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ÉNYKK Zrt. – H-GY-25/2017

Érvényes: 2017. július 24-től 29-ig

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
rendezvénysorozat az alábbiak szerint érinti Társaságunk helyi és helyközi autóbusz-közlekedését.

2017. július 24-től (hétfőtől) 2017. július 29-ig (szombatig)
az EYOF nézőinek közlekedését elősegítendő, díjmentesen igénybe vehető „EYOF” jelzésű
autóbuszjáratatok közlekednek Marcalváros és a Liget utca között, az alábbi menetrend szerint.

2017. július 24-én (hétfőn) üzemkezdettől
2017. július 29-én (szombaton) üzemzárásig
a Széchenyi István Egyetem környezetében a zsúfoltság csökkentése és az egyértelműbb tájékozódás
érdekében a helyi autóbuszjáratok megállóhelyei a következők szerint változnak.
•
•
•
•
•

A Széchenyi István Egyetem előtt, a digitális utastájékoztató oszlopnál („totemoszlopnál”)
kizárólag az akkreditált résztvevőket szállító különjáratok állnak meg, a menetrend szerinti
helyi járatok nem használják ezt a megállóhelyet!
A 6-os jelzésű autóbuszjáratok a Kálóczy tér megállóhelyen állnak meg.
A 9-es és 29-es jelzésű autóbuszjáratok az egyetemmel szemközti oldalról, az óvoda elől indulnak.
A 11-es autóbuszjáratok mindkét irányban a Szövetség utca 3. sz. épületnél létesített ideiglenes
megállóhelyeken állnak meg.
A CITY jelzésű körjáratok a Kálóczy tér megállóhelyről indulnak és a Rónay Jácint utca
megállóhelyig szállítanak utasokat.
Szövetség utca: a 11-es
járatok mindkét irányban
itt állnak meg a Széchenyi
István Egyetem helyett

11
11
Rónay Jácint utca: a

6, CITY CITY járatok érkezési
Széchenyi István Egyetem: az
egyetem előtti megállóhelyen
(a „totemnél”) a menetrend szerinti
helyi járatok nem állnak meg!

helye, valamint a 6-os
járatok megállóhelye

2B, 9, 19,
29, EYOF

Széchenyi István Egyetem: az óvoda előtti
megállóhelyről indulnak a 9, 29 jelzésű
járatok is, a 11-es járatok viszont nem állnak
meg itt! A 2B, 19 jelzésű járatok változatlanul
megállnak, továbbá itt állnak meg a nézőket
szállító nyilvános EYOF járatok is.

6, CITY
Kálóczy tér: a CITY
járatok indulási helye,
valamint a 6-os járatok
megállóhelye

Az EYOF kerékpáros időfutam-edzésének és időfutam-versenyének lebonyolítása miatt

2017. július 24-én (hétfőn) 15.30 és 18.15 óra között,
valamint 2017. július 25-én (kedden) 10.00 és 13.00 óra
között, továbbá 15.00 óra és 18.30 óra között
lezárásra kerül a 813-as sz. főútnak az 1-es sz. főút és a Tatai út közötti szakasza, illetve a
végcsomópontok kivételével valamennyi közbenső csomópont (a keresztforgalom elől is), ezért a 12, 24
jelzésű helyi autóbuszjáratok a fenti időszakban nem érintik az AUDI gyár, 7-es porta és az AUDI

gyár, 5-ös porta (körforgalom) megállóhelyeket. A Révai Miklós utca illetve Marcalváros felől érkező
autóbuszjáratok az AUDI gyár, 8-as portánál megfordulnak, és az AUDI út – Kardán utca – Martin utca –
Reptéri út – Hűtőház utca útvonalon érik el az AUDI gyár, 5-ös porta, parkoló elnevezésű
végállomásukat, illetve visszafelé is ugyanígy közlekednek.

Az EYOF kerékpáros mezőnyverseny-edzése miatt

2017. július 26-án (szerdán) 9.00 és 12.30 óra között
lezárásra kerül az 1-es főút a 813-as főút és a likócsi körforgalom között, ezért a fenti időszakban a
7007 (Győr – Gönyű – Nagyszentjános) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjáratok mindkét
irányban az autóbusz-állomás – Baross Gábor híd – Szent István út szakaszt követően a 30A jelzésű
helyi autóbuszvonal útvonalán, vagyis az Árkád-csomópont – Fehérvári út – Vágóhíd utca – Kandó utca –
Reptéri út – Hűtőház utca – Váci Mihály utca – Déryné út – Kör tér – Sugár út – Vajda utca – Felüljáró út
– Kálmán Imre út (– 1-es főút) útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Győr, Mártírok útja –
Győr(Likócs), AUDI, bejárati út – Győr, Segítőház, bejárati út – Győr(Kertváros), vadászlőtér
megállóhelyeket, viszont Gyárváros és Győrszentiván-Kertváros elérhetőségének fenntartása érdekében a
7007-es vonal járatai megállnak a Győr, Gyárváros vasúti megállóhely, a Győr, Chio sütőüzem, a
Győr(Győrszentiván), Sugár út, Vajda utca és a Győr(Győrszentiván), Kálmán Imre út
megállóhelyeken.

Győr(Kertváros), vadászlőtér
NEM ÜZEMEL!
Győr, Segítőház, bejárati út
NEM ÜZEMEL!

Győr(Likócs), AUDI, bejárati út
NEM ÜZEMEL!

Győr, Mártírok útja
NEM ÜZEMEL!

Győr(Győrszentiván),
Kálmán Imre út
IDEIGLENES
MEGÁLLÓHELY

Győr(Győrszentiván),
Sugár út, Vajda utca
IDEIGLENES
MEGÁLLÓHELY

AUDI gyár,
5-ös porta

Győr, Chio sütőüzem
Győr, Gyárváros vasúti megállóhely
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY

Az EYOF kerékpáros mezőnyversenyének lebonyolítása miatt

2017. július 27-én (csütörtökön)
az alábbi forgalmi változásokra kerül sor Győr helyi és helyközi autóbusz-közlekedésben.

Üzemkezdettől cca. 21.00 óráig folyamatosan (a kordonépítés kezdetétől a kordonok lebontásáig)
A Szent István út lezárásra kerül a Baross Gábor híd és a Munkácsy Mihály utca között, azonban a helyi
autóbuszjáratok a lezárt útszakaszok egy részét használhatják, ezért az alábbi útvonalakon közlekednek.
•

•

•
•

•

•

•

•

A nyugat felé és felől közlekedő helyközi (regionális és országos) autóbuszjáratok a Baross Gábor
híd helyett a 821-es úti felüljárón közlekednek, ezért nem érintik a Győr, Eötvös park
megállóhelyet. A normál esetben Győr, Eötvös park megállóhelyen biztosított csatlakozás a
helyközi (regionális) munkásjáratok között a Győr, 1-es út, Csipkegyári út megállóhelyen kerül
biztosításra!
Az 1, 1A, 2B jelzésű helyi autóbuszjáratok Újváros illetve a Széchenyi István Egyetem felé az
Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyet követően az Eszperantó út – Nádor aluljáró – Révai
Miklós utca – Városház tér – Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek, megállóhelyeik
változatlanok, azonban menetidejük 2-3 perccel nő.
A 7-es jelzésű járatok a Virágpiac felé a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyet követően a
Bartók Béla út – Eszperantó út – Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Városház tér – Aradi vértanúk
útja útvonalon közlekednek, megállóhelyeik változatlanok, azonban menetidejük 2-3 perccel nő.
A 11-es jelzésű helyi autóbuszjáratok Bácsa felé, valamint az EYOF jelzésű autóbuszjáratok a Liget
utca felé a Malom liget megállóhelyet követően a Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Városház tér
– Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Szent István út, Iparkamara (volt
bútorbolt előtti) megállóhelyet, viszont megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú
kocsiállásán.
A 14, 14B jelzésű helyi autóbuszjáratok a Liget utca felé az Árkád üzletház megállóhelyet követően a
Révai Miklós utca – Városház tér – Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a
Szent István út, Iparkamara (volt bútorbolt előtti) megállóhelyet, viszont megállnak a Révai
Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán.
A 19-es jelzésű helyi autóbuszjáratok a Széchenyi István Egyetem felé a Malom liget megállóhelyet
követően a Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Városház tér – Aradi vértanúk útja útvonalon
közlekednek, ezért nem érintik a Nádor aluljáró és a Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyeket, viszont megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 06-os számú kocsiállásán.
A CITY jelzésű helyi autóbuszjáratok a Teleki László utca, színház megállóhelyet követően a Szent
István út – Gárdonyi Géza utca – Révai Miklós utca – Városház tér – Aradi vértanúk útja – Virágpiac
– Zechmeister utca – Jókai utca – Szent István út útvonalon közlekednek, ezért megállnak a
Gárdonyi Géza utcában és a Révai Miklós utca megállóhely 06-os számú kocsiállásán is, viszont
a Munkácsy Mihály utca és az Eötvös park megállóhelyeken nem állnak meg.
A Révai Miklós utcából induló, valamint a Jókai utca felől érkező helyi autóbuszjáratok – a
versenyzők bemutatása, a rajtok és a célba érkezések, valamint a díjátadás időszakának kivételével
– változatlan útvonalon közlekedhetnek!

10.00 órától 21.00 óráig folyamatosan (a versenypálya lezárásától a kordonok lebontásáig)
A fentiekben felsorolt korlátozások ebben az időszakban is teljes mértékben fennállnak, továbbá az
1-es út nagyobb részének lezárása miatt
• a városközpont felé közlekedő 2B, 6, 8, 8B, 10, 12, 12A, 14, 14B, 17, 17B, 30, 30A, 30B, 31, 31A
jelzésű helyi autóbuszjáratok, valamint a Szigetköz illetve Gyárváros felől Győr, autóbusz-állomás
irányába közlekedő helyközi (regionális és országos) autóbuszjáratok az Árkád-csomópontból nem
közlekednek a Szent István út felé, hanem a körgeometriás csomópontot érintve, a Fehérvári út –
Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó út / Nádor aluljáró útvonalon érik el Győr, autóbuszállomást illetve a Révai Miklós utcát. Ezért nem érintik a Gárdonyi Géza utca és a Szent István út,
Iparkamara (volt bútorbolt előtti) megállóhelyeket, illetve az érintett járatok a Budai út, Árkád
üzletház megállóhely helyett a Fehérvári út, Árkád üzletház megállóhelyen állnak meg. A
késések csökkentése érdekében az autóbuszok a fenti terelőúton található megállóhelyeken nem
állnak meg.

•

•
•

A 15, 15A és 30Y jelzésű helyi autóbuszjáratok a Révai Miklós utca felől a Szent István út – Árkádcsomópont – Budai út – Nagysándor József utca – Ipar utca – Mártírok útja – Likócsi híd – Reptéri út
– Dohány utca – Kardán utca útvonalon közlekednek. Ezért a 30Y járatok nem érintik a Mártírok
útja és az Íves utca megállóhelyeket, viszont megállnak a Mátyás király tér és a Dohány utca,
Kenvéd Kft. megállóhelyeken. A 15-ös és 15A járatok megállóhelyei változatlanuk, viszont
menetidejük 2-3 perccel megnő. Visszafelé a 15A és 30Y jelzésű helyi autóbuszjáratok a Kardán utca
– Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca – Nagysándor József utca –
Tompa utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Nádor aluljáró – Révai Miklós utca
útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Mártírok útja és a Gárdonyi Géza utca
megállóhelyeket, viszont a 30Y jelzésű járatok is megállnak a Mátyás király tér megállóhelyen.
A Honvédségtől 15.45 órakor induló 41-es jelzésű autóbuszjárat a Laktanya utca – Kardán utca –
Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca felé közlekedik, megállóhelyei
változatlanok, de menetideje 2-3 perccel nő.
A Honvédségtől 15.45 órakor induló 42-es jelzésű autóbuszjárat a Laktanya utca – Kardán utca –
Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca – Nagysándor József utca – Tompa
utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Nádor aluljáró – Révai Miklós utca –
Városház tér – Aradi vértanúk útja – Árpád út – Teleki László utca – Szent István út – Baross Gábor
híd útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Mártírok útja és a Szent István út, Iparkamara (volt
bútorbolt előtti) megállóhelyeket, de megáll a Mátyás király téren, a Révai Miklós utca
megállóhely 06-os kocsiállásán és a Városháza megállóhely 01-es kocsiállásán.
A GÖNYŰI HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK TERELŐÚTVONALA
Győr(Kertváros), vadászlőtér
NEM ÜZEMEL!
Győr, Segítőház, bejárati út
NEM ÜZEMEL!

Győr(Likócs), AUDI, bejárati út
NEM ÜZEMEL!

Győr, Szent István
út, Iparkamara
GYŐR, AUTÓBUSZÁLLOMÁS FELÉ
NEM ÜZEMEL!

Győr, Mártírok útja
NEM ÜZEMEL!

Győr, Gyárváros
vasúti megállóhely
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY

•

Győr(Győrszentiván),
Kálmán Imre út
IDEIGLENES
MEGÁLLÓHELY

Győr(Győrszentiván),
Sugár út, Vajda utca
IDEIGLENES
MEGÁLLÓHELY

AUDI gyár,
5-ös porta

Győr, Chio sütőüzem
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY

Az 1721 (Győr – Komárom – Esztergom) és 7007 (Győr – Gönyű – Nagyszentjános) jelzésű
helyközi (regionális) autóbuszjáratok mindkét irányban a 30A jelzésű helyi autóbuszok útvonalán,
vagyis a Fehérvári út – Vágóhíd utca – Kandó utca – Reptéri út – Hűtőház utca – Váci Mihály utca –
Déryné út – Kör tér – Sugár út – Vajda utca – Felüljáró út – Kálmán Imre út (– 1-es főút) útvonalon
közlekednek, ezért nem érintik a Győr, Mártírok útja – Győr(Likócs), AUDI, bejárati út – Győr,
Segítőház, bejárati út – Győr(Kertváros), vadászlőtér megállóhelyeket, viszont Gyárváros és
Győrszentiván-Kertváros elérhetőségének fenntartása érdekében a 7007-es vonal járatai megállnak a
Győr, Gyárváros vasúti megállóhely, a Győr, Chio sütőüzem, a Győr(Győrszentiván), Sugár út,
Vajda utca és a Győr(Győrszentiván), Kálmán Imre út megállóhelyeken. Győr felé a fenti járatok

•

•
•

•

•

•

•

a Vágóhíd utcáról a Fehérvári útra balra kanyarodva, a Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó
út útvonalon érik el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érintik a Győr, Szent István út,
Iparkamara (volt bútorbolt előtti) megállóhelyet sem, Győrből viszont változatlan útvonalon
indulnak az autóbuszjáratok, így a Győr, Szent István út, Iparkamara megállóhelyen is megállnak!
A 7009 (Győr, Ipari Park – Gönyű – Nagyszentjános) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat
az Ipari Park felől érkezve a Győr, AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet követően a körforgalomban
megfordul, azért a Győr, Íves utca megállóhelyet nem érinti, majd a Kardán utca – Martin utca –
Reptéri út útvonalon visszatér a Hűtőház utcába, és onnan a 7007-es vonallal megegyező
terelőútvonalon közlekedik Gönyű felé, illetve visszafelé is ugyanígy közlekedik.
A 7040 ( [Pápateszér] – Győr, autóbusz-állomás – Győr, Íves utca) jelzésű helyközi (regionális)
autóbuszjáratok a Győr, AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet követően a körforgalomban fordulnak
meg, azért a Győr, Íves utca megállóhelyet nem érintik.
A 7058 (Győr, AUDI gyár – Ikrény – Rábapatona) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat az
AUDI gyár, 4-es porta megállóhelyet követően az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érinti, ezt
követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca
– Puskás Tivadar utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó út útvonalon
éri el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érinti a Győr, Íves utca, a Győr, Fehérvári út, Vágóhíd
utca és a Győr, Budai út, Árkád üzletház megállóhelyeket, viszont megáll a Győr, Dohány utca,
Kenvéd Kft. és a Győr, Vágóhíd utca megállóhelyeken. Visszafelé (Rábapatonáról az AUDI gyár
felé) az útvonal a Puskás Tivadar utcáig változatlan, utána az autóbusz az Ipar utca – Mártírok útja –
Likócsi híd – Reptéri út – Dohány utca – Kardán utca útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Győr,
Íves utca megállóhelyet, viszont megáll a Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyen.
A 7059 (Győr, AUDI gyár – Bágyogszovát – Kisbabot) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat
az AUDI gyár, 4-es porta megállóhelyet követően az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érinti,
ezt követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar
utca – Nagysándor József utca – Budai út – Fehérvári út – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca –
Eszperantó út útvonalon éri el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érinti a Győr, Íves utca, a Győr,
Mártírok útja és a Győr, Budai út, Árkád üzletház megállóhelyeket, viszont megállnak a Győr,
Dohány utca, Kenvéd Kft., a Győr, Mátyás király tér és a Győr, Fehérvári út, Árkád üzletház
megállóhelyeken. Visszafelé (Kisbabotról az AUDI gyár felé) az útvonal a Budai út, szeszgyárig
változatlan, utána az autóbusz a Nagysándor József utca – Ipar utca – Mártírok útja – Likócsi híd –
Reptéri út – Dohány utca – Kardán utca útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Győr, Mártírok
útja és a Győr, Íves utca megállóhelyeket, viszont megáll a Győr, Mátyás király tér és a Győr,
Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyeken.
A 7061 (Győr, AUDI gyár – Csorna – Szil – Beled) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat az
AUDI gyár, 4-es porta megállóhelyet követően az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érinti, ezt
követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca
– Puskás Tivadar utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó út útvonalon
éri el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érinti a Győr, Íves utca megállóhelyet, viszont megáll a
Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyen. Visszafelé (Beled és Vág felől az AUDI gyár felé)
az autóbuszok ugyanígy közlekednek.
A 7063 (Győr, AUDI gyár – Csorna – Rábacsanak) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat az
AUDI gyár, 4-es porta megállóhelyet követően az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érinti, ezt
követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca
– Nagysándor József utca – Tompa utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca –
Eszperantó út útvonalon éri el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érinti a Győr, Íves utca és a
Győr, Mártírok útja megállóhelyeket, viszont megáll a Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft. és a
Győr, Mátyás király tér megállóhelyeken.
A 7067 (Árpás – Dör – Csorna – Győr, AUDI gyár) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjárat az
AUDI gyár felé a Győr, autóbusz-állomás – Szent István út – Árkád-csomópont – Budai út –
Nagysándor József utca – Ipar utca – Mártírok útja – Likócsi híd – Reptéri út – Dohány utca – Kardán
utca útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Győr, Íves utca megállóhelyet, viszont megáll a
Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyen.

•

•

•

A 7069 (Győr, AUDI gyár – Csorna – Kapuvár) jelzésű helyközi (regionális) autóbuszjáratok az
AUDI gyár felől az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érintik, ezt követően azonban a Kardán
utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca – Puskás Tivadar utca –
Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó út útvonalon érik el Győr, autóbuszállomást, ezért nem érintik a Győr, Íves utca megállóhelyet, viszont megállnak a Győr, Dohány
utca, Kenvéd Kft. megállóhelyen. Visszafelé (Kapuvár felől az AUDI gyár felé) az autóbuszok
ugyanígy közlekednek.
A 7074 (Győr, AUDI gyár – Csorna – Bogyoszló – Magyarkeresztúr – Kapuvár) jelzésű helyközi
(regionális) autóbuszjárat az AUDI gyár felől az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet még érinti, ezt
követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi híd – Mártírok útja – Ipar utca
– Nagysándor József utca – Tompa utca – Vágóhíd utca – Pálffy híd – Mészáros Lőrinc utca –
Eszperantó út útvonalon éri el Győr, autóbusz-állomást. Visszafelé (Magyarkeresztúr, Csorna felől az
AUDI gyár felé) az autóbuszok ugyanígy közlekednek, ezért nem érintik a Győr, Mártírok útja és a
Győr, Íves utca megállóhelyeket, viszont megállnak a Győr, Mátyás király tér és a Győr,
Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyeken.
A 7085 (Győr, AUDI gyár – Mosonszentmiklós – Lébény) jelzésű helyközi (regionális)
autóbuszjáratok az AUDI gyár, 4-es porta megállóhelyet követően az AUDI gyár, főbejárat
megállóhelyet még érintik, ezt követően azonban a Kardán utca – Dohány utca – Reptéri út – Likócsi
híd – Mártírok útja – Ipar utca – Nagysándor József utca – Budai út – Fehérvári út – Pálffy híd –
Mészáros Lőrinc utca – Eszperantó út útvonalon érik el Győr, autóbusz-állomást, ezért nem érintik a
Győr, Íves utca és a Győr, Budai út, Árkád üzletház megállóhelyeket, viszont megállnak a Győr,
Dohány utca, Kenvéd Kft. és a Győr, Fehérvári út, Árkád üzletház megállóhelyeken. Visszafelé
(Lébény felől az AUDI gyár felé) az útvonal a Budai út, szeszgyárig változatlan, utána az autóbusz a
Nagysándor József utca – Ipar utca – Mártírok útja – Likócsi híd – Reptéri út – Dohány utca – Kardán
utca útvonalon közlekedik, ezért nem érinti a Győr, Íves utca megállóhelyet, viszont megáll a
Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft. megállóhelyen.

A HELYKÖZI MUNKÁSJÁRATOK TERELŐÚTVONALAI

Győr, Íves utca a HELYKÖZI JÁRATOK
SZÁMÁRA NEM ÜZEMEL!

Győr, Dohány utca, Kenvéd Kft.
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY
(az Íves utca helyett)

Győr, Mártírok útja
NEM ÜZEMEL!
Győr, Szent István út,
Iparkamara és
Győr, Budai út,
Árkád üzletház
GYŐR, AUTÓBUSZÁLLOMÁS FELÉ NEM
ÜZEMEL!

Győr, Mátyás király tér
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY
(a Mártírok útja helyett)

Győr,
Fehérvári út,
Árkád üzletház
(Budai út, Árkád
üzletház helyett)

Győr, Vágóhíd utca
IDEIGLENES MEGÁLLÓHELY
(a 7058-as vonalon)

10.00 órától 10.50 óráig és 15.30 órától 16.20 óráig, valamint 18.30 órától 19.30 óráig (a versenyzők
bemutatása, felkészülés a rajtra, díjátadás)*
A fentiekben felsorolt korlátozások ebben az időszakban is teljes mértékben fennállnak, továbbá
• a Révai Miklós utca felől érkező 2, 5, 6, 7, 12, 12A, 15, 15A, 19, 21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 30,
30A, 31, 38, 38A jelzésű, valamint a Jókai utca felől érkező 1, 1A, 8, 8B, 9, 11, 14, 14B, 17, 17B,
29, CITY, EYOF jelzésű helyi járatok a Városháza illetve a Honvéd liget megállóhelyet követően az
Aradi vértanúk útja – Árpád út – Teleki László utca – Szent István út útvonalon közlekednek,
megállóhelyeik változatlanok, azonban menetidejük 3-4 perccel nő.
10.50 órától 12.30 óráig és 16.20 órától 18.30 óráig (a versenyek ideje alatt)
A fentiekben felsorolt korlátozások ebben az időszakban is fennállnak (kivéve a * jelzésű részt,
amely a rajt és a célba érkezés közötti időszakokban nem érvényes, akkor nem szükséges az Árpád
út felé kerülni!), továbbá
• lezárásra kerül az 1-es főút a 813-as főút és a likócsi körforgalom között, valamint a 813-as főút az 1es főút és az északi AUDI-út között, továbbá az északi AUDI-út teljes hosszában (a likócsi
körforgalom és a 813-as főút között).
• A 12, 12A, 20, 20Y, 24 jelzésű helyi autóbuszjáratok nem érintik az Íves utca – AUDI gyár, 10-es
porta (Honvédség) – AUDI gyár, 9-es porta – AUDI gyár, 8-as porta – AUDI gyár, 7-es porta –
AUDI gyár, 5-ös porta, körforgalom megállóhelyeket. Az AUDI gyár felé érkező autóbuszjáratok
az AUDI gyár, főbejárat megállóhelyet követően a körforgalomban megfordulnak, és a 12A, 20, 20Y
jelzésű autóbuszjáratok innen indulnak vissza a menetrendnek megfelelő időpontban, míg a 12-es és
24-es jelzésű autóbuszjáratok a Kardán utca – Martin utca – Reptéri út – Hűtőház utca útvonalon érik
el az AUDI gyár, 5-ös porta, parkoló elnevezésű végállomásukat, illetve visszafelé is ugyanígy
közlekednek.
• A versenyek közötti időszakban, azaz 12.30 és 16.20 óra között a Kardán utca – AUDI elkerülő
útvonalat az autóbuszok használhatják, ezáltal a 14 órai műszakváltás idején a 12, 12A, 20, 20Y, 24
jelzésű autóbuszjáratok teljes útvonalukon közlekedhetnek, és minden megállóhelyükön
megállnak!
10.50 órától cca. 11.10 óráig, cca. 12.05 órától 12.30 óráig, 16.20 órától cca. 16.40 óráig és cca. 18.05
órától cca. 18.30 óráig (a rajtok és a célba érkezések idején)
Néhány sávszakasz kivételével – végig lezárásra kerül az 1-es főút Baross Gábor híd és 813-as főút
közötti szakasza is. Az autóbuszjáratok lehetőség szerint a fent leírtaknak megfelelően közlekednek,
azonban a kerékpáros versenyzők elhaladásának idejére az 1-es főút Munkácsy Mihály utca és 813-as út
közötti valamennyi kereszteződése időszakosan lezárásra kerül, ezért az érintett helyi autóbuszjáratok
operatív irányítás révén várják meg a versenyzők elhaladását és a lezárások feloldását, a lezárt
csomópontokat megelőző megállóhelyeken (jellemzően a Zechmeister utca, Rába-part, a Teleki László
utca, színház és a Révai Miklós utca megállóhelyeken). Emiatt egyes autóbuszjáratok akár 20-30
percet is késhetnek, amiért Tisztelt Utasaink szíves türelmét és elnézését kérjük.
A kellemetlenségek miatt Tisztelt Utasaink szíves megértését kérjük.
Szombathely, 2017. július 17.
ÉNYKK Zrt.
SZOMBATHELY

