
 

Az őszi menetrend legfontosabb változásai 2013. szeptember 2-ától 

1. A 2013. június 17-én bevezetett 71, 71Y, 72, 73 és 73Y-os járatok útvonalának változatlanul 
hagyása mellett az őszi menetrendnek megfelelően sűrűbb követési idővel közlekednek a 
járatok munkanapokon. 

 
2. A 3-as és 6-os járatok a felüljáró felhajtóágának átadása után visszakerülnek az eredeti 

(Autóbusz-állomás – Árkád – Zsolnay-szobor – Főpályaudvar) belvárosi útirányra. 
 

3. A 2A-s járatok helyett 2-es jelzésű autóbuszok közlekednek: így reggel 6, délután 7-8 
percenként közlekedtetjük ezeket a járatokat. 
 

4. A jelenlegi 4-es, 20A-s, 31-es, 31A-s és 43-as vonalakat az alábbiak szerint alakítjuk át: 
 

- 4-es vonal: Uránváros – SZTK-rendelő – Főpályaudvar (taxi droszt) – Vásárcsarnok – 
Árkád (Rákóczi úti megálló) – Budai állomás – Hősök tere.  

- 4Y-os vonal: Uránváros – SZTK-rendelő – Főpályaudvar (taxi droszt)  – Vásárcsarnok – 
Árkád (Rákóczi úti megálló) – Budai állomás – Újhegy. 

- 17-es vonal: Budai állomás – Árpádtető. 
- 20A-s vonal: Főpályaudvar – Hőerőmű. A 20-as változatlanul Uránvárosból indul a 

Baromfifeldolgozóhoz. 
Árpádtető eléréséről a Budai állomásról induló 17-es járatok gondoskodnak. 

5. A reggeli két 126-os járat helyett 26-os jelzésű járat közlekedik Uránvárosig, illetve további 
egy járatpár is lesz a reggeli időszakban. Reggel és délelőtt az Uránvárosba érkező 26-os 
járatok tovább közlekednek a 27-es vonalon, így átszállás nélküli kapcsolat jön létre Patacs 
irányából a Belváros felé. A délutáni időszakban az Uránvárosba beérkező 27-es járatok 
(óránként 2 járat) tovább közlekednek a 26-os vonalon. 

 

6. A 20-as és 20A-s jelzésű járatok Hőerőmű irányába lévő Zsolnay-szobor megállóhelyét a 
Rákóczi útra helyezzük át. 
 

7. A Főpályaudvaron a 30-as indulóhelye, valamint a 130-as jelzésű járatok Kürt utca irányú 
megállóhelye az 1-es kocsiállásra kerül. 
 

8. Hősök terén a fordulóban, a kiszállító hely után 20 méterre új megálló (Hősök tere forduló) 
létesül. A járatok a Komlói úton (Hősök tere elnevezésű megálló) továbbra is megállnak. 

 

9. A 25-ös jelzésű járatok Uránváros irányába a Rácvárosi úton található „Patacsi elágazás” 
elnevezésű megállóban állnak meg, a Fő utcán lévő megálló helyett. 
 



 

10. A 943-as jelzésű éjszakai járatok indulóhelye a Főpályaudvaron található 4-es vonalcsoport 
megállóhelyére (taxi droszt) kerül át. 
 

11. A 38, 38A, 39, 40, 113Y, 114 és 115-ös jelzésű járatok Árkád elnevezésű, a Zsolnay-szobor 
irányába eső megállója visszakerül a Rákóczi út 55. szám elé. 

 

A menetrendi tájékoztató füzetet 2013. augusztus 29-étől lehet megvásárolni a Bérletpénztárakban 
és a Forgalmi irodákban. 


