntéshozóit. Ezzel 

immár a Volán Buszpark Kft. esetében is jelentős MAN/Neoplan flottáról 

beszélhetünk.  

Dávid Ilona, a VOLÁNBUSZ Zrt. és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

elnök-vezérigazgatója a regionális autóbusz közlekedési központok 

igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte, hogy a vállalat számára fontos 

az utazóközönség kényelme és biztonsága, amit ezek a járművek garantálni 

tudnak.  

Hoyos György az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. cégvezetője kiemelte, 

hogy a Neoplan Tourliner P21 autóbuszok minden tekintetben példamutató 

felszereltséggel rendelkeznek, sofőr és utas számára egyaránt szerethető 

járművekről van szó. Az ünnepség zárásaként a cégvezető jelképesen átadta 

azt a 43 darab csemetét, amelyek később juhar-, hárs-,  
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díszgalagonya és vérszilva fákká fejlődnek majd és így a Népliget autóbusz-

állomás utasainak, valamint munkatársainak biztosítanak árnyékot és kellemes 

környezetet.  

Minden igényt kielégítő felszereltség 

A most átadott Tourliner P21-esek 12 méter hosszú, kéttengelyes autóbuszok 

49+1+1 üléssel, hajtásukról pedig korszerű, 460 lóerős MAN D26-os dízelmotor, 

illetve ZF TraXon automatizált sebességváltó gondoskodik. Az utasok 

kényelmét többek között 230 Voltos aljzatok, kávéfőzésre is alkalmas 

vízmelegítő, USB-csatlakozók, fedélzeti wifi-kapcsolat, valamint kívül LED-es 

viszonylatjelzőből, belül pedig két TFT monitorból álló utastájékoztató, illetve 

szórakoztatórendszer szolgálja. 

 

Képaláírások: 

P_Bus_NEOPLAN_Volán_faültetés-01: 

Dávid Ilona és Hoyos György az új autóbuszok és a facsemeték hivatalos átadó 

ünnepségén 

P_Bus_NEOPLAN_Volán_faültetés-02: 

Dávid Ilonának a VOLÁNBUSZ Zrt. elnök-vezérigazgatójának Hoyos György az 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. cégvezetője mutatta be a legújabb 

járműveket 

P_Bus_NEOPLAN_Volán_faültetés-03: 

Az idén 25 éves MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. számára különösen 

fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért ajándékozott 43 facsemetét is az 

autóbuszok mellé. Ezek a Népliget autóbusz-állomás közvetlen környezetébe 

kerülnek majd.  


