
Komlói autóbusz-állomás és környezetének közlekedésfejlesztése 
 

Tájékoztató 
 

Komló Város Önkormányzat ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bem utcai vízvezeték rekonstrukció, valamint az autóbusz-állomás munkálatai miatt 
2021. március 19.-től változik a Bem utca forgalmi rendje, valamint a jelenlegi ideiglenes autóbusz induló és érkező kocsiállások is új helyen kerülnek kialakításra. 
A változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: 
 

- a Bem utca a Pécsi út irányából a Sportközpont déli sarkáig egyirányú lesz a Sportközpont irányába, az autóbuszokat kivéve az úttest mindkét oldalán 

tilos lesz a megállás; 

- A Bem utcában az Eszperantó tér parkolójával szemben kerülnek kialakításra ideiglenes jelleggel az érkező és induló autóbusz kocsiállások 1-6. sorszámig. 

- az Eszperantó tér parkolójának továbbra is egy ki- és behajtója lesz, a jelenlegi forgalmi rendhez képest azzal a változással, hogy a parkolóból kizárólag 

a Sportközpont irányába lehet csak kihajtani; 

- a Sportközpont előtti utca forgalmi iránya a jelenlegihez képest megfordul, azaz a Kossuth L. irányába lesz egyirányú, a Kossuth L. utca felől tehát tilos 

lesz a behajtás, az úttest mindkét oldalán az autóbuszokat kivéve megállni nem szabad; 

- a Sportközpont előtti utcában 7-9. sorszámig 3 induló autóbusz kocsiállás kerül kialakításra; 

- A Bem utcában a Sportközpont déli sarkától a forgalom a jelenlegi egyirányú forgalom helyett kétirányú lesz, azaz a Sportközpont mögötti parkolót 

(„Csempe” parkoló) és az erőmű utcáját így lehet megközelíteni, illetve így lehet azokból járművel távozni; 

- a Bem utca az ivóvíz rekonstrukciós munkák miatt a „Csempe” parkoló ki- és behajtója után az autóbusz állomás irányába teljes egészében lezárásra 

kerül, azaz a Bem utca a Sportközpont déli sarkától zsákutca lesz (az erőművet és a „Csempe” parkolót lehet csak megközelíteni, továbbhaladásra nincs 

lehetőség); 

- Az autóbusz-állomás Kossuth L. utcai behajtóját kizárólag az autóbuszok, az autóbusz állomással szembeni üzletek áruszállításait végző gépjárművek és 

az építési forgalom veheti igénybe a Kossuth L. u. irányából, egyébként forgalom elől teljes egészében elzárt terület lesz; 

- A Bem utca autóbusz állomás felöli része a teljes úttest szélességben átvágásra kerül, az utca ezen szakasza („Kodálytól” az „M Papírig”) is zsákutca lesz, 

előreláthatólag április 6-ig. Itt a gyalogosoknak is különösen figyelniük kell, ugyanis az úttestet igénybe fogják venni a vízvezeték rekonstrukciós 

munkákhoz, valamint az újonnan elkészült autóbusz parkolóból innen fognak kihajtani az autóbuszok a Templom tér irányába. Mindezek miatt a Bem 

utca ezen szakaszán az úttesten a gyalogosforgalom tilos lesz, kizárólag csak a járdát lehet igénybe venni; 

- A Kossuth L. utcán a Sportközponttól a gyalogátkelőhelyig autóbuszok parkolhatnak, így a Kossuth L. utca ezen szakasza egysávosra szűkül. 

 



 



 

 
Utastájékoztatás  
 
(Az ideiglenes autóbusz-állomás során már megismert kocsiállások száma és a jellemző útirányok és a helyi járatok vonalszámai nem fognak változni): 
 

Ideiglenes 
kocsiállás 

száma 

Jellemző útirányok és a 
helyi járatok vonalszámai 

1 8, 8/A, 8/B, 87 

2 
12, 13                                                          
Szágy 

3 
2, 2/A, 2/K, 16                                           
Dombóvár, Hetvehely, Sásd 

4 
6, 7, 57                                                        
Bonyhád 

5 4, 5, 15 

6 
Bakóca, Sásd, Magyarszék, 
Magyarhertelend 

7 Budapest, Pécs (Mánfa) 

8 

1                                                                    
Bonyhád, Siklós, 
Hosszúhetény, Kaposvár, 
Pécs(Hosszúhetény), 
Pécsvárad, Szászvár 

9 
5, 9                                                               
Máza, Pécs(Hosszúhetény) 

 
 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti változások 2021. március 19.-én üzemkezdettől lépnek érvénybe.  



 
Kérjük Önöket, hogy az ideiglenes forgalmi rendet mindenképpen tartsák be annak érdekében, hogy az autóbuszos közösségi közlekedés, valamint az érintett 
terület teljes jármű közlekedése zavartalanul tudjon működni. 
Kérünk mindenkit, hogy a balesetek elkerülése miatt különösen fokozottan figyeljenek egymásra, magukra! 
 
Az ideiglenes forgalmi rend okozta nehézségek sok türelmet és megértést kívánnak, de gondoljunk arra, hogy végre lehetőséget kaptunk az autóbusz-állomásunk 
megújítására, valamint folytatódni tud a megkezdett ivóvíz rekonstrukció ezen a szakaszon is.  
 
 
Komló Város Önkormányzat   
 


