
Pannon Busz-Rent Kft Különjárati személyszállítási szolgáltatás  

árajánlatkéréséhez útmutató 

 

Az árajánlatkérési felület az alábbi linken található meg.: 

https://adminisztracio.pte.hu/kulonjarati_szemelyszallitas_pte_szervezeti_egysegei_szamara  

Saját forrás esetében minden utazásnál alkalmazható. 

Pályázati forrás esetében csak 9 fő feletti utazásnál ill. csak belföldi utakhoz. 

1 oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazás paraméterei: 

Utazóközönség választható: felnőttcsoport; gyermekcsoport 

Utazók létszáma: kérjük a pontos létszámot beírni (sofőr/sofőrök nélkül) 

Szolgáltatási igény választható: komfort; kiemelt komfort 

WIFi igény esetén kérjük a bejelölni az Opcionális WIFI igény mezőt. 

Finanszírozási forrás választható: saját forrás; pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás/Érkezés paraméterei: 

https://adminisztracio.pte.hu/kulonjarati_szemelyszallitas_pte_szervezeti_egysegei_szamara


Indulás: Kérjük az utazás indulási dátumát megadni 

Éjszakák száma: Többnapos utazás esetén kérjük megadni a helyszínen töltött éjszakák számát. 

Oda-Vissza mező: Kérjük bejelölni, ha az indulási helyre az utazás végén visszatérnek. Transzfer 

utaknál nem kell bejelölni. (Transzfer út : a busz a megadott helyszínre érkezés után nem marad a 

csoporttal) 

Külföld mező: Külföldre utazás során kérjük bejelölni. Transzfer és többnapos utazások esetében is. 

 

Utazási igény felület (kitöltése kötelező) 

 

 

1 napos út esetében (Oda-vissza mező bejelőlésekor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás helye: Pontos címet kérünk megadni (pl: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u 1/b Kancellária) 

Több indulási hely esetén a legelső kiállási helyet kérjük megadni. 

Óra/perc: A gépkocsi kiállásának pontos idejét kérjük megadni ( Ha a kiállás és az indulási időpont 

nem egyezik kérjük feltűntetni a                                                                             mezőben ) 

Célállomás: Pontos címet kérünk megadni (pl:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Parlament) 

Óra/perc: Kérjük megadni a helyszínre érkezés tervezett időpontját. ( Ha az utazóknak pontosan 

megadott időre kell felérni a helyszínre kérjük feltűntetni a                                                                                                                                                       

mezőben ) 

Visszaindulás címe: Pontos címet kérünk megadni. Az utazás végén a megadott helyre érkezzen a 

busz. (pl:  7633 Pécs, Szántó Kovács J. u 1/b Kancellária) 

Óra/perc: A helyszínről a visszaindulási időpontot kérjük megadni. 

 



 

Megállók adatai, időpontjai (program): (kitöltése kötelező) 

 

- Kérjük az esetleges megállók címeit megadni 

- időpontjait,  

- utazás programtervét 

- Kontakt személyt (név, mobilszám) aki az utazás előtti nap sms-ben megkapja a buszsofőr 

adatait. 

- Esetleges plusz információkat/kéréseket (utánfutó a csomagoknak, mikrofon, DVD lejátszó) 

Pályázat esetében a szerződés PTE-s iktatószámát vagy a pályázati azonosító számát is 

kérjük megadni . 

 

Kitöltés után kérjük az alábbi mezővel rögzíteni az adatokat. 

 

Rögzítés után visszakerül az első oldal felületére amelyen már látszódnak a kitöltött adatok. 

 

 

 



Ajánlatkérő elérhetősége: 

 

  

 

 

 

 Vezetéknév/ Keresztnév 

 E-mail cím: Csak PTE-s e-mail címet fogad el a felület! 

 Jelenleg elfogadott e-mail címek: @pte.hu; @deak.pte.hu; @gytk.pte.hu; 

@szeszi.pte.hu; @etk.pte.hu; @mik.pte.hu  

Ha az önök e-mail cím formátuma nem található meg a felsoroltak között kérjük felvenni 

a kapcsolatot a Beszerzési Osztály kapcsolattartójával. 

 Telefonszám: Kérjük mobilszám megadását. 

 EHA/Neptun kód 

 

Dokumentum Feltöltése: 

 

 Elfogadott formátumok: word, excel, jpeg, pdf 

- programterv 

- utas névlista  

- útvonalterv  

 

Minden adat kitöltése után kérjük a                            gomb megnyomásával elküldeni az ajánlatkérést. 

 

 

 

 

 



1 napos út esetében ( Transzfer útnál)  

Ennél az utazás formánál a busz a csoportot elviszi a megadott helyre és nem marad a helyszínen ill. a 

csoportot nem hozza vissza  az indulási helyre. 

 

Indulás helye: Pontos címet kérünk megadni (pl: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u 1/b Kancellária) 

Több indulási hely esetén a legelső kiállási helyet kérjük megadni. 

Óra/perc: A gépkocsi kiállásának pontos idejét kérjük megadni ( Ha a kiállás és az indulási időpont 

nem egyezik kérjük feltűntetni a                                                                             mezőben ) 

Célállomás: Pontos címet kérünk megadni (pl:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Parlament) 

Óra/perc: Kérjük megadni a helyszínre érkezés tervezett időpontját. ( Ha az utazóknak pontosan 

megadott időre kell felérni a helyszínre kérjük feltűntetni a                                                                                                                                                       

mezőben ) 

Megállók adatai, időpontjai (program): (kitöltése kötelező) 

 

- Kérjük az esetleges megállók címeit megadni 

- időpontjait,  

- utazás programtervét 



- Kontakt személyt (név, mobilszám) aki az utazás előtti nap sms-ben megkapja a buszsofőr 

adatait. 

- Esetleges plusz információkat/kéréseket (utánfutó a csomagoknak, mikrofon, DVD lejátszó) 

Pályázat esetében a szerződés PTE-s iktatószámát vagy a pályázati azonosító számát is 

kérjük megadni . 

 

Kitöltés után kérjük az alábbi mezővel rögzíteni az adatokat. 

 

Rögzítés után visszakerül az első oldal felületére amelyen már látszódnak a kitöltött adatok. 

Transzfer utazás esetén kérjük az oda-vissza mezőt üresen hagyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Többnapos utazás esetében 

Kérjük a helyszínen töltött éjszakákat megadni. 

 

Az utazási igény felületén az alábbi látható majd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás helye: Pontos címet kérünk megadni (pl: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u 1/b Kancellária) 

Több indulási hely esetén a legelső kiállási helyet kérjük megadni. 

Óra/perc: A gépkocsi kiállásának pontos idejét kérjük megadni ( Ha a kiállás és az indulási időpont 

nem egyezik kérjük feltűntetni a                                                                             mezőben ) 

Szállás címe: Pontos címet kérünk megadni (pl:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Parlament) 

Óra/perc: Kérjük megadni a helyszínre érkezés tervezett időpontját. ( Ha az utazóknak pontosan 

megadott időre kell felérni a helyszínre kérjük feltűntetni a                                                                                                                                                       

mezőben ) 

Visszaérkezés helye: Pontos címet kérünk megadni. Az utazás végén a megadott helyre érkezzen a 

busz. (pl:  7633 Pécs, Szántó Kovács J. u 1/b Kancellária) 

Óra/perc: A helyszínről a visszaindulási időpontot kérjük megadni. 

Ha esetleg valamelyik nap nincs szükség a buszra kérjük az alábbi mezőt kitölteni. 

 



Megállók adatai, időpontjai (program): (kitöltése kötelező) 

 

- Kérjük az esetleges megállók címeit megadni 

- időpontjait,  

- utazás programtervét 

- Kontakt személyt (név, mobilszám) aki az utazás előtti nap sms-ben megkapja a buszsofőr 

adatait. 

- Esetleges plusz információkat/kéréseket (utánfutó a csomagoknak, mikrofon, DVD lejátszó) 

Pályázat esetében a szerződés PTE-s iktatószámát vagy a pályázati azonosító számát is 

kérjük megadni . 

 

Kitöltés után kérjük az alábbi mezővel rögzíteni az adatokat. 

 

Rögzítés után visszakerül az első oldal felületére amelyen már látszódnak a kitöltött adatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ajánlatkérés mentése után kapnak a Pannon BuszRenttől egy e-mailt a  no-reply@buszrent.hu 

e-mail címről. 

 

Köszönettel és Üdvözlettel: 

BuszRent  

 

Krum Bernadett  

 

 

+36 (20) 218–8119  
 

 
 

info@buszrent.hu  
 

 

Kedves Zsanett!  

 

 

Köszönjük megtisztelő érdeklődését szolgáltatásunk iránt. 

 

Ajánlatkérésének adatait, az alábbi linken tekintheti meg: 

https://br.buszrent.hu/ajanlat/0b95aa40f2a7674695b9210be4b047cbc47e82d265ac475a23e98d0

ee775b756  

 

Ajánlatunkat munkanapokon 24 órán belül küldjük Önnek! A no-reply@buszrent.hu email címre 

kérjük ne válaszoljon!  

 

További észrevétel, kérdés esetén, kérjük jelezze a link felületén elérhető üzenetváltás ablakban. 

 

  

 

 

A kapott linken leellenőrizhetik a már rögzített ajánlatkérést ill. egyéb észrevételt vagy 

módosítást a chat ablakban jelezni tudják. Amelyet a felület jobb sarkában találnak meg. 

 

 

 

 

 

  

mailto:no-reply@buszrent.hu
tel:+36202188119
mailto:info@buszrent.hu
https://br.buszrent.hu/ajanlat/0b95aa40f2a7674695b9210be4b047cbc47e82d265ac475a23e98d0ee775b756
https://br.buszrent.hu/ajanlat/0b95aa40f2a7674695b9210be4b047cbc47e82d265ac475a23e98d0ee775b756
mailto:no-reply@buszrent.hu


Minden chat ablakban írt válasz esetén az igénylő e-mail értesítést kap arról, hogy üzenete érkezett a 

partnertől. Amelyet az e-mailben kapott linken megnézhet. 

 

 

Kedves Zsanett!  

 

 

 

Új üzenete érkezett(2019/4382). Üzenetét az alábbi linken megtekintheti: 

https://br.buszrent.hu/ajanlat/97ff1cd726ba6ff4b51fe55b4b432ccaee7f3bcd9e524a8df65181dd6

8c14a20.  

 

Köszönettel és Üdvözlettel: 

BuszRent  

 

Krum Bernadett  

 

 

+36 (20) 218–8119  
 

 
 

info@buszrent.hu  
 

  

 

A felületen látszani fog az árajánlat azonosítója. Erre a számra tudnak majd hivatkozni a Pannon Busz-

Rent kft-nél és a PTE Beszerzési Osztályán is esetleges módosítások, lemondások miatt. 

  

 

Amikor a Pannon Busz-Rent Kft elkészítette az árajánlatát küld egy második e-mailt az 

árajánlatkérésben megadott e-mail címre, amelyben megtalálható lesz az árajánlat. 

 

Kedves Zsanett!  

 

 

Ajánlata elkészült mely az alábbi linkre kattintva érhető el !  

https://br.buszrent.hu/ajanlat/eb7a64af1352fb1fb9440a0af624df784e05913264f9d71f7a074baab

5810af3  

A link által megnyitott oldalon kérjük az ajánlathoz tartozó személyszállítási igénylőlapot letölteni 

szíveskedjen!  

Kérjük ezt a dokumentumot töltse fel az egyetemi rendszerbe.  

https://br.buszrent.hu/ajanlat/97ff1cd726ba6ff4b51fe55b4b432ccaee7f3bcd9e524a8df65181dd68c14a20
https://br.buszrent.hu/ajanlat/97ff1cd726ba6ff4b51fe55b4b432ccaee7f3bcd9e524a8df65181dd68c14a20
tel:+36202188119
mailto:info@buszrent.hu
https://br.buszrent.hu/ajanlat/eb7a64af1352fb1fb9440a0af624df784e05913264f9d71f7a074baab5810af3
https://br.buszrent.hu/ajanlat/eb7a64af1352fb1fb9440a0af624df784e05913264f9d71f7a074baab5810af3


 

Figyelem még nem Megrendelés státuszú az igény!  

 

 

Köszönettel és Üdvözlettel: 

BuszRent  

 

Krum Bernadett  

 

 

+36 (20) 218–8119  
 

 
 

info@buszrent.hu  
 

  

 

Az ajánlatot tartalmazó Személyszállítási igénylőlapot a következő felületről tudja letölteni. 

 

 

  innen tölthető le a dokumentum. 

tel:+36202188119
mailto:info@buszrent.hu


A Személyszállítási igénylőlap. 

- SRM felhasználók esetében kérjük SRM mellékletbe feltölteni ill. Katalógusból kiválasztva 

elindítani a kosarat a Személyszállítási igénylőlapon feltűntetett egységekkel. 

- Nem SRM felhasználók esetében kérjük a dokumentumon a fedezetet biztosító 

PST/Költséghelyet megadni, ezt követően a Beszerzési osztály ügyintézőjének eljuttatni 

(email; belső posta) szíveskedjenek. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyszállítási igénylőlap a keretgazda és pénzügyi 

ellenjegyző aláírása, valamint bélyegzője nélkül nem érvényes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Busz-Rent Kft. a beszerzési ügyintézőtől az 

igénylési folyamat végén egy megrendelésszámot 

kap. Ezt követően az utazási igényt és a generált 

megrendelést befogadja. A befogadást követő 

visszaigazolás számít jóváhagyott megrendelésnek. 

Az utazások szervezésénél kérjünk ezen információt 

figyelembe venni és kellő körültekintéssel, időben 

elindítani az igénylési folyamatot. A szerződésben 

meghatározott időntúli megrendelések esetleges 

többlet költségei vagy akár az utaztatás 

meghiúsulása az igénylő felelőssége!  

A busz abban az esetben van megrendelve, amikor a 

Pannon Busz-Rent Kft a visszaigazolást elküldte. 

Kérjük ezt figyelembe venni! 



Elutasító üzenetek: 

 

 

Kedves Zsanett!  

 

 

Az ön által leadott 2019/4500 számú ajánlatkérését a PTE Beszerzési Osztálya visszautasította.  

Kérjük vegyék fel az illetékes osztállyal a kapcsolatot!  

Vagy: 

 

Kedves Zsanett!  

 

 

A megjelölt időszakra beérkezett nagy számú megrendelések miatt, az Ön által leadott 2019/3257 

számú megrendelését, a Buszrent NEM tudja befogadni és teljesíteni.  

 

Esetleges további szabad időpontok egyeztetése érdekében, készséggel állunk rendelkezésre.  

Köszönettel és Üdvözlettel: 

A BuszRent csapata  

 

 

+36 (20) 218–8119  
 

 
 

info@buszrent.hu  
 

 

 

 

 

 

Kérdés, lemondás, módosítás esetén minden esetben kérjük  keresse a Beszerzési Osztály 

kapcsolattartóját. 

A PTE részéről kijelölt kapcsolattartó: 

KA KBI BFO Beszerzési Osztály 

   Regényi Zsanett 

gazdasági ügyintéző 

Cím:7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b 

Tel.: 0630/708-6784 

E-mail: regenyi.zsanett@pte.hu 

 

 

 

Kellemes utazást kívánunk! 

tel:+36202188119
mailto:info@buszrent.hu
mailto:regenyi.zsanett@pte.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 


