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Tájékoztatás 
 

a Győrújbarát, István utca és Veres Péter utcában 2020.11.23.(hétfő)-

2020.11.26. (csütörtök) közötti napokon történő aszfalt kopóréteg 

beépítéséről: 

 

2020.11.23. hétfő és 2020.11.24. kedd 

Hétfői napon a  8311 jelű úton a 2+960 – 4+660 km szelvények között jobb oldali félpályán történik 

aszfaltozás, ez a  Győrújbarát, István utca 253. ház és  az István utca 67. ház (Albán pékség) közötti 

páratlan oldal felőli forgalmi sávot érinti.  

Keddi napon a másik oldal, a bal oldali pálya kerül aszfaltozásra az István utca 220. és az 56. házak 

közötti szakaszon, az ingatlanok felőli oldalon, kb. 1700 méter hosszan. 

A 8311 j úton az aszfalt burkolat építése a közúti forgalom korlátozásával jár. A közúti forgalom 

biztosítása félpályán jelző őrös forgalom irányítás mellett történik, váltakozó irányban. 

Az István utca 253. és a 67. házak közötti ingatlanok megközelítése, illetve az István utca 220. és az 

56. házak közötti ingatlanok megközelítése jelzett napokon az aszfalt bedolgozás zavartalansága 

érdekében, illetve forgalom biztonsági okokból 7.30 és 19.00 közötti időpontba korlátozásra kerül. 

Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy de. 7.30 és du. 19.00 közötti időpontban a 

kapubejárókon keresztüli ki és behajtással, illetve az ingatlan előtti parkolással ne zavarják az úton 

történő munkavégzést. 

Aszfalt kopóréteg beépítés megkezdésének időpontja mindkét napon: de. 7.30 

A jelzett szakaszon található és a 8311 j. úthoz csatlakozó Önkormányzati utakon is korlátozásra 

kerül a közúti forgalom. 

Csatlakozó Önkormányzati utak; 

Fehérkereszt utca: A csatlakozó utca forgalmát az aszfalt burkolat építés nem érinti. A munkavégzés 

idején a Fehérkereszt utcából az István utcába, illetve az István utcából a Fehérkereszt utcába 

akadályoztatás nélkül lehet közlekedni. 

Vendégfogadó utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Vendégfogadó utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között 

nem lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Málnáskert utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Málnáskert utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Naszvadi-Horgas utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. 

Az utcából kihajtani, illetve a Naszvadi-horgas utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok 
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között nem lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 

7.30-ig az utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Vadkörte utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Vadkörte utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Meggyes utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Meggyes utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Diófa utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az utcából 

kihajtani, illetve a Diófa utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem lehetséges. 

Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az utcát elhagyni 

szíveskedjenek. 

Úrszőlő utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve az Úrszőlő utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Bika-Horgas utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Bika-horgas utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Cseresznye utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Az 

utcából kihajtani, illetve a Cseresznye utcába behajtani gépjárművel a jelzett időpontok között nem 

lehetséges. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel reggel 7.30-ig az 

utcát elhagyni szíveskedjenek. 

Mátyás körút: Az István utcai csomóponti csatlakozások lezárásra kerülnek reggel 7.30-tól, délután 

19.00-ig. Gépjárművekkel a Mátyás körútról az István utca irányába, illetve az István utcából a Mátyás 

Körút irányába közlekedni nem lehetséges. Ajánlott kerülő út, a Győrújbaráti önkormányzat 

úthálózatán a Kis János utca irányába, melyen a Mátyás körút elérhetősége a közúti forgalom 

számára egész nap biztosított. 

Széchényi körút (önkormányzati út): Az István utcai csomóponti csatlakozás lezárásra kerül reggel 

7.30-tól, délután 19.00-ig. Gépjárművekkel a Széchényi körútról az István utca irányába, illetve az 

István utcából a Széchényi körút irányába közlekedni nem lehetséges. Ajánlott kerülő út, a 83133 jelű 

Széchényi utca felé, mely a közúti forgalom számára egész nap biztosított. 

83133 jelű Széchényi utca (82 sz. főút felé): A hétfői aszfaltozási munkák a csomópont forgalmát 

nem korlátozzák.  
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2020.11.25. szerda és 2020.11.26. csütörtök 

Szerdai napon a 8311 jelű úton a 4+660 – 6+200 km (körforgalom) szelvények között jobb oldali 

félpályán történik aszfaltozás, ez a Győrújbarát, István utca 65. ház (páratlan oldal) és a Veres Péter 

utca 94. ház (páros oldal) közötti szakaszon, az ingatlanok felőli forgalmi sávot érinti. 

 Csütörtöki napon a másik oldal, a bal oldali pálya kerül aszfaltozásra az István utca 54. és a Veres 

Péter utca 91. házak között szakaszon, kb. 1540 méter hosszan. 

A 8311 j úton az aszfalt burkolat építése a közúti forgalom korlátozásával jár. A közúti forgalom 

biztosítása félpályán jelző őrös forgalom irányítás mellett történik, váltakozó irányban. 

Az István utca 65. és a Veres Péter u. 94. házak közötti ingatlanok megközelítése, illetve az István 

utca 54. és a Veres Péter u. 91. házak közötti ingatlanok megközelítése jelzett napokon az aszfalt 

bedolgozás zavartalansága érdekében, illetve forgalom biztonsági okokból 7.30 és 19.00 közötti 

időpontba korlátozásra kerül. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy de. 7.30 és du. 

19.00 közötti időpontban a kapubejárókon keresztüli ki és behajtással, illetve az ingatlan előtti 

parkolással ne zavarják az úton történő munkavégzést. 

Aszfalt kopóréteg beépítés megkezdésének időpontja mindkét napon: de. 7.30 

A jelzett szakaszon található és a 8311 j. úthoz csatlakozó Magyar Közút kezelésében lévő Széchényi 

utcán (83133.sz.) és az Önkormányzati utakon is korlátozásra kerül a közúti forgalom. 

Csatlakozó utak; 

83133 jelű Széchényi utca: Az aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül reggel 7.30-tól délelőtt 

10.30-ig. A Széchényi utcából az István utca irányába, illetve az István utcából a Széchényi utca 

irányába a 82. sz. főút felé közlekedni, jelzett időpontok között nem lehetséges. Ajánlott kerülő út az 

István utca irányába a Széchényi körúton a CBA üzlet előtti Széchényi utcai csomópont 

csatlakozásból. 

István király utca (templom és a régi általános iskola környezetében): Az István utcai csomóponti 

csatlakozások lezárásra kerülnek reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Gépjárművekkel az utcából az 

István utca irányába, illetve az István utcából a István király utca irányába közlekedni nem lehetséges. 

Ajánlott kerülő út, a Győrújbaráti önkormányzat úthálózatán a Liszt Ferenc utca irányába melyen az 

István király utca elérhetősége a közúti forgalom számára egész nap biztosított. 

Kis János utca: Az István utcai csomóponti csatlakozás lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-

ig. Gépjárművekkel az utcából az István utca irányába, illetve az István utcából a Kis János utca 

irányába közlekedni nem lehetséges. Ajánlott kerülő út, a Győrújbaráti önkormányzat úthálózatán a 

Liszt Ferenc utca irányába melyen a Kis János utca elérhetősége a közúti forgalom számára egész nap 

biztosított. 
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László utca: Az István utcai csomóponti csatlakozás lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. 

Gépjárművekkel az utcából az István utca irányába, illetve az István utcából a László utca irányába 

közlekedni nem lehetséges. Ajánlott kerülő út, a Győrújbaráti önkormányzat úthálózatán a Fő utca 

(83129. jelű) irányába melyen a László utca elérhetősége a közúti forgalom számára egész nap 

biztosított. 

 

Kis János utca (civil ház melletti István utca csatlakozás): Az István utcai csomóponti csatlakozás 

lezárásra kerül reggel 7.30-tól, délután 19.00-ig. Gépjárművekkel az utcából az István utca irányába, 

illetve az István utcából a Kis János utca irányába közlekedni nem lehetséges. Ajánlott kerülő út, a 

Győrújbaráti önkormányzat úthálózatán a Liszt Ferenc utca irányába melyen a Kis János utca 

elérhetősége a közúti forgalom számára egész nap biztosított. 

 

Gárdonyi utca és Gárdonyi köz: Az István utcai csomóponti csatlakozások lezárásra kerülnek reggel 

7.30-tól, délután 19.00-ig. Gépjárművekkel a Gárdonyi közből és Gárdonyi utcából az István utca 

irányába, illetve az István utcából az Önkormányzati utcák irányába közlekedni nem lehetséges. 

Ajánlott kerülő út, a Győrújbaráti önkormányzat úthálózatán a Fő utca (83129. jelű) irányába melyen 

a Gárdonyi köz és a Gárdonyi utca elérhetősége a közúti forgalom számára egész nap biztosított. 

 


