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Újraindítja Magyarország és Erdély közötti 
járatait a FlixBus 

 

+ Budapest és több mint 15 erdélyi város között lehet ismét zöld távolsági busszal 
utazni 
+ Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Arad, Temesvár és 
Nagyvárad is újra a FlixBus hálózatában 
+ Új higiéniai irányelvek a FlixBus távolsági járatain 
  
Budapest, 2020/06/25 – Június 26-tól ismét útra kelnek a FlixBus Magyarország és Erdély között 
közlekedő járatai. Budapestről Románia nyugati országrészének több mint 15 településére lehet 
újra zöld távolsági busszal utazni.  
 
Eleinte heti ötször jár majd többek közt Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely és a magyar főváros között közvetlen éjszakai busz, emellett Temesvárra és 
Aradra is van lehetőség átszállás nélkül eljutni Budapestről. A FlixBus az utasigényekkel 
párhuzamosan szeretné tovább bővíteni a régióban elérhető összeköttetések számát a következő 
hetekben. 
 
„A tavalyi évben Budapest a legnépszerűbb európai célállomások között volt a Románia 
területéről induló utasaink körében, így fontosnak tartottuk, hogy a hálózatunk újraindítása után 
a lehető leghamarabb utazási lehetőséget biztosítsunk ezen a viszonylaton.” – mondta el Arany 
László, regionális ügyvezető igazgató.  
 
Kiterjedt higiéniai intézkedések a biztonságos utazásért 

A FlixBus Európa-szerte új, átfogó higiéniai és biztonsági intézkedéseket vezetett be, melyeket 
szakértőkkel és a hatóságokkal együttműködésben alakított a jelenlegi helyzethez. Ezek vannak 
érvényben a Magyarország és Románia között közlekedő járatokon is.  
 
A távolsági buszok alapos fertőtlenítése mellett az utasoknak is biztosítanak kézfertőtlenítőt a 
fedélzeten. A megállókban várakozókat arra kéri a vállalat, hogy tartsák az általánosan elvárt, 
legalább másfél méteres távolságot egymástól. A szájat és orrot takaró maszk viselése a 
felszállástól kezdve az utazás teljes időtartamán keresztül egészen a leszállásig kötelező. A 
szabályokat a buszvezetők ismertetik felszálláskor, illetve a vállalat weboldalán is megtalálhatók.  
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*** 
 
A FlixBus egy európai mobilitási szolgáltató, amely 2013 óta kínál alternatív, kényelmes, 

megfizethető és környezetbarát utazási lehetőséget. Az intelligens hálózatfejlesztésnek és 

legkorszerűbb technológiai háttérnek köszönhetően a FlixBus Európa legkiterjedtebb távolsági 

buszhálózatát alakította ki napi 400.000 csatlakozással, amelyek 2.500 célállomást kötnek össze 

30 országban. 

A Németországban alapított startup helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve ötvözi a 

minőséget és a tapasztalatot. A berlini, müncheni, párizsi, milánói, zágrábi, amszterdami, 

stockholmi, aarhusi, prágai, budapesti, Los Angeles-i, bukaresti, madridi, lisszaboni és varsói 

irodákban dolgozó FlixBus csapat a következőkért felel: hálózatfejlesztés, ügyfélszolgálat, 

minőségellenőrzés, marketing, sales, jegyárusítás, árazás, üzletfejlesztés és technológiai 

fejlesztés. Regionális buszpartnereink - amelyek sokszor családi vállalkozások több generációnyi 

sikerrel hátuk mögött - felelősek a mindennapi járatok és a FlixBus járművek üzemeltetéséért, a 

legmagasabb kényelmi és biztonsági követelményeknek megfelelően. Így tehát az innováció, a 

vállalkozási szellem és az erős, nemzetközi mobilitási márka egységet alkot a hagyományos kkv-

szektor tapasztalatával. A FlixBus nemzetközileg is egyedülálló üzleti modellt használva szállít több 

millió utast Európa-szerte és kínál több ezer munkahelyet az iparágban.  

További képek és hírek a sajtószobában. 
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