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Tisztelt Szülők! 

 

A 2016/17-as tanévtől iskolabusz szolgáltatást tervezünk bevezetni a budapesti német 

iskolában is.  

Csaknem 25 éve szállítunk óvodás és iskolás gyermekeket Budapesten, nemzetközi és magyar 

tanintézmények és gyerekekre szakosodott programcentrumok számára. 

Széleskörű tevékenységünk fő profilja az intézményhez dedikált iskolabusz szolgáltatás, amit 

jelenleg a budapesti Lycée Francais, a Happy Kids, a Deutsche Schule, a Britannica és az 

English School of Budapest számára nyújtunk.  

 

Az iskolabusz-szolgáltatás igénybevételének előnyei: 

 
- az iskolakezdés és az iskola befejezése idején jellemző sűrű hajnali és kora délutáni 

forgalomban való részvételtől a busz megkíméli a családokat, így a szülőknek elég a 

munkába jutásra koncentrálni 

- az iskolabusz-szolgáltatás költségei sok esetben alulmúlják az egyéni autós szállítás 

költségeit 

- a gyerekek az iskolabuszon közösségi élményt szereznek, új barátságokat kötnek, amely 

a diákok iskolai életét tovább gazdagítja, hovatartozás-érzését gyarapítja 

- az iskolabuszok vezetői tapasztalt sofőrök, balesetmentes buszvezetői múlttal.  

 

A családok kétféle kisbuszos szállítási lehetőség közül választhatnak: 

 
- háztól-házig buszjárat, mely a gyerekeket közvetlenül az otthonuk és az iskola között 

szállítja 

- „shuttle”, vagy gyűjtőpontos, mely a gyerekeket a megadott megállók és az iskola között 

szállítja  

 

a) Háztól házig szolgáltatás: 

 

A diákokat reggelente a megadott időben az iskolabusz az otthonuk kapujánál veszi fel, és az 

iskola parkolójába szállítja 7:20h-kor. Az iskolai foglalkozásokat követően a busz haza, vagy 

bármilyen, a szülő által előre megadott címre szállítja a gyermek(ek)et (pl. edzésre, más 

különórára). 
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Előzetes terveink szerint a fuvardíjak a következőképpen fognak változni körzetenként: 

 

„H1” Az iskola kb. 1 km körzetén belül  290.000,- Ft + áfa/tanév 

„H2” XII. kerület     390.000,- Ft + áfa/tanév 

„H3” II. és XI. kerület    450.000,- Ft + áfa/tanév 

„H4” II/A. kerület, Budaörs és III. kerület, 22. kerület 540.000,- Ft + áfa/tanév 

 

További kerületekből is van lehetőség a háztól házig szolgáltatás igénybevételére, a további 

címek és árak egyeztetés tárgyát képezik. 

 

 

b) Shuttle szolgáltatás: 

 

Budapest fontos pontjain (illetve a családok igényei szerint bárhol máshol is) felvételi pontot 

jelölünk ki a tanulók fel- illetve leszállására. A diákokat 7:20h-kor érkeztetjük az iskola 

parkolójába. E szolgáltatás esetében is igénybe lehet venni délután a reggelitől eltérő, a hét 

napjain akár különböző felvételi állomást, heti rendszerben rögzítve. Egy-egy meghirdetett 

shuttle megálló akkor működik, ha legalább 10 gyerek jelentkezett az onnan/oda történő 

szállításra 

 

Előzetes terveink szerint a „shuttle” megállók és a hozzájuk tartozó fuvardíjak a 

következőképpen fognak alakulni: 

 
 „N1”       225.000,- Ft+áfa /tanév 

 - Déli P.U., Széll Kálmán tér, BAH csomópont 

„N2”:       285.000,- Ft+ áfa /tanév 

 - Vasas Pálya (Pasaréti út), Kapy u./Törökvészi út kereszteződés, Pasaréti tér, Batthyány tér, 

Ferencziek tere, Zugligeti út, Budakeszi út 

„N3”:       320.000,- Ft + áfa /tanév 

 - Nyugati P.U., Budaörs – Shell benzinkút, Hősök tere, Keleti P.U., Kolosy tér, II/A. kerület 

(később pontosítva) 
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Mindkét szállítási mód esetében: 

 

- Lehetőség van a szolgáltatást oda-vissza, vagy csak reggelekre igényelni. Az egyirányú 
út díja a teljes ár 60%-a. 

- Iskolabusz-koordinátor telefonon rendelkezésére áll operatív jellegű kérdések 

megválaszolására, vagy váratlanul felmerült helyzetek megoldására. 

- Igény szerint a buszok privát célra is használtba vehetők. 

- A szolgáltatást éves bérlet jelleggel lehet igénybe venni, fizetés a tanév elején egy 

összegben, vagy félévente, előre.  

- GPS nyomkövető van minden buszban, így a koordinátor látja, hogy mikor hol járnak a 
buszok.  

- A gyerekekről minden egyes járat során pontos utas-lista/menetrend készül, amit minden 

illetékes sofőr megkap. 

- Tartalék-busz áll rendelkezésre, vészhelyzetek esetére 

- Minden busz klímatizált és a buszok minden ülése biztonsági övvel van felszerelve. 

- Online jelentkezés a szolgáltatásra: www.premierbus.hu 

 

Budapest, 2016. június 3. 

 

 Csőregh Zoltán      Barta Beatrix 

 ügyvezető igazgató      Iskolabusz-koordinátor 

 +36 30 2003 444      +36 30 907 60 65 

 Első Iskolabusz Kft         Első Iskolabusz Kft. 


