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A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, a BKV Zrt. 2014-2015. évi Üzleti Terve tartalmazza egy autó-

busz garázs működésének felülvizsgálatát, mint feladatot. Ennek oka, hogy a közlekedésszerző által 

lefolytatott, külső vállalkozóknak történő kiszervezések következtében mintegy 300 járművel csökkent 

a BKV Zrt. által kibocsátott autóbuszok száma és ez a szám várhatóan 2015. évben további 100 autó-

busszal növekedni fog. A járműkiadás csökkenésének hatása jelenleg ma még nem teljes terjedelmé-

ben érvényesül az átmenetileg megnövekedett kötöttpályás forgalmi pótlások miatt, de a jövő évben 

már igen. 

Ennek szükségszerű következménye az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges garázsigény csök-

kenése is a BKV Zrt.-nél. 

Ez az egyharmados  (mintegy 30%-os) teljesítménycsökkenés okozta azt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 

által jóváhagyott BKV Zrt. 2014. évi üzleti terve tartalmazza, hogy elő kell késztenünk a felszabaduló 

garázsterületek jövőbeni hasznosítását. 

Meg kell vizsgálnunk mind a BKV Zrt.-n belüli, mind pedig a piaci hasznosítási lehetőségeket. Ennek a 

vizsgálatnak a részeként jelent meg az a Felhívásunk, amely azt a célt szolgálja, hogy megállapíthas-

suk, hogy a külső piacon jelentkezik-e, és milyen igény az autóbuszgarázsaink területének bérbevéte-

lére, vagy megvételére. 

Természetesen – ahogyan azt a Felhívás is több helyen tartalmazza - csak az egyik autóbusz garázs 

esetében lesz szükség más típusú hasznosításra. 

 

A felhívás csak a külső, piaci hasznosítási szándékok megismerését célozza és azt a munkát segíti 

elő, hogy a BKV Zrt. tulajdonosa dönthessen arról, hogy a forgalmi igények miatt lecsökkent garázs 

igény miatt felszabaduló telephelyet hogyan használja, vagy hasznosítsa a BKV Zrt. a jövőben. 

Természetesen a BKV Zrt. menedzsmentje ezen munka keretében is keresi és fel fogja tárni azokat a 

lehetőségeket, amelyek azt segítik elő, hogy az autóbusz ágazat teljesítménycsökkenése miatt felsza-

baduló kapacitások – mind az infrastruktúra, mind a humán erőforrás tekintetében – hogyan haszno-

síthatóak a továbbiakban a társaságon belül. Ennek a következménye az is, hogy a felhívás hangsú-

lyozza, hogy az érdeklődők szándékainak megismerését célozza a felhívásunk, és a szándéknyilatko-

zat benyújtása és átvétele jogkövetkezményekkel nem jár, kötelezettségvállalást nem eredményez 

egyik fél részéről sem. 

 

Emiatt felesleges aggodalomkeltés mindazon híresztelés, hogy a Felhívás a BKV Zrt. busz ágazatá-

nak teljeskörű felszámolását szolgálja. A felhívás megjelentetése teljes mértékben összhangban áll a 

Fővárosi Önkormányzat, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. fővárosi autóbusz közlekedési modelljének eddigi 

kommunikációjával és a BKV Zrt. – már hónapokkal ezelőtt a tulajdonos által elfogadott és a közvéle-

ménnyel is ismertetett – 2014. évi üzleti tervével is. 


