
1 : 47 3101 : 47 310

2 km2 km

KörmöciKörmöci
utcautca
Körmöci
utca

VágújhelyiVágújhelyi
utcautca

Vágújhelyi
utca

Nagyszombati utcaNagyszombati utcaNagyszombati utca

Zsolnai útZsolnai útZsolnai út

Orsovai utcaOrsovai utcaOrsovai utca

Vízaknai utcaVízaknai utcaVízaknai utca

RádiótelepRádiótelepRádiótelep

SzilvamagSzilvamagSzilvamag

BányatóBányatóBányató
Zobori útZobori útZobori út

VerebélyiVerebélyi
utcautca

Verebélyi
utca

VideotonVideotonVideoton

Cento utcaCento utcaCento utca

Álmos vezér utcaÁlmos vezér utcaÁlmos vezér utca

SzénaSzéna
tértér
Széna
tér

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

Kórház,Kórház,
RendelőintézetRendelőintézet
Kórház,
Rendelőintézet

Berkes FerencBerkes Ferenc
lakóteleplakótelep

Berkes Ferenc
lakótelepKinizsi utcaKinizsi utcaKinizsi utca

Széchenyi utca 113.Széchenyi utca 113.Széchenyi utca 113.

Börgöndi út / Akácfa utcaBörgöndi út / Akácfa utcaBörgöndi út / Akácfa utca

Juharfa utcaJuharfa utcaJuharfa utca

Domb utcaDomb utcaDomb utca

Őrhalmi szőlőkŐrhalmi szőlőkŐrhalmi szőlők

Sóstói bevásárlóközpontSóstói bevásárlóközpontSóstói bevásárlóközpont

VasútállomásVasútállomásVasútállomás

Jancsár utcaJancsár utcaJancsár utca

FecskepartFecskepartFecskepartSajó utca / Rába utcaSajó utca / Rába utcaSajó utca / Rába utca

Köfém lakótelepKöfém lakótelepKöfém lakótelep

Budai út / Deák F. u.Budai út / Deák F. u.Budai út / Deák F. u.

HadiárvaHadiárva
utcautca
Hadiárva
utca

Árpád utcaÁrpád utcaÁrpád utca

Áron NagyÁron Nagy
Lajos térLajos tér

Áron Nagy
Lajos tér

III. BélaIII. Béla
király térkirály tér

III. Béla
király tér

Szent Gellért utcaSzent Gellért utcaSzent Gellért utca

Hosszú temetőHosszú temetőHosszú temetőSajó utca /Sajó utca /
Farkasvermi utcaFarkasvermi utca

Sajó utca /
Farkasvermi utca

Pityer utca /Pityer utca /
Farkasvermi utcaFarkasvermi utca

Pityer utca /
Farkasvermi utca

OpoleOpole
tértér

Opole
tér

Pityer utca /Pityer utca /
Rába utcaRába utca
Pityer utca /
Rába utca

Autóbusz-állomásAutóbusz-állomásAutóbusz-állomás

György Oszkár térGyörgy Oszkár térGyörgy Oszkár tér

Halász utcaHalász utcaHalász utca

Kisteleki utca /Kisteleki utca /
Géza utcaGéza utca
Kisteleki utca /
Géza utca

Pozsonyi út /Pozsonyi út /
Fiskális útFiskális út
Pozsonyi út /
Fiskális út

FiskálisFiskális
útút

Fiskális
út

ZomboriZombori
útút

Zombori
út

Kassai utcaKassai utcaKassai utca

KisfaludKisfaludKisfalud

32

32

10

10

24

24

937

937

33

33

A Piac téren 22:40-kor
csatlakozási pont
a helyközi járatokhoz,
éjfél körül pedig
az utolsó 10-es
és 937-es járatok között. 

22 óra után a 37-es járat 
éjszakai variánsa jár,
a kórház helyett a Budai 
úton, Öreghegy helyett 
Kisfaludra, 937-es jelzéssel.

Az Áron Nagy Lajos téren 
Öreghegy és a vasútállomás 
között oda-vissza irányban 
csatlakozás lesz.

Bevárásos csatlakozás
a vasútállomáson 22:55
és 23:55 körül.
A buszjáratok a vasúti
járatokhoz is csatlakoznak. 

A 24-es, a 32-es és a 33-as járatok egymáshoz 
csatlakozva, bővebb üzemidővel közlekednek, 
a belvárosból 0 óra előtt pár perccel indulnak 
utoljára. Az Áron Nagy Lajos téren és a vasút-
állomásnál biztosított csatlakozásoknak 
köszönhetően, egy átszállással a város átszel-
hető éjfélig tömegközlekedéssel. 

A jobb területi lefedettség érdekében a 37-es 
járat, normál üzemidő utáni két járata módosí-
tott útvonalon jár, a kórház helyett a Budai 
úton, és – mivel a Zsolnai utcát a 24-es járat 
kiszolgálja – Kisfalud felé közlekedik. A 
módosított útvonal miatt külön számot kap, 
937-es jelzéssel közlekedik.

Az utolsó indulás a vasútállomásról a külső 
végállomások felé, valamint a Jancsár utcából 
Öreghegy felé 23:54-kor van. 

A 10-es viszonylaton 0 órakor egy új járat indul 
a Piac tértől az Orsovai utcáig, amire a vasút-
állomástól 23:54-kor induló 37-es buszról is át 
lehet szállni. 

Az Öreghegy felé közlekedő 24-es járatok
az Áron Nagy Lajos téren csatlakoznak
a vasútállomás felől érkező 32-es járatokhoz.

Esti üzemidő-bővítés


