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3. Az ÉNYKK Zrt. 2015. március 6-án hatályban lévő – kötelezően közzéteendő – szerződéseinek 

adatai  
 
 

Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

árubeszerzés KDOP pályázat, utastájékoztató rendszer Tigra Kft. 317 M Ft 2019.06.26. 
közbeszerzés; a jogelőd Bakony 

Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

5 db + 100% azonos típusú új, városi, 
alacsonypadlós autóbusz zártvégű 
pénzügyi lízingje (2046, 2047) 

Budapest Lízing Zrt. 93.211.076,-  2015.12.20. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

7 db azonos típusú új, városi, 
alacsonypadlós kivitelű autóbusz 
zártvégű pénzügyi lízingje (2014) 

Budapest Lízing Zrt. 69.823.432,-  2016.11.20. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

4 db + 50% azonos típusú, új, szóló, 
elővárosi kivitelű autóbusz zártvégű 
pénzügyi lízingje (2048, 2049) 

Budapest Lízing Zrt. 52.215.011,-  2015.07.20. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

6 db + 100% azonos típusú, új, szóló, 
elővárosi kivitelű autóbusz zártvégű 
pénzügyi lízingje (432248-262) 

CIB Lízing Zrt. 113.457.622,-  2016.09.20. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

4 db + 50 % azonos típusú, új, városi 
kivitelű alacsonypadlós, csukós autóbusz 
zártvégű pénzügyi lízingje (399260-267) 

CIB Lízing Zrt. 78.987.889,- 2016.01.04. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

3 db azonos típusú, új, alacsonypadlós, 
csuklós autóbusz zártvégű pénzügyi 
lízingje (444270-444272) 

CIB Lízing Zrt. 38.752.473,- 2017.01.02. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

deviza alapú zárt végű 
lízingszerződés 

1 db használt, nyújtott elővárosi kivitelű 
autóbusz zártvégű pénzügyi lízingje 
(374473) 

CIB Lízing Zrt. 11.973.116 2015.08.21. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 

bérleti keretszerződés 
7 db azonos gyártótól származó, 
különböző típusú, új autóbusz tartós 
bérlete 

CIB Rent Zrt. 80.249.567,-  2016.12.31. 
2013.12.31-i árfolyamon 

számítva; a jogelőd Kisalföld 
Volán Zrt. kötötte 
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Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

forint alapú zárt végű 
lízingszerződés 

9 db azonos gyártótól származó, 
városközi szóló, használt autóbusz 
beszerzése zárt végű pénzügyi lízing 
konstrukcióban 

SG Eszközfinanszírozás 
Magyarország Zrt. 

78.748.744,-  2019.09.20. 
a jogelőd Kisalföld Volán Zrt. 

kötötte 

forint alapú zárt végű 
lízingszerződés 

4 db azonos gyártótól származó, távolsági, 
használt autóbusz beszerzése zárt végű 
pénzügyi lízing konstrukcióban  

SG Eszközfinanszírozás 
Magyarország Zrt. 

45.825.972,-  2020.03.30. 
a jogelőd Kisalföld Volán Zrt. 

kötötte 

vállalkozási 
autóbuszok belső takarítása, autóbuszpu. 
takarítása 

Takács Takarítás Kft. 17.692.488,- határozatlan 
2013. évi forgalmi adatok alapján; 

a jogelőd Kisalföld Volán Zrt. 
kötötte 

pénzügyi autóbuszok lízingelése (2 db) 
SG Eszközfinanszírozás 
Magyarország Zrt. 

89.050.000,-  2016.03.01. a jogelőd Somló Volán Zrt. kötötte 

szolgáltatás 
EMKE típusú jegykiadó pénztárgépek 
javítási munkái 

EMKE Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.  

~ 9,5 M Ft / év határozatlan 
179 db jegykiadó pénztárgép díja; 

a jogelőd Vasi Volán Zrt. kötötte 

szolgáltatás kötelező gépjármű felelősség biztosítása UNIQA Biztosító Zrt. ~ 15 M Ft 2016.12.31. a jogelőd Vasi Volán Zrt. kötötte 

szolgáltatás CASCO biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. ~ 20,5 M Ft 2016.12.31. a jogelőd Vasi Volán Zrt. kötötte 

adás-vételi Villamosenergia adás-vételi szerződés MVM Partner Zrt. 152.965.820,-/év 2015.12.31  

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés 
GDF SUEZ Energia Holding 
Hungary Zrt. 

38.237.530,-/év 2015.07.01 
 még a jogelőd Kisalföld Volán Zrt. 

kötötte 

közszolgáltatási Távhőellátási szerződés Győr Ipar u. GYŐR-SZOL Zrt. 52.200.000,-/év határozatlan  

közszolgáltatási Távhőellátási szerződés Győr Buda u. GYŐR-SZOL Zrt. 21.200.000,-/év határozatlan  

megbízási 
Telephely őrzés, fegyveres pénzszállítás, 
portaszolgálat Győr-M-S megye 

Őrház Vagyonvédelmi 
Egyesülés 

kb. 36.000.000,-/év határozatlan  

használatba adási Terület használatba adása Győr OMV-Hungária Kft. 67.197,- Euro/év 2017.12.31.  

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés 
GDF SUEZ Energia Holding 
Hungary Zrt. 

30.425.608,-/év 2015.07.01 
 még a jogelőd Bakony Volán Zrt. 

kötötte 

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés FŐGÁZ Zrt. 19.014.270.-/év 2015.07.01 
még a jogelőd Zala Volán Zrt. 

kötötte 
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Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés 
GDF SUEZ Energia Holding 
Hungary Zrt. 

22.810.113,-/év 2015.07.01 
még a jogelőd Zala Volán Zrt. 

kötötte 

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés FŐGÁZ Zrt. 43.181.752,-/év 2015.07.01 
még a jogelőd Vasi Volán Zrt. 

kötötte 

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés 
GDF SUEZ Energia Holding 
Hungary Zrt. 

11.866.000,-/év 2015.07.01 
még a jogelőd Somló Volán Zrt. 

kötötte 

adás-vételi Földgáz adás-vételi szerződés FŐGÁZ Zrt. 25.045.659,-/év 2015.07.01 
még a jogelőd Balaton Volán Zrt. 

kötötte 

használatba adási Terület használatba adása Zalaegerszeg OMV-Hungária Kft. 28.020,- Euro/év 2022.01.24  

megbízási Telephely őrzés, védelem Zala megye 
S-GROUP Zrt. és FlexForce Kft. 
konzorcium  

kb. 21.000.000,-/év határozatlan  

megbízási 
Telephely őrzés, védelem Veszprém 
megye 

S-GROUP Zrt. és FlexForce Kft. 
konzorcium 

kb. 32.000.000,-/év határozatlan  

megbízási Telephely őrzés, védelem Vas megye SIBA Hungária Kft. kb. 8.500.000,-/év határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Gumiabroncs szállítására 
igény szerint 

2K-DD Kft. 
igény függvénye          

~  70 MFt/év 
határozatlan 

tárgykörben közbeszerzési eljárás 

van folyamatban HF 

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés:  haszongépjármű 
alkatrész szállítására igény szerint 

Alba-Busz Kft.                                                             
igény függvénye          

~  12 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Gépjármű szűrők, 
tömítések szállítására igény szerint 

Armafilt Kft. 
igény függvénye          

~ 16 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés:  haszongépjármű 
alkatrész szállítására igény szerint 

AUTOKER GAMMA Kft. 
igény függvénye          

~ 23 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: haszongépjármű 
alkatrész szállítására igény szerint 

BARTHA Bt.                                                                     
igény függvénye          

~ 11  MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Segédanyagok 
szállítására igény szerint 

Berner Kft.                              
igény függvénye          

~ 30 MFt/év 
határozatlan  
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Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: haszongépjármű 
alkatrész szállítására igény szerint 

Busz I.Kft.                                                               
igény függvénye          

~ 25 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: MAN alkatrészek 
szállítására igény szerint 

CAR & CAR WINDISCH 
Autóalkatrész Szaküzlet 

igény függvénye          
~ 12 MFt/év 

határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Szélvédő, üveg 
szállítására igény szerint 

FRIDOVA Kft.                    
igény függvénye          

~ 9 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Gumiabroncs szállítására 
igény szerint 

Gumiflex Kft. 
igény függvénye          

~  23 MFt/év 
határozatlan 

tárgykörben közbeszerzési eljárás 

van folyamatban HF 

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Kötőelem, kemikáliák 
szállítására igény szerint 

Horváth Csapágy Kft. 
igény függvénye          

~ 9 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Váltó alkatrészek 
szállítására igény szerint 

Interex 91 Kft. 
igény függvénye          

~ 11 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Autóbusz alkatrész 
szállítására igény szerint 

Kapos Járműgyártó Kft. 
igény függvénye          

~ 14 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Tisztítószer, 
munkavédelmi anyagok, munkaruhák 
szállítására igény szerint 

LAMI-VÉD Kft. 
igény függvénye          

~ 70 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Légféktechnikai 
kötőelemek szállítására igény szerint 

Langex kft. 
igény függvénye          

~ 16 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Alison váltóhoz 
alkatrészek szállítására igény szerint 

LIBERATUS HUNGARY KFT. 
igény függvénye          

~ 20 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Segédanyagok 
szállítására igény szerint 

MAIN-SYSTEMS Kft                                                  
igény függvénye          

~ 8MFt/év 
határozatlan  
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Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: MAN alkatrészek 
szállítására igény szerint 

Man Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.                                      

igény függvénye          
~ 90 MFt/év 

határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Gumifutózási anyagok 
szállítására igény szerint 

Marangoni S.P.A 
igény függvénye          

~ 120 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Gumiabroncs szállítására 
igény szerint 

MARSO Kft.                                                                   
igény függvénye          

~ 90 MFt/év 
határozatlan 

tárgykörben közbeszerzési eljárás 

van folyamatban HF 
szállítási 

keretszerződés 
keretszerződés: jegytekercs szállítására 
igény szerint 

Papírtekercs Kft. 
igény függvénye          

~ 20 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Mercedes Setra 
alkatrészek szállítására igény szerint 

Pappas Autó Kft.                                               
igény függvénye          

~ 88 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: haszonkgépjármű 
alkatrész szállítására igény szerint 

PBd-KER Plusz Kft. 
igény függvénye          

~  10 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: irodaszer szállítására 
igény szerint 

PBS Hungária Kft. 
igény függvénye          

~  14 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: felújított motorok, 
főtengely szállítására igény szerint 

Perfekt Motorfelújító Kft. 
igény függvénye          

~ 30 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Autóbusz alkatrész 
szállítására igény szerint 

Pót-fix Kft. 
igény függvénye          

~ 30 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Váltóalkatrészek 
szállítsdására, ZF kormánymű javítására 
igény szerint 

Protruck Kft. 
igény függvénye          

~ 10 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Prága 2 m 70 
váltóalkatrészek szállítására igény szerint 

Szolamen Sziget Kft. 
igény függvénye          

~ 12 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Gépjármű szűrők 
szállítására igény szerint 

UNIFILTER Kft.                                             
igény függvénye          

~ 18 MFt/év 
határozatlan  

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 

keretszerződés: Voith seb.váltó 
alkatrészek szállítására igény szerint 

VOITH TURBO Kft. 
igény függvénye         

~ 13 MFt/év 
határozatlan  
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9700 Szombathely, Körmendi út 92. 
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111 

Tel.: +36 94 517 611 
Fax: +36 94 517 625 

E-mail: enykk@enykk.hu 
Web: www.enykk.hu 

 

Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő fél 
Szerződés összege 

(nettó) 
Lejárat Megjegyzés 

gépjármű alkatrész 
szállítási 

keretszerződés 
keretszerződés: Volvo alkatrészek Volvo Hungária Kft. 

igény függvénye          
~  45 MFt/év 

határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Fűtőkészülék alkatrészek 
szállítására igény szerint 

Webasto Hungaria Kft. 
igény függvénye          

~  15 MFt/év 
határozatlan  

szállítási 
keretszerződés 

keretszerződés: Karbantartási 
segédanyagok szállítására igény szerint 

WÜRTH  Kft.                                         
igény függvénye          

~ 35 MFt/év 
határozatlan  

megállapodás 
autóbuszok reklámfelületeinek 
bérbeadása 

Markatics Marketing Kft. 30.000.000 Ft/év 2015.12.31  

 


