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Beszédes József térBeszédes József térBeszédes József tér

Palotavárosi tavakPalotavárosi tavakPalotavárosi tavak

Távirda utcaTávirda utcaTávirda utca

Hosszú-Hosszú-
sétatérsétatér
Hosszú-
sétatér

Gáz utcaGáz utcaGáz utca

Zrínyi utcaZrínyi utcaZrínyi utca

MentőállomásMentőállomásMentőállomás

Kórház, RendelőintézetKórház, RendelőintézetKórház, Rendelőintézet

Kinizsi utcaKinizsi utcaKinizsi utca

Gyár utcaGyár utcaGyár utca
VasútállomásVasútállomásVasútállomás

Horvát István utcaHorvát István utcaHorvát István utca

Sóstói temetőSóstói temetőSóstói temető

StadionStadionStadion

Segesvári utcaSegesvári utcaSegesvári utca

Hargitai utcaHargitai utcaHargitai utca

Maroshegyi ÓvodaMaroshegyi ÓvodaMaroshegyi Óvoda

RádiótelepRádiótelepRádiótelep

Nagyváradi utcaNagyváradi utcaNagyváradi utca

Brassói utca 88.Brassói utca 88.Brassói utca 88.

Torockó utcaTorockó utcaTorockó utca

Nagybányai utca 24.Nagybányai utca 24.Nagybányai utca 24.

Szalontai utcaSzalontai utcaSzalontai utca
Aradi utcaAradi utcaAradi utca

Tordai utcaTordai utcaTordai utca

NagyszebeniNagyszebeni
utca 9.utca 9.
Nagyszebeni
utca 9.

SzilvamagSzilvamagSzilvamag

Jancsár utcaJancsár utcaJancsár utca

ProhászkaProhászka
OttokárOttokár

templomtemplom

Prohászka
Ottokár

templom

TóvárosTóvárosTóváros

Hadiárva utcaHadiárva utcaHadiárva utca

Iparcikk piacIparcikk piacIparcikk piac
Autóbusz-Autóbusz-

állomásállomás
Autóbusz-

állomás

Halász utcaHalász utcaHalász utca
CsapóCsapó
utcautca

Csapó
utca

Hübner András utcaHübner András utcaHübner András utca
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Gyors útvonal a 10-es busszal
összehangolva.

A 43-as és 44-es körjáratok helyett
5 és 19 óra között 30 percenként jár
a 44-es busz.

Hétköznap 5 és 19 óra között
óránként közlekedik a 41-es busz
a Csapó utca–kórház–vasútállomás–
Maroshegy útvonalon.

A 40-es, 41-es és 44-es járatok

A 90-90 percenként közlekedő 40-es és 
41-es körjáratok helyett könnyebben 
megjegyezető, és sűrűbben közlekedő 
járatokat hozunk létre.

A 43-as és 44-es vonalakat összevonjuk, 
körjárati jellegét megszüntetjük. A 44-es 
vonal a Hübner András utca–Csapó utca 
–Budai út–kórház–vasútállomás–Jan-
csár utca útvonalon jár mindkét irányban, 
így Palotaváros és Tóváros is átszállás 
nélkül juthat el a kórházhoz. A 43-ast a 
36-os és 37-es járatok pótolják.

Maroshegy és a belváros gyors kapcsola-
tának megteremtése érdekében, a 
beérkezett észrevételek alapján a 40-es 
vonalat úgy módosítjuk, hogy útvonala 
mindkét irányban a Maroshegy–Szilva-
mag–Balatoni út–Jancsár utca–Csapó 
utca lesz. Munkanapokon, csúcsidőben 
30 percenként jár, így a 10-essel közösen 
15 percenként közlekednek.

A 41-es buszok útvonala módosításra 
kerül ,  mindkét irányban a Csapó 
utca–Budai út–kórház–vasútállomás–
Maroshegy útvonalon jár, ezzel a Maros-
hegyen élők számára továbbra is 
átszállás nélkül érhető el a vasútállomás 
és a kórház. Munkanapokon óránként 
közlekedik.


