Garantált csatlakozások jegyzéke
Érvényes: 2015.
2014. június 15-től
16-tól
Járataink a menetrendekben zöld háttérrel kiemelt indulási időpontokban garantált csatlakozásokat biztosítanak egymáshoz, megkönnyítve ezáltal az átszállásokat és lerövidítve az utazási időket elsősorban azon időszakokban, amikor jellemzően ritkábban
közlekednek járataink, tehát késő este, éjszaka és kora hajnalban. Ezen csatlakozásokat
részben a menetrendi oldalakon ismertettük részletesen, a többi érintett járatnál – ahol
nem állt rendelkezésre hely – pedig ebben a jegyzékben ismertetjük a garantált
csatlakozásokat viszonylatonkénti bontásban. A csatlakozások többsége minden nap
megvalósul, amelyek csak bizonyos napokon érvényesek, azokat külön kiemeltük.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha az érkező járat – amelyre a csatlakozó járat vár –
valamilyen nem várt esemény miatt (műszaki meghibásodás, baleset, forgalmi akadály)
a menetrendjéhez képest néhány percnél többet késik, akkor a csatlakozást nem minden
esetben tudjuk biztosítani azért, hogy a késések továbbhalmozódása elkerülhető legyen.
1-es villamos
A város gerincvonalát jelentő 1-es villamoshoz kapcsolódik a legtöbb garantált
csatlakozás is (hajnalban, késő este, illetve éjszaka), amikor már legfeljebb 10 percenként
közlekedik a villamos.
A csatlakozásokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében az átszállási helyek szerint
csoportosítottuk:
Szinvapark/Centrum megállótól a Centrum buszmegálló felé (és felől)
A Tiszairól csak hétvégén 21:20-kor, mindennap 21:50-kor induló villamos kölcsönös
csatlakozást biztosít a Tapolca felé közlekedő 20-as járathoz.
A Tiszairól 3:37-kor, míg a Felső-Majláthról 3:20-kor induló járatról kölcsönös
csatlakozás biztosított az Egyetemi kollégiumtól 3:25-kor induló 20-as járatra
a Repülőtér felé.
A Tiszairól 0:07-kor és 1:07-kor induló járatról át lehet szállni az Avas kilátóból 23:57-kor,
illetve 0:57-kor induló 35R járatra.
Villanyrendőr
A Tiszai pu.-ról 22:37 és 4:07 között, illetve a Felső-Majláthról 22:20 és 3:50 között
induló villamosokról a Villanyrendőrnél kölcsönösen át lehet szállni (az autóbuszok
üzemidejében) a Repülőtér, illetve Hejőcsaba irányába a 14-es járatokra, az Avas kilátó
felé a 35R járatra, valamint az Egyetemi kollégium (20G) felé.
Tiszai pu. indul (csatlakozó járatok)
22:37 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
23:07 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
23:37 (14 csak a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
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0:07 (14 csak Hejőcsaba felé)
0:37 (14 csak a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
1:07 (14 csak Hejőcsaba felé)
1:37 (14 csak a Repülőtér felé)
2:07 (35R az Avas kilátó felé)
3:07 (14 csak Hejőcsaba felé, 20G)
3:37 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
4:07 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
Ezen kívül a Tiszai pályaudvarról 21:20-kor induló járat munkanap, a 21:35-ös járat
mindennap kölcsönös csatlakozást biztosít a Hejő-parkból érkező 14-es járatra.
Felső-Majláth indul (csatlakozó járatok)
22:20 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
22:50 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
23:20 (14 csak a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
23:50 (14 csak Hejőcsaba felé)
0:20 (14 csak a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
0:50 (14 csak Hejőcsaba felé)
1:20 (14 csak a Repülőtér felé)
1:50 (35R az Avas kilátó felé)
2:50 (14 csak Hejőcsaba felé, 20G)
3:20(14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé)
3:50 (14 Hejőcsaba és a Repülőtér felé; 35R az Avas kilátó felé)
Ezen kívül a Felső-Majláthról a 21:05-kor induló járat munkanap kölcsönös csatlakozást
biztosít a Hejő-parkból érkező 14-es járatra.
A Felső-Majláthról a 21:20-kor induló járat mindennap kölcsönös csatlakozást biztosít a Hejőparkból érkező és odainduló 14-es járatra.
A Felső-Majláthról munkanap 4:40-kor, és 5:00-kor induló járatról garantált csatlakozást
biztosítunk a Repülőtér felé helyből induló 14-es járatra.
Újgyőri főtér
Tiszai pu. indul (csatlakozó járat)
3:07 (induló: 19)
3:37 (induló: 6, 16, érkező 19)
4:07 (induló: 6)
6:00 (csak hétvégén, érkező: 9)
20:12 (induló: 6, csak munkanap)
20:37 (induló: 6, csak munkanap)
21:05 (induló: 6 csak munkanap és mindennap 19)
21:50 (induló: 19)
22:05 (induló: 9, és csak munkanap 16)
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22:20 (induló: 19)
22:37 (induló: 6, 16, 19)
23:07 (induló: 6, 19)
Felső-Majláth indul (csatlakozó járat)
3:20 (induló: 19)
22:05 (érkező: 19, és csak hétvégén 16)
23:20 (induló: 6, 19, érkező: 6)
23:50 (érkező: 19)
Újgyőri piac
Felső-Majláthról 3:50-kor, 22:20-kor, 22:50-kor induló járatról át lehet szállni a 16-os járatra.
Bulgárföld
Felső-Majláthról munkanapokon a 3:50, 4:30, 20:24, 20:50, 21:20, 21:50-kor induló
járatokról át lehet szállni Pereces felé.
Diósgyőr vk.
A Tiszai pu.-ról munkanap 3:37-kor, valamint mindennap a 20:50-kor és 21:50-kor induló
járatról át lehet szállni a 69-es járatra.
A Felső-Majláthról munkanap 4:40-kor, valamint mindennap a 21:05, 22:05, 23:05-kor
induló járatok csatlakozást vesznek a Berekalja felől érkező 69-es autóbusztól.
Felső-Majláth
Tiszai pu. indul (csatlakozó járat)
3:37 (15)
4:07 (5 és csak munkanap 69)
5:00 (15)
20:24 (69)
20:37 (5)
20:50 (15)
21:20 (69)
21:50 (5)
22:20 (15, 69)
Felső-Majláthról indul
A 4:50-es villamos a 15-ös járat érkezése után indul.
A 20:35-ös, a 21:35-ös és a 22:35-ös villamos a 69-es járat beérkezése után indul.

1-es autóbusz
Munkanap a Tiszairól 4:19-kor, vasárnap 4:20-kor induló járatra a Búza tér/Zsolcai kapu
mh-en lehet a 7-es buszról átszállni. Mindkét járat bevárja az Újgyőri főtéren az érkező 19es járatot.
Munkanap a Tiszairól 4:49-kor, vasárnap 4:50-kor induló járatról Felső-Majláthon az 5-ös
buszra lehet átszállni.
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Munkanap 6:01-kor induló járat megvárja a Petőfi téren a 12-es járatról, illetve az Újgyőri
főtéren a 9-esről átszállókat, majd Felső-Majláthon csatlakozást ad a 15-ösre.
A 20:42-es járatról Felső-Majláthon az 5-ös buszra, míg a 21:12-esről az Újgyőri főtéren
a 9-esre lehet átszállni.
A Tiszairól 22:12-kor induló járat a Szeles utcánál kölcsönös csatlakozást ad a 14-es
járatra, majd az Újgyőri főtéren csatlakozást ad a 9-es, 19-es és 68-as járatnak.
A 22:50-es és a 23:20-as járatról a Búza téren át lehet szállni a 4-es buszra.
A 23:20-as járatról az Újgyőri főtéren a 6-os és a 19-es járatra is át lehet szállni.
A Majális-parkból 4:00-kor induló járat csatlakozást ad az Újgyőri főtéren a 4:12-kor induló
19-es járatra, a 4:20-as bevárja az érkező 19-est, a 4:40-es járatra Alsó-Majláthon a 69-es,
az Újgyőri főtéren a 29-es járatról lehet átszállni.
A Szeles utcánál a Majális-parkból 4:00 és 4:20 -kor induló járatokról átszállást biztosítunk
a Repülőtér felé.
A 8:45-kor és 22:12-kor induló járat a Majális-parknál megvárja az Ómassa felől érkező 15ös buszt, valamint 22:12-kor induló járat az Újgyőri főtéren az érkező 9-es buszt.
54-es autóbusz
A Felső-Majláthról 4:53-kor induló 54-es busz megvárja az Ómassáról 4:30-kor induló 15ös járatot. A 6:15-ös 54-es járat, az Ómassáról 5:55-kor indulót, a 17:40-es 54-es pedig az
Ómassáról 17:15-kor indulót várja meg. A Repülőtérről 21:50-kor induló járatot a 22:25-kor
induló 5-ös várja meg. A Repülőtérről 22:17-kor induló 54-es járat csatlakozást ad a 22:55kor induló 5/15-ös járatnak.
20-as autóbusz
Munkanapon a Repülőtérről 04:13-kor induló autóbusz a Centrumnál csatlakozik a Tiszai
pu.-ról 04:15-kor induló 1-es villamoshoz. Az Egyetemi kollégiumtól 3:25-kor induló járat
esetében a Centrum megállóhelyen garantáltan és kölcsönösen átszállhatnak az 1-es
villamosra Felső-Majláth és Tiszai pu. felé is. A Repülőtérről 5:00-kor induló járat a Búza
téren megvárja az érkező 3-as, 7-es és 11-es buszról, valamint a Tapolcai elág.-nál a Hejőpark felől érkező 14-es járatról átszállókat. Mindennap a 21:45-ös járat a Búza téren
megvárja a beérkező 7-es autóbuszt, majd a Centrumnál kölcsönös átszállást biztosít a
Felső-Majláth felé közlekedő 1-es villamosra. A Tapolcáról 4:21-kor induló járat mindennap
megvárja a Szeles utcánál a Majális-parktól 4:20-kor induló 1-es autóbuszról az
átszállókat. Hétvégén az 5:35-ös járat a Népkertnél megvárja az Avas kilátó felől érkező
35-ös járatot. Tapolcáról a 20-as vonalán csak a Centrumig közlekedő (aláhúzott) járatokról
a Népkertnél át lehet szállni a néhány perccel később érkező 14-es járatokra a Repülőtér
felé. A Tapolcáról 20:35-kor induló járat munkanapokon a Búza téren bevárja az érkező 3-as
buszt, míg a 21:35-kor induló járat az érkező 7-es buszt.
3-as autóbusz
Munkanap a 4:30-as járatról a Vízügyi Igazgatóságnál a 21-re a Szondi Gy. u. felé, a 4:54esről a Búza téren a 20-asra Tapolca felé lehet átszállni.
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A 20:36-os járatról a Búza téren a 20-asra Tapolca felé, a 21:06-osról a Vízügyi Ig.-nál a 21Bre a Szondi Gy. u. felé lehet átszállni.
Szombatonként a 19:05-ös-ről a Búza téren a 20-asra Tapolca felé lehet garantáltan
átszállni.
9-es autóbusz
Az 5:30-as járat bevárja az 1-es járatról átszállókat. Hétvégén az 5:35-ös járat, a 13:30-as és
a 21:35-ös mindennap megvárja a 29-es buszról átszállókat a Vasgyári temetőnél. A 21:35ös járat megvárja a Tiszairól 21:12-kor induló 1-es buszt.
A 22:35-ös járat bevárja a Tiszairól 22:12-kor induló 1-es autóbuszt.
A 6:08-as és 14:09-es járatról hétvégén, a 21:45-es és 22:10-es járatról mindennap át lehet
szállni a 29-esre a Vasgyári temetőnél. A 6:08-as járatról hétvégén az 1-es villamosra is át
lehet szállni.
A 22:10-esről az Újgyőri főtéren a 6-os és a Tiszai felé az 1-es buszra is át lehet szállni.
14-es autóbusz
A 22:27 és 4:07 között induló valamennyi járatról, a Repülőtérről 21:35-kor, a Farkas A. u.-tól
21:09-kor és 21:27-kor, valamint a Hejő-parkból munkanap 21:12-kor és 21:31-kor,
hétvégén 21:32-kor induló járatokról a Villanyrendőrnél minden esetben garantáltan és
kölcsönösen átszállhatnak az 1-es villamosra Felső-Majláth és a Tiszai pu. felé.
A Repülőtérről 3:07-kor induló járatról a Villanyrendőrnél az Egyetemi kollégium felé
közlekedő 20G-s járatra is át lehet szállni.
A Farkas A. utcáról 4:28-kor, illetve a Hejő-park végállomásról 4:32-kor induló járatról át lehet
szállni a Petneházy bérházak megállónál a Tiszaira közlekedő 31-es autóbuszra.
Munkanapokon az 5:15-ös járat kölcsönös csatlakozást biztosít a Petneházy bérházaknál
a 31-es járatra az Avas kilátó felé. A 21:35-ös járat kölcsönös csatlakozást biztosít a
Petneházy bérházaknál a 30-as járatra az Avas vk. felé. A 18:05-ös és a 21:23-as járatról a
Cementgyárnál lehet átszállni a 4-es járatra Görömböly felé.
A Hejő-parkból 4:00-kor, illetve a Farkas A. u.-tól 3:57-kor induló járatra át lehet szállni
a Majális-parkból 4:00-kor induló 1-es autóbuszról. Munkanap a Farkas A. utcáról 5:08-kor,
a Hejő-parkból 5:12-kor induló 14-es járatról a Tapolcai elágazásnál át lehet szállni Tapolca
felé a 20-as járatra.
A Farkas A. u.-tól minden nap 22:00-kor, a Hejő-parkból 22:03-kor induló járat a Szeles u.-nál
kölcsönös csatlakozást biztosít a Tiszai pu.-ról 22:12-kor induló 1-es buszhoz.
Csak a Villanyrendőrtől induló (bekeretezett) járatok csatlakozást adnak a Felső-Majláth
felől 4:40-kor, 5:00-kor induló 1-es villamosoknak.
19-es autóbusz
Az Újgyőri főtérről a 3:31-es járat bevárja mindkét irányból az érkező villamost. A 4:12-es
járat a Majális-park felől érkező 1-es autóbuszt. A 21:23-as járatra át lehet szállni a Tiszairól
21:05-kor induló 1-es villamosról. A 22:15-ös járatra a Tiszairól 21:50-kor induló 1-es
villamosról az Újgyőri főtéren, a 9-es járatról pedig a Vasgyári temetőnél lehet átszállni. A
22:40-es járat bevárja a Tiszairól 22:12-kor induló 1-es buszt és a 22:20-kor induló 1-es
villamost is.
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A 23:03-as bevárja a Tiszairól 22:37-kor induló villamost, a 23:39-es bevárja mindkét irányból
a villamost és a 23:20-kor a Tiszairól induló 1-es buszt is.
Komlóstetőről a 3:41-es járat továbbindul 1É járatként a Szondi Gy. u. felé, és át lehet szállni
Felső-Majláth felé a villamosra. A 4:23-as járatról az Újgyőri főtéren át lehet szállni az 1-es és
a 21-es buszra, Majális-park felé az 1-es járatra. Komlóstetőről munkanap az 5:12-es járatról
az Újgyőri főtéren át lehet szállni a Repülőtér irányába közlekedő 54-esre. A 22:03-as és
a 23:49-es járatról garantált átszállás biztosított a Tiszai pu. felé a villamosra.
21-es autóbusz
A Tiszai pu.-ról 4:45-kor és a 23:00-kor induló járatról a Vasgyári temetőnél át lehet szállni az
Avas kilátó felé induló 29-es járatra. A Tiszairól 20:40-kor és 21:10-kor induló járatokról
munkanap az Újgyőri főtéren át lehet szállni a 6-os buszra.
A Kandó K. u-ról 4:25-kor induló járatra át lehet szállni az Avas kilátótól 4:10-kor induló 29-es
járatról. A Kandó K. u-ról 5:18-kor és 5:33-kor induló járat az Újgyőri főtéren megvárja
a Perecesről 5:10-kor és az 5:26-kor induló 6-os járatot.
A Kandó K. u.-ról 21:15, 21:45-ös és a 22:15-kor induló járatról a Vasgyári temetőnél át lehet
szállni a 29-es buszra az Avas kilátó felé. A Kandó K. u.-ról 21:45-kor induló 21-es járat az
Újgyőri főtéren megvárja a Tokaji F. u.-ról 21:45-kor induló 9-es buszt.
29-es autóbusz
4:10-es járatról a Vasgyári temetőnél át lehet szállni a 21-esre a Tiszai pu. felé. A 4:30-kor
induló járatról az Újgyőri főtéren át lehet szállni az 1-es buszra a Tiszai pu. felé. Az 5:10-kor
induló járatról hétvégenként, a munkanap a 7:14-es, valamint munkanap a 13:11-es,
hétvégén a 13:10-es és 21:13-as járatról garantált átszállást biztosítunk a 9-es autóbuszra
a Vasgyári temetőnél. A 18:35-ös járatról az Újgyőri főtéren a 6-os buszra lehet átszállni.
Az Újgyőri főtérről 5:08-kor induló járat megvárja a Perecesről érkező 6-os járatot, illetve a
Vasgyári temetőnél a Kandó K. u.-tól induló 21-est.
A 6:26-kor induló járatról a Csermőkei útnál át lehet szállni a Repülőtér felé a 12-es járatra.
Az Újgyőri főtérről induló 21:45-ös és 22:22-es járat mindennap, a 6:15-ös 14:15-ös
hétvégén a Vasgyári temetőnél megvárja a 9-es buszról átszállókat.
A Vasgyári temetőnél 21:15-ös és a 22:22-es járat megvárja a Kandó K. u.-ról érkező 21-es
buszról, míg a 23:15-ös járat a Tiszai felől érkező 21-es járat átszálló utasait.
69-es autóbusz
Hétvégén a Berekaljáról 7:25-kor induló járatról Felső-Majláthon át lehet szállni a Lillafüredre induló 5-ös buszra.
A Felső-Majláthnál, illetve a Diósgyőri Várnál zöld háttérrel jelölt indulásoknál a buszok
megvárják a Tiszai pu. felől érkező villamosokat.
A Berekaljáról a zöld háttérrel megjelölt járatok garantált csatlakozást adnak FelsőMajláthon, illetve Diósgyőr vk.-nál az 1-es villamoshoz a Tiszai pu. irányába.
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