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Értesítés 

 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényei 

miatt a helyi járatok 2017. szeptember 12. és 18. között terelő úton közlekednek az 

alábbiak szerint. 

Szeptember 12-én (kedd) üzemkezdettől szeptember 13-án (szerda) üzemzárásig, 

valamint szeptember 18-án (hétfő) 5.00 órától üzemzárásig a Béla király téren 

bevezetett forgalomkorlátozás miatt autóbuszaink a következő módosítással 

közlekednek: 

1-es, 7-es, 7A és 7B  vonalon: 

közlekedő járatok útvonala nem változik, de a járatok a Béla király téren nem 

állnak meg. 

 

Szeptember 14-én (csütörtök) 4.00 órától szeptember 18-án (hétfő) 5.00  óráig a 

Béla király térrel együtt már a Szent István tér is lezárásra kerül. 

Az útlezárás miatt a helyi autóbuszjáratok az alábbi terelő útvonalon közlekednek: 

 

1-es vonalon: 

Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – Holub u. – Wesselényi u. – Széchenyi u. – Szent 

László u. – Béla király tér és a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal). 

2-es, 2Y vonalakon: 

közlekedő járatok útvonala nem változik 

2A vonalon: 

Palánk – Posta – Nyomda – Wesselényi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás. 
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4-es vonalon: 

TESCO Áruház – Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – Holub u. – Wesselényi u. – 

Széchenyi u. – Szent László u. és a járati útvonalon tovább. Vissza irányba 

ugyanezen az útvonalon közlekedik. 

4A vonalon: 

TESCO Áruház – Csengey D. u. –Wesselényi u. – Széchenyi u. – Szent László u. és 

a járati útvonalon tovább. Vissza irányba ugyanezen az útvonalon közlekedik 

4Y vonalon: 

TESCO Áruház – Kórház  – Nyomda – Szent L. u. és a járati útvonalon tovább 

(vissza ugyanez az útvonal). 

5-ös, 5Y, 6-os, 6Y  vonalon: 

Autóbusz-állomás – Holub u. – Wesselényi u. – Kórház és a járati útvonalon 

tovább (vissza ugyanez az útvonal). 

7-es, 7A és 7B vonalon: 

Autóbusz-állomás – Holub u. – Wesselényi u. – Kórház – Május 1. u. – Fűtőmű – 

Alisca u. és a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal). 

Ez idő alatt a járatok nem érintik a Szent István téri, a Liszt Ferenc téri megállót, az 5-

ös, 5Y, 6-os, 6Y vonalak járatai a Nyomda megállót. 

 

Szeptember 16-án (szombat) a szüreti felvonulás miatt 14.00 órától várhatóan 

17.00 óráig a Béla király tér, a Bezerédj u. – Széchenyi u. – Szent László u. 

útvonal is lezárásra kerül, ekkor a terelő útvonal a következő: 

4-es vonalon: 

TESCO Áruház – Autóbusz-állomás – Zrínyi u. – Damjanich u. – Kadarka u. –  
Mérey utca és járati útvonalon tovább (vissza irányban ugyanígy).   

4A vonalon: 

TESCO Áruház – Holub u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – Kadarka u. – Mérey u. és a 

járati útvonalon tovább (vissza irányban ugyanígy).   
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7-es vonalon: 

Autóbusz-állomás – Holub u. – Wesselényi u. – Kórház – Május 1. u. - Fűtőmű – 

Alisca u. – TESCO Áruház (vissza ugyanez az útvonal). 

88-as, 89-es vonalon: 

TESCO Áruház – Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 

Rákóczi u. és a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az útvonal). 

9-es vonalon: 

TESCO Áruház – Alisca u. – Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – Zrínyi u. – 

Damjanich u. – Rákóczi u. és a járati útvonalon tovább (vissza ugyanez az 

útvonal). 

A felvonulás miatt az 1-es vonalon – az autóbusz-állomásról Hosszú-völgybe 14.40 és 

16.40 órakor és a Hosszú-völgyből az autóbusz-állomásra 14.57 és 16.57 órakor 

induló járatok nem közlekednek.   

A járatok a terelő úton található megállóhelyeken megállnak. 

 

Szekszárd, 2017. augusztus 23. 

 
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt 
  Tolna Megyei Szolgáltatási Központ

 


