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1 1

Jelentősen sűrűbben közlekednek. Hétköznap reggel 

8 helyett 6-7 percenként, este 40 helyett 20-30 

percenként, szombaton délelőtt 20 helyett 15 

percenként, egész hétvégén este 40 helyett 30 

percenként. A 70-es vonalcsoporthoz való 

hangoláson a lehetőségek szerint javítunk.

2

Mecsekszabolcsig közlekedik a 2-es vonalán. A 2-2A 

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. 

Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 

helyett 20 percenként indul.

2A

Fehérhegyig közlekedik a 2-es vonalán. A 2-2A buszok 

közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli 

csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 helyett 20 

percenként indul.

3 3 Menetrendje kismértékben módosul.

4 4

Menetrendje kismértékben módosul. Néhány járat 

Gesztenyésig vagy Árpádtetőig közlekedik tovább, 

ezáltal közvetlen kapcsolatot adunk a meszesi 

városrésznek Gesztenyéssel és Árpádtetőnek 

Uránvárossal.

4Y 4Y
Menetrendje kismértékben módosul. Reggel több 

járat indul Uránvárosba.

6 6 Menetrendje kismértékben módosul.

71 71

Menetrendje kismértékben módosul. Hangolva 

közlekedik az új 22-23-24-es járatokkal az Aidinger 

úton, ahol csúcsidőben 7-8 helyett átlagosan 5 

percenként, délelőtt 15 helyett 10 percenként, 

hétvégén délelőtt 20 helyett 10 percenként indulnak 

a járatok.

71Y 71Y

Sűrűbben indul. Hangolva közlekedik az új 22-23-24-

es járatokkal az Aidinger úton, ahol csúcsidőben 7-8 

helyett átlagosan 5 percenként, délelőtt 15 helyett 

10 percenként, hétvégén délelőtt 20 helyett 10 

percenként indulnak a járatok.

72 72

Menetrendje kismértékben módosul. Csúcsidőben a 

Fagyöngy utcából a belváros érintésével Uránváros 

felé közlekedő 122-123-124 buszok egészítik ki, 

illetve az Aidinger úton a 22-23-24-es járatok.  Az 

Aidinger úton csúcsidőben 7-8 helyett átlagosan 5 

percenként, délelőtt 15 helyett 10 percenként, 

hétvégén délelőtt 20 helyett 10 percenként indulnak 

a járatok.
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73 73

Menetrendje kismértékben módosul. Hangolva 

közlekedik az új 22-23-24-es járatokkal az Aidinger 

úton.

73Y 73Y

Menetrendje kismértékben módosul. Hangolva 

közlekedik az új 22-23-24-es járatokkal az Aidinger 

úton.

11 4

A 4-es járatok egy része közlekedik tovább Hősök 

tere után egészen Gesztenyésig. Munkanapokon 

igazodik a hivatásforgalmi igényekhez a reggeli és a 

délutáni időszakban.

12 12 Menetrendje kismértékben módosul.

13 13

Főpályaudvarról indul kiegészítve a 113-as 

gyorsjáratokat, valamint hétvégén, délelőtt és este a 

14-eseket.

13A 13
Megszűnik, helyette 13-113-as járatok indulnak a 

Főpályaudvarról.

113 113 Főpályaudvarról indul reggel és délután.

113Y 113
Megszűnik, szerepét a 113-as járatok veszik át, 

melyek a Főpályaudvarról indulnak.

14 14
Főpályaudvarról indul a jelenlegi járatsűrűséggel. 

Délelőtt és hétvégén a 13-as járatok egészítik ki.

114 104

Munkanapokon reggel a Petőfi-aknáról induló járatok  

meghosszabbításra kerülnek és a Budai Állomás után 

a 4-es vonalon egészen Uránvárosig közlekednek 104-

es jelzéssel.

15

Főpályaudvarról indulnak az autóbuszok István-

aknáig. Hétvégén délelőtt új járat indul Rücker-akna 

kiszolgálásának javítása érdekében.

15A Főpályaudvar és Somogy forduló között közlekedik.

115 126
Szerepét az új 126-os járat veszi át, amelynek 

vonalvezetése a térképen látható.

16 20-20A-120

Az új 20-20A-120-as autóbuszok térnek be a Finn 

utcába az Ipari Parkhoz, illetve az Alexandrához 

(Üszög).

17 4

A 4-es járatok egy része közlekedik tovább Hősök 

tere után Árpádtetőig, ezáltal Uránvárosból  

közvetlen buszjárattal lehet elérni Árpádtetőt.

20 20, 120

Menetrendje módosul, a járatoktöbb esetben is 

érintik a Finn utcai Ipari Parkot és az Alexandrát 

(Üszög).

20A 20A
Menetrendje módosul, a járatok érintik a Finn utcai 

Ipari Parkot és az Alexandrát (Üszög) is több esetben.

15



Új 120

Uránváros és Kertváros között közlekedik a Mohácsi 

út környéki ipartelepek érintésével. Sűrűbb járatokkal 

váltja ki a mai 89-89A jelzésű buszokat. 

21 Átalakul

A vonal keleti szakaszán a Mecsekszabolcsig 

közlekedő 2-es busz veszi át szerepét. 

Mecsekszabolcsba ezáltal hétköznap csúcsidőben a 

jelenlegi 15 percenkénti járatok helyett 10-15 

percenként közlekednek járatok. A vonal nyugati 

szakaszát a 22-23-23Y-24-122-123-124-es buszok 

veszik át a mainál jelentősen sűrűbben közlekedve.

22 22-23Y

Nagydeindol és Kertváros között közlekedik. A járatok 

Uránváros után Kertváros felé a korábbi 21-es 

vonalán közlekednek a Szabadság utcáig, majd az 

Árkád (Kossuth tér) érintésével a temető és Honvéd 

kórház felé haladnak tovább, és az Aidinger úton érik 

el Kertvárost. Este és hétvégén a 23Y járatok egészítik 

ki annak érdekében, hogy  csúcsidőn kivül 60 

percenként el lehessen jutni Nagydeindolba. Lásd 23-

as vonal! Továbbá munkanapokon iskolabusz indul 

25Y jelzéssel Nagydeindolból.

122 122

Fagyöngy utcából indul Nagydeindolba. Közvetlen 

járat reggel a Fagyöngy utcából a belvároson át 

Uránváros irányába.

23 23-23Y

Deindol és Kertváros között közlekedik. A járatok 

Uránváros után Kertváros felé a korábbi 21-es 

vonalán közlekednek a Szabadság utcáig, majd az 

Árkád (Kossuth tér) érintésével a temető és Honvéd 

kórház felé haladnak tovább, és az Aidinger úton érik 

el Kertvárost. Este a 23-as járatok 23Y jelzéssel 

Nagydeindolt is érintik annak érdekében, hogy  60 

percenként közlekedjenek a buszok a nap 

nagyrészében a kisebb völgyekbe is a mostani 80 perc 

helyett.

123 123

Fagyöngy utcából indul Deindolba. Közvetlen járat 

reggel a Fagyöngy utcából a belvároson át Uránváros 

irányába.

24 24

Szentkút és Kertváros között közlekedik. A járatok 

Uránváros után Kertváros felé a korábbi 21-es 

vonalán közlekednek a Szabadság utcáig, majd az 

Árkád (Kossuth tér) érintésével a temető és Honvéd 

kórház felé haladnak tovább, és az Aidinger úton érik 

el Kertvárost. Este és hétvégén 60 percenként indul a 

mostani 80 perc  helyett.



Új 124

Fagyöngy utcából indul Szentkútra. Közvetlen járat 

reggel a Fagyöngy utcából a belvároson át Uránváros 

irányába.

25 25

Budai Állomásról indul a Dózsa György utca 

érintésével a korábbi 27-es busz vonalán a Benczúr 

utcába, a korábbi 25-ös buszoknál jelentősen 

sűrűbben. Reggel iskolabusz indul 22Y jelzéssel 

Kertvárosba.

25A 25A-25B Érinti a Bázis úti ipartelepet is.

26 26-26Y

Budai Állomásról indul a korábbi 27-es busz vonalán a 

II-es rakodó felé (Cserkút plató). Este és hajnalban 

egyes járatok betérnek a Benczúr utcába.

26A 26 A járati indulásokat a 25-26-os vonalba építettük be.

126 126

Új útvonalon, István-akna - Somogy - Ledina - 

Uránváros útvonalon közlekedik, ezáltal a korábbi 

115-ös járatot váltja ki. A 126-os járatok szerepét az 

új 26-os járatok veszik át.

25 Lásd 25-ös vonal!

26 Lásd 26-os vonal!

27

A 25-26-os és 40-es járatok mellett Uránváros - Árkád 

- Ledina - Engel utca - Gesztenyés vonalon közlekedik 

csúcsidőben. A 25-26-27-28-as járatok a mai 27-es 

vonalán jelentősen sűrűbben közlekednek. Az Engel 

János utca és Uránváros között csúcsidőben 10, 

délelőtt és este 20 percenként indulnak. A Búza tér és 

Uránváros között a 28-as járatokkal együtt 6-8 

percenként indulnak.  Az Engel János utca és a 

Zsolnay-szobor között a 40-es járatokkal közösen 

csúcsidőben 6-8 percenként, délelőtt és este 10-20 

percenként indulnak járatok.

28

A 25-26-os és 38-as járatok mellett Uránváros - Árkád 

- Sándor utca - Borbálatelep - Cassian-telep vonalon 

közlekedik csúcsidőben. A 25-26-27-28-as járatok a 

mai 27-es vonalán jelentősen sűrűbben közlekednek.

30 30

Munkanapokon reggel és délelőtt sűrűbben indul. 

Reggel 8 helyett 6, délelőtt egyes órákban 12 helyett 

10 percenként, hétvégén délután pedig 20 helyett 15 

percenként indulnak járatok a vonalon.

130 Hétvégén sűrűbben közlekedik.

130A

Az átalakuló 50-es busz (lásd 60Y) funkcióját 

kiegészítve a Főpályaudvar és a Hauni közötti 

kapcsolatot biztosítja a hivatásforgalmi időszakban.

27

130



32 32 Hétvégén este gyakrabban közlekedik.

32Y 32Y Változatlanul közlekedik.

33 33
Hétvégén este sűrűbben indul, valamint érinti az 

Árkád (Kossuth tér) megállót.

34 34-34A

Menetrendje kismértékben módosul. A Dömörkaput 

nem érintő járatok 34A jelzést kapnak a könnyebb 

tájékozódás érdekében.

35 35
Hétvégén óránként közlekedik Misinatetőre 8 és 18 

óra között.

36 36

37 37

38 38

38A 28

39 39 Sűrűbben indul.

4
Néhány 4-es járat a Hősök tere után Gesztenyésig 

közlekedik tovább. Lásd 4-es vonal leírását!

41 41

42 42

44 44 Nem változik.

50 130-130A-60Y Lásd 130, 130A és 60Y vonalak leírását!

55 55 Nem változik.

55Y 55Y Nem változik.

60

Új útvonalon közlekedik, az Enyezd utca helyett a 

Keszüi úton át éri el Kertvárost. Reggel a 60-60Y járat 

a mostani 60-as járatok 15 percenkénti indulása 

helyett 12 percenként , sűrűbben indul.

A 40-es és az új 27-es járatok (lásd 27-es vonal 

leírását) egymást kiegészítve sűrűbb eljutást 

biztosítanak Gesztenyés felé, a csúcsidőszakokban a 

mostani 20 helyett 15 percenkénti járatokkal, illetve 

közvetlen uránvárosi kapcsolatot adnak a körzetnek.
40

40-27

Este az utolsó járat összevontan közlekedik az 

alacsony utasforgalom miatt. A 42-es iskolabusz 

minden munkanap indul Nagyárpádról Kertvárosba, 

illetve visszafelé irányba is 142-es jelzéssel. Az 

Árpádvárost érintő 89-es járatok új vonalon és új 

jelzéssel (120) sűrűbben indulnak.

A 38-as és az új 28-as járatok (lásd 27-es vonal 

leírását) egymást kiegészítve sűrűbb eljutást 

biztosítanak Borbálatelep felé, a csúcsidőszakokban a 

mostani 20 helyett 15 percenkénti járatokkal, illetve 

közvetlen uránvárosi kapcsolatot adnak a körzetnek. 

A 28-as járatok próba jelleggel a Cassian-telepig 

(Gödör utca) közlekednek.

Hétvégén az első járat összevontan közlekedik az első 

InterCity vonathoz igazodva.



60Y

Az 50-es buszt kiváltva, a 60-as járatok egy része 60Y 

jelzéssel új útvonalon, a Móra Ferenc utca felé 

közlekedve, a Vásártér érintésével éri el Kertvárost. 

Hétvégén csak 60Y-os járat  indul a vásári forgalom 

kiszolgálása érdekében, a mai 60 perc helyett 

sűrűbben, 30 percenként.

80 15
Főpályaudvarról indulnak az autóbuszok István-

aknáig 15-ös jelzéssel.

89

89A

60

Uránváros és Kertváros között közlekedik a Mohácsi 

út környéki ipartelepek érintésével. Sűrűbb járatokkal 

váltja ki a korábbi 89-89A jelzésű buszokat.

120


