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HASZNÁLT, NYITOTT, NOSZTALGIA VÁROSNÉZŐ AUTÓBUSZ SZÁLLÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A leírás a beszerzendő használt, városnéző autóbusz műszaki követelményeit rögzíti. A használt 
autóbuszokkal szembeni elvárás, hogy Budapest üzemi környezetében megbízhatóan, valamint 
gazdaságosan kell működniük. További feltétel, hogy a használt járműveken rendellenes 
elhasználódás és egyéb, a rendeletetés-szerű használatot akadályozó, vagy kizáró sérülés nem lehet. 
A szállítónak nyilatkozni kell az autóbuszok műszaki állapotáról, üzem- és forgalombiztonsági 
megfelelőségéről. A járművek megfelelőségének ellenőrzése céljából az Ajánlattevő lehetőséget 
biztosít a járművek részletes szemrevételezésére és kipróbálására az ajánlattétel és az 
eredményhirdetés közötti időszakban. 
 
 

1. Előírások 
 
A jármű kivitele, valamint műszaki paraméterei feleljenek meg a leszállítás időpontjában 
Magyarországon érvényes előírásoknak és szabványoknak. A jármű rendelkezzen érvényes műszaki 
vizsgával. Az 5/1990 /IV.12/ KöHÉM és a 6/1990 /IV.12/ KöHÉM, valamint1/1990. (IX. 29.) KHVM 
rendeleteknek – és azok módosításainak feleljen meg. 
 
 

2. Alapvető műszaki követelmények  
 
A jármű egyszintes (nem emeletes) nyitott (tetőszerkezettel és oldalsó üvegezéssel nem rendelkező) 
kéttengelyes városnéző autóbusz legyen. A megajánlott járműtípussal kapcsolatban lényeges 
elvárás, hogy jól illeszthető legyen a BKV Zrt., vagy annak jogelődjeinek valaha volt járműparkjába és 
a jelenlegi muzeális flottájába.  
Az autóbusz rendelkezzen a vezető és az idegenvezető ülése feletti eső elleni védelemmel. 
Az autóbusz rendelkezzen a járművezető és az idegenvezető számára is külön bejáratú ajtóval. 
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Geometriai méretek, műszaki paraméterek 

Megnevezés Nyitott városnéző autóbusz 

Teljes hossz 9 000mm-től 10 000 mm 

Teljes szélesség max. 2 500 mm 

Teljes magasság:  max. 2 800 mm 

Évjárat 1965 és 1975 közötti gyártás 

Utas ülések száma min. 36 db ülés +1 vezetőülés, +1 idegenvezető ülés. 

Utasajtók száma 1 db, a hátsó tengely mögött 

Motor  Nehézüzemű, négyütemű dízelmotor  

Nyomatékváltó Mechanikus, min. három előremeneti és egy hátrameneti fokozattal 

 

 
 

3. Esztétikai, megjelenési követelmények 

 
-  

A megajánlott jármű külső megjelenése (fényezés) feleljen meg az 1960-as években alkalmazott FAÜ 
(Fővárosi Autóbusz Üzem) színsémájának. (kék-ezüst színkombináció) 
 

4. Dokumentáció szükséglet 

 

Az alábbi dokumentumokat a járművek átadásakor kell Ajánlatkérő számára rendelkezésre 
bocsátani: 

- Forgalmi engedély 
- Törzskönyv 

 


