
Kimarad a Távirda utca
megállóhely.

A 42-es járat bizonyos
időszakokban betér
az Alba Ipari Zónába.

A 42-es járat az Ybl Miklós
lakótelep felé közlekedik.

A 16-os járattal közvetlenül elér-
hető a kórház és a rendelőintézet.

A 16-os járat feltárja
az Alba Ipari Zóna új területeit.

Rozmaring utcaRozmaring utcaRozmaring utca

Babér utcaBabér utcaBabér utca

Zsálya utcaZsálya utcaZsálya utca
Kálmos utcaKálmos utcaKálmos utca

Repkény utcaRepkény utcaRepkény utca

Seregélyesi út 108.Seregélyesi út 108.Seregélyesi út 108.

Seregélyesi út 96.Seregélyesi út 96.Seregélyesi út 96.

TejüzemTejüzemTejüzem

Seregélyesi út /Seregélyesi út /
Mártírok útjaMártírok útja
Seregélyesi út /
Mártírok útja

Raktár utcaRaktár utcaRaktár utca

Kórház,Kórház,
RendelőintézetRendelőintézet

Kórház,
Rendelőintézet

Madách Imre utcaMadách Imre utcaMadách Imre utca

Szabadkai utcaSzabadkai utcaSzabadkai utca

MentőállomásMentőállomásMentőállomás

HadiárvaHadiárva
utcautca

Hadiárva
utca

Király sor /Király sor /
Géza utcaGéza utca
Király sor /
Géza utca

Huba közHuba közHuba köz

Széna térSzéna térSzéna tér
Áron NagyÁron Nagy
Lajos térLajos tér

Áron Nagy
Lajos tér

OrszágzászlóOrszágzászló
tértér

Országzászló
térGyörgy Oszkár térGyörgy Oszkár térGyörgy Oszkár tér

Halász utcaHalász utcaHalász utca

Szabadságharcos útSzabadságharcos útSzabadságharcos út

Ybl MiklósYbl Miklós
lakóteleplakótelep
Ybl Miklós
lakótelepUszodaUszodaUszoda

Liget sorLiget sorLiget sor

SzedreskertSzedreskertSzedreskert

Csapó utcaCsapó utcaCsapó utca

BörgöndBörgöndBörgönd

Zrínyi utcaZrínyi utcaZrínyi utca

Gáz utcaGáz utcaGáz utca

Mályva utcaMályva utcaMályva utca

Kamilla utcaKamilla utcaKamilla utca

16

16

42

42

Egyes 42-es járatok reggel Börgönd felé, 
délelőttől Börgönd felől betérnek az Alba 
Ipari Zónába. Hétvégén csak a műszak-
váltásokhoz igazodva térnek be járatok 
az Alba Ipari Zónába.

A mai 30-as járatot kiváltja a módosított 
16-os, és a Feketehegy és a kórház 
közötti átszállásmentes kapcsolatot adó 
37-es vonal.

A 16-os és 42-es vonalak rendszerben 
kezelése lehetővé teszi Börgöndön a 
járatok sűrítését. A 16-os járatok tovább-
ra is a Király soron közlekednek, de betér-
nek a Kórház, Rendelőintézet megál-
lóhoz. A 42-es útvonala is megváltozik, a 
Budai útról az Áron Nagy Lajos téren át az 
Uszoda érintésével jár a Csapó utcáig. Az 
Autóbusz-állomáshoz legközelebbi meg-
álló a Halász utcánál lesz.

A 16-os és a 42-es viszonylatok
módosítása


