
PTE ETK OKLEVÉLÁTADÓ ÜNNEPSÉG MEGKÖZELÍTÉS 
 

Helyi tömegközlekedéssel 
 
Vasútállomásról (Főpályaudvar) indul 

� 33, 38, 39, 40, 41,42, 71, 71Y, 72, 73, 73Y jelzésű buszokkal az Árkád megállónál kell leszállni, majd északi (felfelé) 
irányba kell haladni a Széchenyi tér felé. (3,6 jelzésű buszoknak van megállója a Főpályaudvaron, ezekkel is elérhető az 
Árkád megálló) 

� 32, 32Y, 34, 35, 35Y jelzésű buszok, melyek esetében az Alagút megállónál kell leszállni és délnek (lefelé) kell elindulni a 
Széchenyi tér felé. 

� 31, 36 jelzésű buszok esetében a Barbakán megállónál kell leszállni és keleti (Dóm tér felé, a bástya melletti úton) irányba 
kell haladni a Széchenyi tér felé. 

� 44-es számú járattal a Széchenyi tér megállónál kell leszállni (8. megálló, kb. 12 perc) 
 
Uránváros (Pécs nyugati, valamint a Laterum Kollégium) irányából 2, 2A, 4, 4Y, 27, 28 jelzésű buszokkal az Árkád megállónál 
kell leszállni, majd északi (felfelé) irányba kell haladni a Széchenyi tér felé. 
 
Budai állomás (Pécs keleti) irányából 13, 113, 14, 15, 15A valamint a 2, 2A, 4, 4Y, 25, 26, 26Y (Uránváros felé közlekedő 
járatok) esetében az Árkád megállónál kell leszállni, majd északi (felfelé) irányba kell haladni a Széchenyi tér felé. 

- A járatok Főpályaudvar és Somogy közötti vonalon 13Y, 14Y, 15, 15A vagy 913-as jelzéssel közlekednek. - 
 
Az ALAGÚT megállótól rövid sétával a Hunyadi utcán lefelé (délnek) haladva érhető el a rendezvény helyszíne (kb. 3 perc). 
Az ÁRKÁD megállótól az Irgalmasok utcáján keresztül közelíthető meg a rendezvény gyalogosan (kb. 3 perc). 
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BARBAKÁN megállóból 

 
 
Menetrendekről az alábbi oldalon tudnak tájékozódni: http://mobilitas.biokom.hu/menetrend 
 
 
Gépjárművel – az ajánlott útvonal a rendezvény helyszínéhez legközelebbi fizetős parkolóig van feltüntetve! 
 
Budapestről (6-os főút), Sásd irányából 
6-os főúton Pécsre érkezve vegye az irányt a belváros felé. Haladjon a 6-os úton a Felsőmalom utcáig (Hotel Sopinane), majd a 
jobb oldali sávba sorolva, elhagyva a balra kanyarodó főutat, haladjon tovább egyenesen. A második lámpás kereszteződésnél 
(jobbra a Hal tér, balra az Árkád bevásárlóközpont) forduljon jobbra és hajtson le a Kossuth téri mélygarázsba. Innen az 
Irgalmasok utcáján felfelé haladva éri el a Széchenyi teret. 
 
Budapestről (M60) 
Az autópályáról térjen le a harkányi lehajtón Pécs felé. Haladjon az 58-as úton, majd Pécsett az autóbusz pályaudvar melletti 
felüljárón átérve, az Árkád bevásárlóközpontnál található lámpás kereszteződésnél haladjon tovább egyenesen. A második 
rendőrlámpánál kanyarodjon balra, majd haladjon a második lámpás kereszteződésig (jobbra a Hal tér, balra az Árkád 
Bevásárlóközpont) Itt forduljon jobbra és hajtson le a Kossuth téri mélygarázsba. Innen az Irgalmasok utcáján felfelé haladva éri el 
a Széchenyi teret. 
 
Szigetvár irányából a városba érve végig a 6-os úton maradva az Árkád bevásárlóközpontot elhagyva balra, a 6-os utat követve 
haladjon tovább a 6-os út-Felsőmalom utca-Rákóczi út kereszteződésig. Majd kanyarodjon balra, és a második lámpás 
kereszteződésnél jobbra, a Kossuth téri mélygarázsba. 
 
A parkoláshoz térképes tájékoztató letölthető a kar weboldaláról! 


