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Iktatószám: 23483-001/2020 
Ügyintéző: Kárpáti Zoltán 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. Miskolc – Kazincbarcika – Ózd viszonylatban 

2020. július 1-jétől jelentős változást tartalmazó új menetrend bevezetését kezdeményezi az 

ellátásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. A változtatás bevezetésével 

célunk, hogy az Önök térségében egy elővárosi színvonalú, a jelenleginél egyenletesebb, a 

térségi települések és Miskolc között kiszámíthatóbb kapcsolatot hozzunk létre. 

 

A menetrendváltozás elsősorban az alábbi viszonylatokat érinti. 

 1035 Kazincbarcika – Putnok – Ózd – Budapest 

 1369/1370 Miskolc – Nyíregyháza 

 1384 Miskolc – Kazincbarcika – Putnok – Ózd – Salgótarján 

 1412 Berettyóújfalu – Debrecen – Miskolc – Ózd 

 3754 Miskolc – Sajószentpéter – Kondó – Varbó 

 3765 Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika  

 3770 Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Putnok – Ózd 

 4050 Kazincbarcika – Sajószentpéter – Kondó – Varbó 

 4051 Sajószentpéter – Alacska 

A tervezett módosítások bevezetésével az alábbiak szerint változik a menetrend. 

 

Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Putnok – Ózd viszonylaton egyenletesebb, 

a jelenleginél jelentősen gyakrabban induló buszjáratok jönnek létre, valamint a 

meglévő járatok összekapcsolásával/meghosszabbításával biztosított lesz a közvetlen 

eljutás Ózd és Nyíregyháza között. 

 csúcsidőben 60 helyett már jellemzően 30 percenként indulnak a járatok. 

 a reggeli időszakban új expressz megállási rendű járat indul Ózd sűrűn lakott Béke 

lakótelepi városrészéből Miskolc felé. 

 a jövőben ezen járatok a helyi közlekedésben résztvevő járatokat 

hatékonyan kiegészíthetik, mely érdekében igény esetén javasoljuk 

további egyeztetés lefolytatását. 

 hétvégén egyenletesebben és több járat indul a Megyeszékhely és Ózd között. 
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 Ózd és Debrecen között Putnok, Kazincbarcika érintésével a jövőben 

munkaszüneti napokon és a hetek utolsó iskolai előadási napján indul járat. 

Munkaszüneti napokon egy órával később 14.30-kor, míg Debrecenből a hetek 

utolsó iskolai előadási napján 15.50-kor indul járat, megítélésünk szerint az ingázó 

diákok többsége számára a jelenleginél kedvezőbb fekvésben. 

 Ózd és Nyíregyháza között munkanapokon új eljutási lehetőséget biztosítunk. 

Ózd, Ruhagyártól 5.15-kor, míg Nyíregyházáról 14.15-kor indul új járat a két várost 

összekapcsolva. 

 az eddig Kazincbarcika – Ózd és Budapest, illetve egyes Ózd és Budapest között 

közlekedő autóbuszjáratok meghosszabbított útvonalon, már Miskolctól indulnak, 

ezáltal jelentősen javulnak a térségi települések közötti közvetlen kapcsolatok, 

ugyanakkor a járat Miskolcról Budapestre, illetve Budapestről Miskolcra való 

utazásra nem vehető igénybe.  

 

Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika vonalon egyenletesebb és kiszámíthatóbb 

járati közlekedés jön létre 

 kiszámíthatóbb menetrendet vezetünk be ütemes jellegű indulásokkal, egységes 

megállóhely kiosztással 

 csúcsidőszakban több, Kazincbarcika és Miskolc között megállás nélkül haladó 

céljárat indul, ezzel elősegítve az ingázást 

 új járatok indulnak Kazincbarcika Herbolyai városrész és Miskolc között munkanap 

csúcsidőszakban, csökkentve az átszállási kényszert a Vájár utca és Herbolya, 

tervtáró környékéről, 

 a jövőben ezen járatok a helyi közlekedésben résztvevő járatokat 

hatékonyan kiegészíthetik, mely érdekében igény esetén javasoljuk 

további egyeztetés lefolytatását. 

 új útvonalon, már nem csak az Építők útjáról, hanem a Mátyás király útjáról is 

biztosítunk közvetlen járatokat Miskolc felé Kazincbarcikáról, 

 új járatok indulnak Kazincbarcika és Miskolc, Tiszai pályaudvar között pénteki és 

vasárnapi napokon, felváltva a vonatokkal, így biztosítva Miskolcon óránként 

vasúti csatlakozást Budapest, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely felé, 

 új járat indul Kazincbarcikáról Miskolc, Egyetemváros felé, érintve a Megyei 

Központi Kórház Csabai kapui részlegeit is, 

 új éjszakai járat indul pénteki és szombati éjszakákon 23.59-kor Miskolc, Tiszai 

pályaudvarról (vasúti csatlakozást követően) Kazincbarcika felé, mely által már 
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0.15-kor is biztosított lesz Miskolc belvárosából Kazincbarcika felé a biztonságos 

hazajutás, 

Miskolc – Sajószentpéter – Alacska / Varbó útvonalon több közvetlen buszjárat indul 

 új Miskolc – Sajószentpéter – Alacska vonalat hozunk létre, ahol jellemzően iskolai 

időszakban indulnak közvetlen járatok Miskolc-Alacska, illetve Alacska-Miskolc 

relációban, 

 bővül a Miskolc és Varbó között közlekedő járatok száma, 

 Sajószentpéter és Miskolc között az Alacskáról, illetve Varbóról induló járatok a 

jelenleginél tehát sűrűbben egészítik ki a kazincbarcikai, illetve ózdi járatokat, 

ezzel kedvezőbb kiszolgálást biztosítva Sajószentpéternek is. 

A Kazincbarcikáról és Ózdról a környező települések felé induló csatlakozó vonalak 

menetrendje - a Miskolc-Kazincbarcika-Ózd tengelyen kialakított új ütemes 

menetrendhez igazodva - kismértékben változik. 

Levelünk mellékleteként megküldjük az érintett autóbuszvonalak új menetrendjét is. Bízunk 

benne, hogy a tervezett szolgáltatásfejlesztéssel, a települések elérhetőségének javításával, 

a térségben a közösségi közlekedés színvonala javul, mely nagyban hozzájárul a korszerű és 

megbízható közszolgáltatások kialakításához. A tapasztalatok alapján a bevezetett 

menetrendet természetesen szükség esetén tovább fejlesztjük. 

Ezen túlmenően a mellékelt menetrendekben további kismértékű módosításokat fogunk 

eszközölni a Borsodchem műszakrendjének változásához történő igazodás érdekében. 

Melléklet:  

- vonalhálózati térkép 

- menetrendi mezők 

 

Budapest, 2020. május 26.  
 
                                                                  
 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Tóth Gábor s.k. 

helyközi közszolgáltatás vezető 

VOLÁNBUSZ Zrt. 

 

Pék Attila Patrik s.k. 

szolgáltatásszervezési vezető 

VOLÁNBUSZ Zrt.

 


