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2022. május 18. napján reggel 8 órától a Tüzér utca és az Ybl Miklós utca közötti szakaszon 

teljes útszélességben lezárásra kerül a Veress Endre utca.  

A lezárás következtében az alábbi csatlakozó utcák (Veress Endre utcai csatlakozás miatt) 

zsákutcák lesznek: 

 Páfrány utca 

 Szőnyi Ottó utca 

 Bánki Donát utca 

 Berze Nagy János utca 

A Rendelőintézet parkolója 2022. május 27-ig csak a Berze Nagy János utca felől közelíthető majd meg. 

A kivitelezés előrehaladásával az alábbiak szerint kerül megnyitásra a teljes szélességben 

leaszfaltozott Veress Endre utca: 

- I. ütem A Tüzér út (a felüljáró felhajtó ága) és a Páfrány utca közötti szakasz, továbbá a Páfrány 

utca megnyitása 2022. május 24-én 18 órától.  

- II. ütem A Páfrány utca és a Szőnyi Ottó utca közötti szakasz, továbbá a Szőnyi Ottó utca is 

megnyitásra kerül, a Veress Endre utcából is elérhetővé válik a Rendelőintézet parkolója 2022. 

május 27-én 18 órától.  

- III. ütem A Szőnyi Ottó utca és Bánki Donát utca közötti szakasz, továbbá a Bánki Donát utca és a 

Berze Nagy János utca is megnyitásra kerül 2022. május 30-én 18 órától. 

- IV. ütem A Szőnyi Ottó utca és az Ybl Miklós utca közötti szakasz 2022. június 15-én 18 

órától. 

Fenti korlátozások miatt, a lezárt területeken a gépjármű forgalom nem megengedett, 

kerülőút az alábbiak szerint biztosított: 

- Az Ybl Miklós utcában a kétirányú közlekedés a kivitelezés során biztosított lesz. 

- Az I–II–III–IV. ütem kivitelezése alatt a területet elkerülni nyugati és keleti irányból 

is az Ybl Miklós út – Építők útja – Tüzér út útvonalon lehet. 

Az Uránváros irányú Műjégpálya, továbbá mindkét irányba a Szőnyi Ottó utca, rendelő 

elnevezésű autóbuszmegállók a kivitelezés során, 2022. május 18-ától június 15-éig nem 

használhatók, az autóbuszok a térképen jelzett terelőútvonalon közlekednek majd, ahol a Kulturális 

Központ megállóhelyen mindkét irányban, továbbá Uránváros felé a Mecsek Áruház posta előtti 

megállóhelyen megállnak. 
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