
Forgalomkorlátozás a pünkösdhétfői 11. TESZ futás alatt 

Június első hétvégéjén szokás szerint a futók veszik birtokukba a Várkörutat. Pünkösdhétfőn 

előbb a 17 órakor a TESZ futás egyéni indulói és a váltók, utána 18:30-kor a DEPÓNIA FUTÁS 

részvevői versenyeznek majd a 11. TESZ futás alkalmával. Utóbbira még a helyszinen is lehet 

nevezni egy laposra tapsott PET palackkal 16:00-tól a Panorama Offices előtt. 

Június 6-i  „XI. Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért Futóverseny” idejére  a Várkörút a Petőfi Sándor 

utcától a Kígyó utcáig, és a Rákóczi utca a Várkörúttól a József A. utcáig 14-20 óráig lezárásra kerül. 

Emiatt több autóbuszjárat terelőútvonalon közlekedik majd. A forgalomkorlátozások miatt a 

közlekedők türelmét és megértését kérjük! 

 

Az alábbi helyi autóbuszvonalak járatai terelőútvonalon közlekednek:  

 

„16”-os, „17"-es és „30”-as jelzésű autóbuszjáratok módosított útvonala mindkét irányban:  

Szekfű Gy. u. – Széna tér – Király sor  
Kimaradt megállóhelyek:  

− Országzászló tér  

− Áron Nagy Lajos tér  

− Széna tér (Csak a Szedreskerti ln. irányba közlekedő járatokat esetében, mivel az autóbuszok a 

Rákóczi u.-ban lévő megálló helyett a Széna téren kialakított megállóhelyen állnak meg.)  

 

„23”-as jelzésű autóbuszjáratok  

Széchenyi u. – Budai út terelőútvonalon közlekednek.  

Kimaradt megállóhelyek:  

− Zsuzsanna forrás  

− Áron Nagy Lajos tér  

− Széna tér (Videoton Ipari Park irányába)  

 

„24”-es és „25”-ös jelzésű autóbuszjáratok módosított útvonala mindkét irányban:  

Széchenyi u. – Budai út – József A. u. – Rákóczi u.  
Kimaradt megállóhely:  

− Zsuzsanna forrás  

 

„33”-as és „34"-es jelzésű autóbuszjáratok módosított útvonala:  

Gáz u. – Széna tér – Szekfű Gy. u. – Dózsa Gy. út – /Eredeti útvonal/– Fecskepart /Eredeti 

útvonal/– Dózsa Gy. út – Szekfű Gy. u. – Széna tér – Gáz u.  

Kimaradt megállóhelyek:  

„33”-as járatok esetében:  

− Széna tér (Az autóbuszok a Rákóczi u.-ban lévő megállóhely helyett a Széna téren kialakított 

megállóhelyen állnak meg.)  

− Áron Nagy Lajos tér  

− Országzászló tér  

− Zsuzsanna forrás  

− Prohászka Ottokár út  

− Prohászka Ottokár templom  

 

„34”-es járatok esetében:  

− Prohászka Ottokár templom  

− Prohászka Ottokár út  

− Zsuzsanna forrás  



− Országzászló tér  

− Áron Nagy Lajos tér  

 

„35”-ös jelzésű autóbuszjáratok módosított útvonala mindkét irányban:  

Prohászka O. u. – Budai út – József A. u. – Rákóczi u.  
Kimaradt megállóhely:  

− Zsuzsanna forrás  

 

A terelésben érintett megállóhelyeken az autóbuszok megállnak.  

A terelések miatt a menetrendben meghirdetett időpontoktól pár perces eltérés lehetséges. 


