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A főszezonban Ausztria, Horvátország és 

Szlovákia volt a három legnépszerűbb úti cél 

Magyarországról a FlixBus hálózatában 

+  Ausztria, Horvátország és Szlovákia voltak a legnépszerűbb célországok 

idén nyáron a távolsági busszal utazók körében 

+ Az európai városok közül Bécsbe utazott a legtöbb Magyarországról induló 

utas 

+ Budapesten kívül Győr volt a legforgalmasabb a FlixBus hálózatában lévő 

hat vidéki megálló közül 

+ A nyári főszezon végeztével is számos összeköttetést biztosít a FlixBus, 
Budapest és Bécs között továbbra is akár napi tíz indulási lehetőség közül 
választhatnak az utasok  

 
Budapest, 2021/09/30 - A FlixBus nemzetközi távolsági buszszolgáltató adatai alapján az idei 

turisztikai főszezonban Ausztria, Horvátország és Szlovákia volt a három legnépszerűbb úti cél 

a zöld távolsági busszal utazók körében. A mobilitási cég az őszi időszakban is számos 

összeköttetést biztosít Európa városaiba.  

A FlixBus a turisztikai főszezon elején indította újra Magyarországot érintő járatait. A kezdeti 

menetrend gyorsan bővült, így nyár közepén már több mint tíz országba utazhattak a magyarok 

átszállás nélkül távolsági busszal. A legnépszerűbb célországok Ausztria, Horvátország és 

Szlovákia voltak, a városok közül Bécsbe érkezett a legtöbb Magyarországról induló utas.  

Idén hét magyar városból indulnak járatok. Budapest után Győrből keltek útra a legtöbben 

FlixBus-szal a nyári hónapokban, emellett Szegedről, Siófokról, Pécsről és Harkányból is 

elérhetők voltak nemzetközi összeköttetések. Júliusban újonnan került a hálózatba Nyíregyháza, 

ahonnan több ukrán városba, például Ungvárra, Munkácsra vagy Lvivbe utazhatnak a FlixBus 

ügyfelei. 

A mobiltási cég a nyár elmúltával is folytatja a járatok üzemeltetését Európa-szerte, 

Magyarországról többek közt Németországba, Csehországba, Lengyelországba, Olaszországba, 

Szlovéniába vagy Franciországba is kínál utazási lehetőséget. Budapestről a járatsűrűség ősszel 

is Bécs irányába lesz a legnagyobb, a forgalmasabb napokon akár napi tíz indulási lehetőség 

közül is választhatnak az utasok. 
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Kiterjedt higiéniai intézkedések a biztonságos utazásért 

A FlixBus járatain továbbra is szakértőkkel és a hatóságokkal együttműködésben kialakított 

higiéniai és biztonsági intézkedések vannak érvényben. A távolsági buszokat rendszeresen 

fertőtlenítik. A jegyellenőrzés érintésmentes. A FlixBus az utasokat arra kéri, hogy a szájat és 

orrot takaró maszkjaikat a felszállástól kezdve az utazás teljes időtartamán keresztül egészen a 

leszállásig viseljék. Erről az ügyfelek online jegyvásárláskor, a vásárlás visszaigazolásával 

együtt kapnak információt. A szabályokat a buszvezetők ismertetik felszálláskor, az előírások a 

vállalat weboldalán is megtalálhatók. 

A vállalat az utasoknak azt javasolja, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az útvonal részét 

képző országok beutazási feltételeit, mivel csak akkor tudják megkezdeni az utazást, ha ezeknek 

teljes mértékben megfelelnek. Amennyiben az utazást valamilyen oknál fogva módosítani kell, a 

FlixBus ügyfelei ezt az indulás előtti tizenötödik percig megtehetik. 

*** 

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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