
 

 

A tervezett útlezárások miatt az érintett járatok az alábbi terelőútvonalon és menetrend 
szerint közlekednek: 

 
1054 Budapest-Gyöngyös/Ludas-Eger-Kazincbarcika-Jósvafő autóbuszvonalon 

Budapest-Eger-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-Jószerencsét út-Mátyás 
király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Kazincbarcika-Eger-Budapest útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián 
tér-Hadak útja (26-os főút) útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, MÁRKA ABC 

• Kazincbarcika, Kórház 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Alkotmány utca 

• Kazincbarcika, strandfürdő 
 

• 3 sz. járat, amely Budapest, Stadion aut. pu. megállóhelyről naponta 8:35-kor indul, 

Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 11:55-kor érkezik, Eger, autóbusz-állomáson 

várakozik az útzár feloldásáig. 

• 107 sz. járat, amely Budapest, Stadion aut. pu. megállóhelyről naponta 12:35-kor 

indul, Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 15:55-kor érkezik, Szilvásvárad, szalajka-

völgyi elág. megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint közlekedik. 

A Szilvásvárad – Kazincbarcika viszonylatban várható ideiglenes 

forgalomkorlátozás miatt a további szakaszon a lezárás feloldását követően 

késéssel közlekedik. 

• 24 sz. járat, amely Jósvafő aut. vt. megállóhelyről naponta 14:45-kor indul, Budapest, 

Stadion aut. pu. megállóhelyre 19:15-kor érkezik, Jósvafő, aut. vt. – Nagyvisnyó, 

Fő út 26. viszonylatban nem közlekedik, Szilvásvárad, Miskolci út 28. 

megállóhelytől a menetrendben meghirdetettek szerint közlekedik. 

 

1369 Ózd-Miskolc-Ózd-Pétervására-Salgótarján autóbuszvonalon 

Nyíregyháza-Miskolc-Kazincbarcika-Ózd útvonalon közlekedő járat: 

• Kazincbarcika, Szt. Flórián tér aut. vt. megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek 

szerint közlekedik, majd megfordulva a Hadak útján (26-os főút) közlekedik tovább. 

 
Az autóbusz az alábbi megállóhelyet nem érinti: 

• Kazincbarcika, városháza 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyen lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Alkotmány utca 
 
1384 Miskolc-Ózd-Pétervására-Salgótarján autóbuszvonalon 

Miskolc-Kazincbarcika-Ózd-Salgótarján útvonalon közlekedő járat: 

• Kazincbarcika, Szt. Flórián tér aut. vt. megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek 

szerint közlekedik, majd megfordulva a Hadak útján (26-os főút) közlekedik tovább. 

 
 



 

 

Salgótarján-Ózd-Kazincbarcika-Miskolc útvonalon közlekedő járatok: 

• Sajókaza, vá. bej. út megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint közlekedik, 
majd a Hadak útján (26-os főút) közlekednek a Szt. Flórián tér aut. vt. megállóhelyre. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, városháza 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Alkotmány utca 
 

 
3408 Eger-Szilvásvárad-Kazincbarcika autóbuszvonalon 

Eger-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Sajókaza, vá. bej. út megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-
Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Kazincbarcika-Eger útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián 
tér-Hadak útja (26-os főút) útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Attila u. 

• Kazincbarcika, strandfürdő 
 
3765 Miskolc-Sajóbábony-Sajószentpéter-Kazincbarcika autóbuszvonalon 

Miskolc-Sajószentpéter-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Kazincbarcika-Sajószentpéter-Miskolc útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 
 
 
 
 



 

 

3770 Miskolc-Kazincbarcika-Putnok-Ózd-Borsodnádasd autóbuszvonalon 

Miskolc-Kazincbarcika-Ózd útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, Szt. Flórián tér aut. vt. megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek 

szerint közlekedik, majd megfordulva a Hadak útján (26-os főút) közlekedik tovább. 

 
Salgótarján-Ózd-Kazincbarcika-Miskolc útvonalon közlekedő járatok: 

• Sajókaza, vá. bej. út megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint közlekedik, 
majd a Hadak útján (26-os főút) közlekednek a Szt. Flórián tér aut. vt. megállóhelyre. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, városháza 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Alkotmány utca 
 

4040 Kazincbarcika-Múcsony-Edelény autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Múcsony-Edelény útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
útvonalon közlekednek. 

 
Edelény-Múcsony-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

4048 Kazincbarcika-Berente autóbuszvonalon 

A Kazincbarcika, Vájár u. ford. – Berente, Bányagépjavító üzem viszonylatban közlekedő 

járatok a menetrendben meghirdetett időpontokban és útvonalon közlekednek. 

 

Kazincbarcika-Berente útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
útvonalon közlekednek. 

 
Berente-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 



 

 

 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 
4050 Kazincbarcika-Sajószentpéter-Kondó-Varbó autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
útvonalon közlekednek. 

 
Varbó-Sajószentpéter-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 
4052 Berente-Kazincbarcika-Tardona autóbuszvonalon 

Berente-Kazincbarcika-Tardona útvonalon közlekedő járatok: 

• a Berentebányáról induló járat Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben 
meghirdetettek szerint közlekedik, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-
állomás útvonalon közlekedik. 

 
Tardona-Kazincbarcika-Berente útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, autóbusz-állomásig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

• 263 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról naponta 15:45-kor indul, 

Tardona, sportpálya (aut. ford.) megállóhelyre 16:07-kor érkezik, nem közlekedik. 

• 266 sz. járat, amely Tardona, sportpálya (aut. ford.) megállóhelyről naponta 15:15-kor 

indul, Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 15:36-kor érkezik, nem közlekedik. 

 



 

 

4057 Kazincbarcika-Sajókaza-Putnok autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Sajókaza-Putnok útvonalon közlekedő járat: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián 
tér-Hadak útja (26-os főút) útvonalon közlekedik. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Attila út 
 

4059 Kazincbarcika-Sajókaza-Putnok autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Mályinka-Nekézseny útvonalon közlekedő járat: 

• a Szt. Flórián tér-Irinyi János út-Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás-
Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér-Hadak útja (26-os 
főút) útvonalon közlekedik. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 

• Kazincbarcika, Attila út 
 

 

• 758 sz. járat, amely Nekézseny, aut. ford. megállóhelyről naponta, kivéve 

munkaszüneti napokon 16:00-kor indul, Kazincbarcika, Szt. Flórián tér aut. vt. 

megállóhelyre 17:04-kor érkezik, Dédestapolcsány – Kazincbarcika szakaszon 

megállításra kerül, az útszakasz megnyitását követően közlekedik tovább. 

 

4060 Kazincbarcika-Sajókaza-Dédestapolcsány-Mályinka autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Mályinka útvonalon közlekedő járat: 
az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér-
Hadak útja (26-os főút) útvonalon közlekedik. 
 
Mályinka-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, ÉRV II. telep megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-
Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 
 



 

 

Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Attila út 
 

• 777 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról szabadnapokon 16:10-kor 

indul, Mályinka, tűzoltószertár megállóhelyre 16:57-kor érkezik, nem közlekedik. 

• 733 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról naponta, kivéve 

munkaszüneti napokon 11:05-kor indul, Mályinka, tűzoltószertár megállóhelyre 11:51-

kor érkezik, rövidített útvonalon Mályinka, tűzoltószertár helyett csak 

Dédestapolcsány, Tó utcai forduló megállóhelyig közlekedik. 

• 734 sz. járat, amely Mályinka, tűzoltószertár megállóhelyről naponta 17:10-kor indul, 

Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 17:53-kor érkezik, nem közlekedik. 

 
4061 Berente-Kazincbarcika-Sajókaza-Dédestapolcsány-Mályinka-Nekézseny 

autóbuszvonalon 

• 793 sz. járat, amely Mályinka, tűzoltószertár megállóhelyről naponta, kivéve 

munkaszüneti napokon 11:51-kor indul, Nekézseny, aut. ford. megállóhelyre 12:09-kor 

érkezik, 18 perccel korábban és rövidített útvonalon Mályinka, tűzoltószertár 

helyett csak Dédestapolcsány, Tó utcai forduló megállóhelytől közlekedik. 

Dédestapolcsány, Tó utcai forduló megállóhelyről 11:41-kor indul, Nekézseny, 

aut. ford. megállóhelyre 11:51-kor érkezik. 

• 245 sz. járat, amely Berente, Bányagépjavító üzem megállóhelyről 14:27-kor indul, 

Nekézseny, aut. ford. megállóhelyre 15:41-kor érkezik, Kazincbarcika – 

Dédestapolcsány szakaszon megállításra kerül, az útszakasz megnyitását követően 

közlekedik tovább. 

• 236 sz. járat, amely Nekézseny, aut. ford. megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 

napokon 12:10-kor indul, Berente, Bányagépjavító üzemhez 13:23-kor érkezik, 15 

perccel korábban, 11:55-kor indul. 

 
4065 Kazincbarcika-Sajóivánka-Sajógalgóc-Putnok autóbuszvonalon 

Putnok-Sajógalgóc-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járat: 

• Kazincbarcika, ÉRV II, telep megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-
Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Attila u. 

• Kazincbarcika, strandfürdő 
 

4066 Kazincbarcika-Sajóivánka-Sajókaza-Sajógalgóc autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Sajókaza útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián 
tér-Hadak útja (26-os főút) útvonalon közlekednek. 

 
 
 
 



 

 

Sajókaza-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, ÉRV II. telep megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-
Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Attila u. 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

• 515 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról naponta 12:40-kor indul, 

Sajókaza, Sólyombánya, aut. ford. megállóhelyre 12:57-kor érkezik, 10 perccel 

korábban közlekedik. 

• 587 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti 

napokon 15:35-kor indul, Sajógalgóc, temető megállóhelyre 16:15-kor érkezik, 10 

perccel korábban közlekedik. 

 
4067 Berente-Kazincbarcika- Sajókaza-Sajógalgóc autóbuszvonalon 

Sajógalgóc-Sajókaza-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, ÉRV II. telep megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér aut. vt. megállóhelyig 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, alsóvárosi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, temető 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Attila u. 

• Kazincbarcika, Alkotmány út 

• Kazincbarcika, Kossuth u. 1. 
 

 

• 380 sz. járat, amely Sajókaza, Sólyombánya, aut. ford. megállóhelyről naponta 13:00-

kor indul, Kazincbarcika, Szt, Flórián tér aut. vt. megállóhelyre 13:17-kor érkezik, 10 

perccel korábban közlekedik. 

• 554 sz. járat, amely Sajógalgóc, temető megállóhelyről szabad- és munkaszüneti 

napokon 16:15-kor indul, Kazincbarcika, Szt, Flórián tér aut. vt. megállóhelyre 16:47-

kor érkezik, 10 perccel korábban közlekedik. 

 
4070 Kazincbarcika/Berente-Kurityán-Szuhafő autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Felsőnyárád-Zádorfalva-Szuhafő útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
közlekednek. 

 
 
 



 

 

Szuhafő-Zádorfalva-Felsőnyárád-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

• 595 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról szabadnapokon 12:20-kor 

indul, Szuhafő, emlékmű megállóhelyre 13:33-kor érkezik, nem közlekedik. 

• 786 sz. járat, amely Szuhafő, emlékmű megállóhelyről naponta 13:40-kor indul, 

Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 14:40-kor érkezik, nem közlekedik. 

 
4075 Kazincbarcika/Berente-Felsőnyárád-Aggtelek autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Felsőnyárád-Aggtelek útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
közlekednek. 

 
Aggtelek-Felsőnyárád-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

4080 Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
közlekednek. 

 
Kánó-Rudabánya-Rudolftelep-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
 
 
 



 

 

Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

4083 Kazincbarcika-Rudabánya-Szendrő-Rakaca-Viszló autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Rudabánya-Szendrő útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián tér 
közlekednek. 

 
Szendrő-Rudabánya-Rudolftelep-Kazincbarcika útvonalon közlekedő járatok: 

• Kazincbarcika, temető megállóhelyig a menetrendben meghirdetettek szerint 
közlekednek, majd a Jószerencsét út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon 
közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, központi iskola 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 
 

4084 Kazincbarcika-Rudabánya-Szendrő-Rakaca-Viszló autóbuszvonalon 

Kazincbarcika-Rudabánya-Szendrő-Jósvafő-Aggtelek vá. útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent 
Flórián tér útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, központi iskola 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 



 

 

 
9650 3 Autóbusz-állomás-Építők útja-Márka ABC-Vasútállomás helyi autóbuszvonalon 

Autóbusz-állomás-Vasútállomás útvonalon közlekedő járatok: 

• az Autóbusz-állomás-Mátyás király út-Jószerencsét út-Irinyi János út-Szent Flórián 
tér-Hadak útja (26-os főút)-Vasútállomás útvonalon közlekednek. 

 
Vasútállomás-Autóbusz-állomás útvonalon közlekedő járatok: 

• a Vasútállomás-Hadak útja (26-os főút)-Szent Flórián tér-Irinyi János út-Jószerencsét 
út-Mátyás király út-Autóbusz-állomás útvonalon közlekednek. 

 
Az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik: 

• Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér 

• Kazincbarcika, Kórház 

• Kazincbarcika, városháza 

• Kazincbarcika, MÁRKA ABC 
 
Fel- és leszállásra az alábbi megállóhelyeken lesz lehetőség: 

• Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 

• Kazincbarcika, strandfürdő 

• Kazincbarcika, Mátyás király út 

• Kazincbarcika, Alkotmány utca 
 

9650 4 Autóbusz-állomás-Herbolya, Tervtáró autóbuszvonalon 

• 385 sz. járat, amely Kazincbarcika, autóbusz-állomásról naponta, kivéve 

munkaszüneti napokon 16:00-kor indul, Kazincbarcika, Herbolya Tervtáró 

megállóhelyre 16:10-kor érkezik, nem közlekedik. 

• 386 sz. járat, amely Kazincbarcika, Herbolya Tervtáró megállóhelyről naponta, kivéve 

munkaszüneti napokon 16:10-kor indul, Kazincbarcika, autóbusz-állomásra 16:20-kor 

érkezik, nem közlekedik. 


