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Tárgy: A BKV Zrt. 1000 db új autóbusz beszerzésének környezetvédelmi vonatkozásai 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
Levelére válaszolva tájékoztatom, hogy Társaságunknak nem áll szándékában kizárni a 
hazai gyártókat az 1000 db autóbusz beszerzéséből, ugyanakkor az alábbi tényeket szem 
előtt kell tartanunk. 
A hazai gyártók az előzetes felmérések szerint nem rendelkeznek akkora kapacitással, 
hogy az 1000 darabos nagyságrendű járműgyártást rövidtávon meg tudják oldani. 
Az elöregedett, korszerűtlen autóbusz járműparkunkat magas selejtérettség, jelentős 
túlfuttatás jellemzi, amely viszont azonnali beavatkozást igényel!  

A menetkimaradások száma tavaly több mint 50 százalékkal nőtt a 2006. évihez képest, 
minden negyedik jármű naponta meghibásodik, napi 200-300 üzemzavar jelentkezik.  
Az elmúlt évben több mint 62 ezer, az előző két évben 46, illetve 42 ezer műszaki 
meghibásodás volt az autóbuszoknál.  

Ha rövid időn belül nem valósul meg ez a nagy volumenű beszerzés, akkor a megfelelő 
forgalmi kiadás csak olyan mértékű felújítással valósítható meg, amely nemcsak a 
forráshiány miatt lehetetlen, hanem ilyen nagyságrendű felújításra kapacitás sincs.  
Nem elhanyagolható továbbá az sem, hogy egy ilyen beavatkozás végrehajtása nem 
okozna környezetterhelés csökkenést, csak a 30 évvel ezelőtti műszaki állapotok 
konzerválását érnénk el vele, hiszen továbbra is egy elöregedett, műszakilag elavult 
járműparkot üzemeltetnénk. 
 
Tájékoztatom továbbá, hogy Társaságunknak a közbeszerzési eljárásban alkalmazandó 
alkalmassági és egyéb műszaki szakmai feltételeket a Közbeszerzési Törvény 
(továbbiakban: Kbt.) és a vonatkozó Európai Uniós szabályok figyelembevételével kell 
meghatározni. A törvény előírásai alapján az Európai Uniós ajánlattevők, és közösségi 
áruk részére nemzeti elbánást kell nyújtani, részükre lehetővé kell tenni az ajánlattétel 
lehetőségét. 
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Ennek értelmében tilos a pályázati kiírásban olyan előírásokat alkalmazni, amely előny-
ben részesíti a hazai ajánlattevő cégeket, vagy kizárja más ajánlattevők jelentkezését.  

Természetesen – a Kbt. előírásainak betartása mellett is – egy magyarországi 
közbeszerzési eljárás esetén a hazai gyártók a gyártási, szállítási és egyéb költségek 
lecsökkenésével, valamint a jelenlegi gazdasági helyzetben a HUF/EUR árfolyam 
változása miatt jelentős árelőnyre tehetnek szert. A közbeszerzési eljáráson a nyertes 
szállítónak lehetősége van Magyarországon fióktelepet, telephelyet létesíteni, melyben a 
gyártási folyamat egyes részeit végezheti. Ebben az esetben a magyar gazdaság 
élénkítése, munkahelyteremtés is megvalósulhat, bevonhatók lehetnek aktuális 
gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő kormányzati források a projektbe. 

További felvetéseire, aggodalmaira az alábbiakat szeretném megosztani Önnel. 
 
A BKV Zrt. környezetvédelmi stratégiai célja a környezet számára lehető legkisebb 
terhelést okozó és a természeti erőforrásokat takarékosan felhasználó versenyképes 
közösségi közlekedés megvalósítása, minőségi környezetvédelmi tevékenységgel. 
 
Ma Budapesten a közösségi közlekedés bonyolítja le az utazások közel 60 százalékát, 
míg 40 százalékát a személygépkocsi forgalom, illetve egyéb közlekedés teszi ki. 
Ugyanakkor a közlekedési eredetű légszennyezés 60 százalékáért felelősek a 
személyautók, 34 százalékáért a teherautók és csupán 6 százalékát adja a közösségi 
közlekedés. 
Ezek az adatok is azt támasztják alá, hogy a BKV Zrt. fontosnak tartja a főváros 
környezetminőségének fenntartását, lehetőség szerinti javítását. 
 
Ahogy a levelében Ön is megemlíti, a vonzó közösségi közlekedés megteremtéséhez 
elengedhetetlenek a korszerű járművek. 
Társaságunk az 1000 db új autóbusz beszerzésével és ennek következtében az 
elöregedett járműpark leselejtezésével, valamint az új, környezetbarát autóbuszok 
forgalomba állításával a főváros levegőminőségének javítását is szolgálja.  
 
A BKV Zrt. az 1000 db új autóbusz beszerzésénél – figyelembe véve a gazdasági, 
műszaki és egyéb szempontokat is – kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi 
megfelelőséget, ezért a közbeszerzési eljárás során kialakított bírálati részszempontok  
között szerepeltetjük az autóbuszok károsanyag kibocsátásának egyik alkotójaként az 
Önök által kritikusnak vélt szilárd részecske (PM) kibocsátást is.  
 
A bírálati részszempontok összegzésével, az az ajánlat kerül kiválasztásra, amely 
összességében a legelőnyösebb, tehát összpontszáma a legnagyobb. Ez azt jelenti, hogy 
a legkisebb károsanyag kibocsátást biztosító és azt mérési jegyzőkönyvvel igazoló 
ajánlattevő az értékelés során komoly előnyre tehet szert, hiszen ezzel megnövelheti 
ajánlatának összpontszámát. 
 
Terveink között szerepel az 1000 db új autóbusz beszerzésénél, hogy Társaságunk 
opcióként szerepelteti alternatív hajtású autóbuszok elfogadását is, mérlegelve és a 
döntéshozásnál figyelembe véve ennek lehetséges gazdasági kihatásait.  
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Az új járművek beszerzésénél a mindenkor érvényes Európai Uniós törvényi előírásokat 
természetesen maximálisan figyelembe vesszük. Az emissziós norma követelményeket 
teljesítő 1000 db új jármű forgalomba állításával és az ehhez szükséges selejtezésekkel – 
a jelenlegi járműparkunk kibocsátásához képest – előzetes számításaink szerint közel  
40 százalékkal csökkenne az éves károsanyag kibocsátás, amely vélhetően látványos 
javulást eredményezne a főváros levegőminőségében, amely mindannyiunk érdeke.  
 
 
 
 
Budapest, 2009. április 7. 
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