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A FlixBus visszatér a magyar utakra: 
9 hónap szünet után újraindulnak a nemzetközi 
távolsági buszok 
 

+ Az elsőként újrainduló járatok Budapestet kapcsolják össze Béccsel, 
Zágrábbal és Belgráddal 

+ A járványügyi intézkedések enyhülésével párhuzamosan tovább bővül majd 
az elérhető úti célok listája 

+ A higiénia és biztonság elsődleges prioritás: preventív intézkedések a 
FlixBus minden járatán 

  
Budapest, 2021/06/08 – A FlixBus több mint 9 hónap szünet után visszatér a hazai utakra. Június 
10-től újraindulnak a nemzetközi menetrend szerinti távolsági buszok. Eleinte a környező 
fővárosokba, Bécsbe, Zágrábba és Belgrádba lehet majd utazni Magyarországról. 
 
Budapest és Bécs között kezdetben irányonként 4 távolsági busz indul naponta, egyes 
összeköttetések a Bécsi Repülőteret is érintik. A magyar főváros és Zágráb között péntektől 
vasárnapig foglalhatók utazások. A Budapest-Belgrád viszonylaton heti négy utazási 
lehetőségből lehet választani. A FlixBus a járványügyi intézkedések enyhülésével és az utazási 
igények növekedésével párhuzamosan folyamatosan növeli majd az elérhető úti célok számát, 
fokozatosan visszaépítve hálózatát. 
 
„A tavalyi tapasztalataink azt mutatják, hogy a korlátozások feloldásával a kereslet hamar nőni 
kezd. 2020 nyarán a legtöbb, hazánkból korábban elérhető országba újra tudtuk indítani 
buszainkat. Az emberek élvezni szeretnék az utazás szabadságát, a mi célunk pedig az, hogy ezt 
ismét mindenki számára elérhetővé tegyük. Bízunk benne, hogy az Európa-szerte folyamatban 
lévő oltási kampányoknak köszönhetően mostantól megszakítás nélkül dolgozhatunk azon, hogy 
nemzetközi útvonalainkon ismét a magyarok rendelkezésére álljunk.” – mondta el Szabó Imre, a 
FlixBus magyarországi üzletfejlesztési és operációs projektvezetője. 
 
Kiterjedt higiéniai intézkedések a biztonságos utazásért 

Az elmúlt évhez hasonlóan a FlixBus járatain továbbra is szakértőkkel és a hatóságokkal 
együttműködésben kialakított higiéniai és biztonsági intézkedések vannak érvényben. 
 
A távolsági buszokat alaposan fertőtlenítik minden utazás után. A fel- és leszállás csak a hátsó 
ajtón keresztül lehetséges. Az utasok az érintésmentes jegyellenőrzést követően felszálláskor 
fertőtleníteni tudják kezüket a buszon elhelyezett szer használatával. A szájat és orrot takaró 
maszk viselése a felszállástól kezdve az utazás teljes időtartamán keresztül egészen a 
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leszállásig kötelező. Erről a FlixBus ügyfelei online jegyvásárláskor, a vásárlás visszaigazolásával 
együtt kapnak információt. A szabályokat a buszvezetők ismertetik felszálláskor, az előírások a 
vállalat weboldalán is megtalálhatók. 
 
„Kérjük utasainkat, hogy indulás előtt minden esetben ellenőrizzék az utazás során érintett 
országok beutazási feltételeit és csak akkor induljanak útnak, ha ezeknek teljes mértékben meg 
tudnak felelni. A FlixBus utazások rugalmasan módosíthatók az indulást megelőző tizenötödik 
percig, így aki bármilyen okból nem tud az előre foglalt időpontban indulni, későbbre tolhatja, 
vagy lemondhatja jegyét.” – tette hozzá Szabó Imre. 
 
*** 

A FlixMobility-ről 

A FlixMobility egy fiatal mobilitási szolgáltató, amely kényelmes, megfizethető és környezetbarát 
utazási lehetőséget kínál FlixBus és FlixTrain márkáival. Egyedülálló üzleti modelljének és 
innovatív technológiájának köszönhetően a startup gyorsan Európa legnagyobb távolsági 
buszhálózatát alakította ki, 2018-ban elindította első zöld távolsági vonatait, illetve kísérleti 
jelleggel teljesen elektromos buszait Németországban és Franciaországban. A FlixMobility 2013-
as alapítása óta hatással van az európaiak utazási szokásaira, több ezer új munkahelyet teremtett 
a mobilitási iparágban. 2018 óta a FlixBus USA az Amerikai Egyesült Államokban is utazási 
alternatívát biztosít.  

A FlixMobility csapata európai és USA-beli irodáiból a következőkért felel: technológiai fejlesztés, 
hálózatfejlesztés, folyamatmenedzsment, minőségellenőrzés, marketing, sales és 
termékbővítés. A zöld FlixBus flotta járatainak üzemeltetéséről regionális buszpartnerek, kkv-k 
gondoskodnak, a FlixTrain pedig magánvasúttársaságokkal együttműködésben szolgáltat. Ennek 
köszönhetően az innováció, a vállalkozási szellem és az erős, nemzetközi mobilitási márka 
egységet alkot a hagyománnyal és minőséggel.  A tech startup, e-kereskedelemi platform és 
közlekedési vállalat kombinációjaként működő FlixMobility több nemzetközi versenytársát maga 
mögé utasítva vezető pozíciót szerzett a szektorban és megváltoztatta az európai és amerikai 
utazási piacot.  

További információ: https://www.flixbus.hu/rolunk/cegismerteto 

Szabadon felhasználható képek: https://www.flixbus.hu/rolunk/sajtoszoba/galeria 
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