
A PTE ETK PÉCSI NYÍLT NAPJÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE 
 

Helyi tömegközlekedéssel 
Vasútállomásról 33, 38, 39, 40 jelzésű buszokkal az Árkád megállónál kell leszállni, majd északi (felfelé) irányba kell haladni a 
Széchenyi tér felé, majd a tér bal oldalán nyíló Ciszterci közön keresztülmenve (Pécsi Galéri mellett) balra fordulni az Apáca 
utcában, azt követően az első utca balra a Vörösmarty utca, melynek közepén találhat az épület bejárata. 
 
Szintén a Vasútállomásról a 32, 32Y, 34, 34Y, 35 jelzésű buszok esetében az Alagút megállóban kell leszállni és délnek (lefelé) 
kell elindulni a Széchenyi tér felé, a dzsámi előtt kell elhaladni jobbra a Szent István tér felé a Janus Pannonius utcában és a 
lakatfalat elhagyva az első utca balra a Vörösmarty u. melynek közepén találhat az épület bejárata. 
 
Uránváros (Pécs nyugati, valamint a Laterum Kollégium) irányából 2, 2A, 4 4Y, 104, 20, 120 jelzésű buszokkal az Árkád 
megállónál kell leszállni, majd északi (felfelé) irányba kell haladni a Széchenyi tér felé, majd a tér bal oldalán nyíló Ciszterci 
közön keresztülmenve (Pécsi Galéri mellett) balra fordulni az Apáca utcában, azt követően az első utca balra a Vörösmarty utca, 
melynek közepén találhat az épület bejárata. 
. 
 
Budai vám (Pécs keleti) irányából 13, 13Y, 14, 14Y, valamint a 2, 2A, 4 4Y, 104, 20, 120 (Uránváros felé közlekedő járatok) 
esetében az Árkád megállónál kell leszállni, majd északi (felfelé) irányba kell haladni a Széchenyi tér felé, majd a tér bal oldalán 
nyíló Ciszterci közön keresztülmenve (Pécsi Galéri mellett) balra fordulni az Apáca utcában, azt követően az első utca balra a 
Vörösmarty utca, melynek közepén találhat az épület bejárata. 
 
Autóbusz végállomásnál található 44-es busz végállomása, mely járat a Széchenyi térnél megáll, (5. megálló, kb. 10 perc 
menetidő), a dzsámi előtt kell elhaladni jobbra a Szent István tér felé a Janus Pannonius utcában és a lakatfalat elhagyva az első 
utca balra a Vörösmarty u. melynek közepén találhat az épület bejárata. 
 
Az ALAGÚT megállótól rövid sétával a Hunyadi utcán lefelé (délnek) haladva érhető el a rendezvény helyszíne (kb. 4 perc). 
Az ÁRKÁD megállótól az Irgalmasok utcáján keresztül közelíthető meg a rendezvény gyalogosan (kb. 5 perc). 
 
 

ALAGÚT és SZÉCHENYI TÉR megállókból ÁRKÁD megállóból 

  
 



 
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. 
 


