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Hálásan  köszönöm  dr.  Lovász  Györgynek,  Az  Ikarus  évszázados  története  című  könyv
társszerzőjének, hogy rendelkezésemre bocsátotta az itt látható képeket, valamint hozzájárult, hogy
az említett mű alapján megszerkeszthessem az Ikarus történetét bemutató fejezetet.

 



Előhang
Magyar busz volt, van – de lesz-e?
Farmotoros 55-ös… A 200-as sorozat, amint meghódítja a világot… S a történelem első

alacsonypadlós csuklós busza! Régi dicsőségünk…

Ám mielőtt teljesen elandalodsz, kedves Olvasó, szeretnélek felrázni. Nem nosztalgiázni való
idők ezek. Most a magyar buszipar léte vagy nem léte a tét. Széchenyivel mondom: Magyarország
nem volt, de lesz! Magyar autóbuszgyártás volt, van, és mindannyiunk felelőssége, hogy legyen is.
Főképpen a kormányzaté, a mindenkori iparpolitikáé, amely, akármilyen hét szűk esztendők járnak,
mégis ezermilliárdok sorsáról dönt. Dönthet úgy, hogy az állami tulajdonú Volán-társaságok nem
vehetnek autóbuszt két évig! Dönthet úgy, hogy – az e könyvben is olvasható bizonyítékok ellenére –
nem létezőnek  tekinti  a  honi  buszipart,  és  külföldről  vesz  használt  és  új  járművet  a  főváros
közlekedési cége számára. Dönthet úgy, hogy a hazai vállalatok közül kiválaszt egyet, amely éppen
most  nem gyárt  buszt,  és  annak segítségével  próbál  meg multinacionális  technológiát  behozni.
Buszgyártó szakértelmet importál Magyarországra! Oda, ahol az egy főre eső, autóbuszgyártáshoz
értő szakemberek, mérnökök, technológusok, szakmunkások száma a legnagyobb Európában, de
talán a világon is!

Eközben a kormányfő – helyesen – a hazai ipar, a hazai vállalkozások támogatásáról beszél. A
gyártóipar  fontosságáról,  a  spekulatív,  pénzügyi,  szolgáltatásközpontú  tőkével  szemben.  A
munkaalapú gazdaságról, a munkahelyek megtartásáról, teremtéséről. De az általa vezetett kormány
minisztériumaiban  nem  a  magyar  autóbuszgyártó  kis-  és  középvállalkozások  felvirágoztatásán
fáradoznak.  A  kormánypárt  vezette  fővárosban Mercedes  autóbuszokat  vásárolnak úgy,  hogy a
pályázaton nem teszik lehetővé a magyar gyártók részvételét. A magát nemzetinek valló kormány
hátrányos  helyzetbe  hozza  a  hazai  autóbuszgyártókat,  amelyek  még  őrzik  a  valamikori  Ikarus
örökségét.

Lám-lám: a hozzánk hasonló sorsú közép-európai országokban, Szlovákiában, Lengyelországban
kinevelték a nemzeti autóbuszgyártó ipart – ami a rendszerváltás előtt nem, vagy alig volt – és ma
már a nemzetközi piacon vannak. A magyar állami cégek pedig nem vesznek autóbuszt, és ha mégis,
akkor külföldit.

Nem kívánok ítélkezni.

Elismerem, bármennyire is igyekszünk, nem mindig könnyű a hazát szeretni.

De jó lenne, ha sikerülne.

 

Jámbor Gyula

a Magyar Nemzet újságírója



Első fejezet, amelyben parázs
vita keveredik a főváros

busztendere körül
 

(Ne) vedd a magyart?
Kezdjük ezt a könyvet két, történelminek nevezhető eseménnyel. Kilenc évvel ezelőtt,

2003 novemberének elején közölték a hírügynökségek a szenzációs hírt, hogy a magyar
főváros közlekedési cége, a BKV, megszakítva az ötvenéves gyakorlatot, nem az Ikarustól
vásárol új autóbuszt. Demszky Gábor főpolgármester egyetértésével Aba Botond, a vállalat
akkori első embere 50 Volvo 7700 típusú, 110 főt befogadó, csuklós, teljes hosszában
alacsony padlós autóbusz vételéről kötött szerződést, majd ezeket, több részletben, évek
alatt újabb 100 jármű követte. A második történelmi pillanat 2012 őszén jött el, amikor a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV igazgatósága eredményesnek nyilvánította
a központ által kiírt busztendert, és a VT Transmant hirdették ki győztesként, amely 75
szóló  és  75  csuklós  Mercedes  Citaróval  nyerte  el  a  tendert.  Azaz  a  magyar  főváros
közlekedési  vállalata  mind  2003-ban,  szocialista-liberális  városvezetés  idején,  mind
2012-ben, polgári kormányzat és városvezetés mellett ugyanarra a következtetésre jutott a
járműbeszerzés kérdésében. Nevezetesen, hogy külföldi gyártótól vesznek autóbuszt.

A  két,  a  magyar  buszgyártás  szempontjából  történelminek  –  és  tragikusnak  -  bizonyuló
pillanatot összehasonlítva több hasonlóságra és különbségre bukkanunk. Hasonlóság, hogy mind az
Aba Botond-féle menedzsment, mind a Vitézy Dávid vezette BKK azzal indokolta a döntést, hogy a
piacon nem lelhető fel versenyképes minőségű magyar gyártmányú autóbusz. A különbség az, hogy
míg 2003-ban az indoklás tényszerűen igaz volt – és arról nem Aba Botond tehetett, hogy az Ikarus
nem rendelkezett piacképes termékkel, bár a korábbi gazdasági kormányzatok éppen tehettek volna
többet a cég életben tartásáért – 2012-ben ezzel szemben volt – lett volna - magyar alternatíva a
Mercedesekkel  szemben.  Az  a  BKK  döntéshozóinak  felelőssége,  hogy  a  külföldi  gyártmányt
választották.

A közlekedési vállalat 2003-as tenderén a Volvo a lengyel Solarist, valamint a német Mercedest
és a MAN-t utasította maga mögé. Indult még a pályázaton az Irisbus is, amely egy Renault Agora
nevű busztípust "porolt le" a pályázatra. Az Irisbusnak adta el Széles Gábor az Ikarust, azonban az
Iveco, a Renault és a Fiat együttműködésében létrehozott cég kezelésében a legendás magyar cég
tönkrement. A BKV-tender sikertelenségét követően az Irisbus utóbb be is zárta magyar gyárát.
Abban  az  időben  még  létezett  az  Egyedi  Autóbuszgyártó  Mátyásföldön,  amely  azonban  nem
rendelkezett a BKV pályázati kiírásának megfelelő járművel, így nem is indult a tenderen.

A  2012-es  beszerzés  idejére  azonban  alaposan  átalakult  a  magyar  buszgyártó  paletta.  Az
egykori  Ikarus  szakembergárdája  számos  új  gyártóhelyen  kamatoztatta  korábbi  tapasztalatait.



Gombamód jöttek létre Ikarus típusokat javító, felújító, továbbfejlesztő vállalkozások. A Kravtex a
Rábától érkezett mérnökökkel mindmáig sikerrel fejleszti a „cseh Ikarus”-tól, a Karosától, majd a
Sor-tól származó liszencét. A NABI, a Molitus, a Csaba Metál, az MJT mind Ikaruszokat fejlesztett
tovább. Az ARC pedig – megszerezve a márkanév tulajdonosának, Széles Gábornak az engedélyét –
kifejezetten Ikarus néven gyárt járműveket. A magyar gyártók nem ültek a babérjaikon, hanem
folyamatosan  fejlesztették  termékeiket.  A  Kravtex  a  szinte  teljes  méret-palettát  kínálja,  és
milliárdokat költött termékfejlesztésre, a NABI amerikai tapasztalatait hasznosította a hazai utakra
szánt  járműve  kifejlesztésekor,  az  ARC  igazi  különlegességet,  ötajtós  karosszériát  alkotott.  A
járművek próbaúton mutatkoztak be Budapesten és országszerte több nagyvárosban. A BKV hosszú
hónapokig  üzemeltette  azt  a  Kravtex  és  Ikarus  modellt,  amelyek  eséllyel  pályázhattak  volna  a
Mercedes Citaro ellen.

A BKV járműállománya elöregedett, autóbusz flottája régóta frissítésre szorul. Már több évvel
korábban, Kocsis István vezérigazgatóság idején 1000 új autóbusz beszerzésének a szükségessége
mellett érveltek a közlekedési cégnél. Tarlós István pedig 1100 járműről beszélt. Ehhez képest két
évvel az önkormányzati  választások után jutott el  – ha egyáltalán – a városvezetés az érezhető
méretű járműcsere szándékáig. De mert a beszerzésre sem a BKV, sem a főváros büdzséje, sem a
központi költségvetés nem tartalmaz fedezetet, és a hitelállomány sem duzzasztható tovább, a BKK
egy sajátos jogi megoldást dolgozott ki. Alvállalkozóknak hirdetett meg üzemeltetésre járatokat, a
beszállítók  számára  írta  elő,  hogy  milyen  műszaki  tulajdonságokkal  rendelkező  autóbuszokkal
láthatják el a feladatot. Az alvállalkozó hitelből finanszírozza a járműveket, a BKV pedig szolgáltatási
díjban téríti meg a finanszírozás többletköltségét. Ez a többletköltség – évente három milliárd forint
–  azonban kiverte  a  biztosítékot  a  városvezetésnél:  mivel  a  cégnek  tízmilliárdok  hiányoznak  a
költségvetéséből, és arra szorul, hogy a kormánytól kérje ennek pótlását, nincs abban a helyzetben,
hogy újabb terheket vállaljon.

Az, hogy végül miből fizeti meg a 2013 tavaszán munkába álló Mercedes-flotta kilométerdíját a
BKV, még nem tudni, de emiatt leginkább a nyertes VT-Transmannak főhet a feje. Érdekes kérdés,
hogy a cégein keresztül Széles Gáborhoz köthető buszüzemeltető miként volt partner abban, hogy
nem magyar, Ikarus gyártmányú járművekkel szolgálja ki a BKV járatait. Mindenesetre tény, hogy a
BKK-BKV-VT- Transman szerződés létrejött, akkor is, ha a BKV vezetők külön klauzulában kötötték ki,
hogy a finanszírozás teljesítéséért a BKK felel.

Utóbbit nem térítette el szándékától sem ez, sem a főpolgármester óvatos kihátrálása, sem a
magyar  buszgyártók  tiltakozása.  A  MABUSZ  elnöke,  Vincze-Pap  Sándor  a  tender  kiírás
nyilvánosságra hozatalát követően megkongatta a vészharangot. Mint nyilatkozta, a ályázat újabb
szög lehet a magyarországi autóbuszgyártás koporsójába, és közvetve több száz vállalkozás léte
kerülhet veszélybe. Az elnök elmondta, a ma már csonka magyar autóbuszipar kapacitásai még
mindig évi több mint ezer jármű előállítását tennék lehetővé, ehhez képest a cégek évente kevesebb,
mint százötven autóbuszt tudnak eladni az országban.
A MABUSZ elnöke azt mondta: a BKK pályázatát úgy írták ki, hogy eleve kizárták a magyar gyártású
járműveket. A szövetség cégei a kiírásban szereplő paramétereknek nem tudtak induláskor pontosan
megfelelni. Így például kiestek a Kravtex Citadell buszai, ahogy a motorral kapcsolatos elvárások
miatt a Magyar Autóbuszgyártó Kft. Ikarusai is Az elnök szerint a befutónak tartott Mercedes buszok
a teljes élettartamot tekintve háromszor annyiba kerülnek majd, mintha hazai járműveket venne a
BKK.


