
 

Útinform-jelentés: 
 

Munkafolyamat 
megnevezése 

Helyszín (Munkaterület) Megjegyzés Várható befejezés 

    
Kálvin tér – Vár utca 
összekötése 

2020.07.20.-tól várhatóan 
2020.10.15.-ig a Kálvin tér és a Vár 
utca között egy új, 138 méter 
hosszúságú útszakasz kerül 
kiépítésre. 

Úton folyó munkák, 
útszűkület, ideiglenes 
forgalomkorlátozás 

2020.10.15. 

A 108. sz. (Debrecen – 
Füzesabony közötti) 
vasútvonal 
korszerűsítése 

Kishegyesi út – 108. sz. vasútvonal 
keresztezés (Tegez utca – 
Tócóvölgyi állomáshoz vezető út 
közötti szakasz) 

2020. augusztus 13. és 2020. 
szeptember 6. között az átjáró 
forgalma korlátozva lesz. A 
jármű forgalom mindkét 
irányban 1-1 sávon lesz 
biztosítva, a gyalogos forgalom 
egy oldalon haladhat a járdán. 
 
2020. szeptember 7. és  
2020.szeptember 20. között az 
átjáró teljes lezárásra kerül. 
Ebben az időszakban a 
kivitelezéssel érintett vasúti 
átjáróban a gépjármű és 
gyalogos forgalom megtiltásra 
kerül. 
 
2020. szeptember 21. és 2020. 
október 22. között az átjáró 
forgalma korlátozva lesz. A 
jármű forgalom mindkét 
irányban 1-1 sávon lesz 
biztosítva, a gyalogos forgalom 
egy oldalon haladhat a járdán. 

2020.10.22 

A 108. sz. (Debrecen – 
Füzesabony közötti) 
vasútvonal 
korszerűsítése 

2020. szeptember 28-án 21.00 
óráig a Vértesi úti vasúti átjáró, 
valamint az azzal párhuzamos 
járdaszakasz teljes szélességben 
zárva van! 

Vasúti átjáró lezárása, 
úton folyó munkák, 
forgalomkorlátozás, útlezárás. 
A lezárt útszakasz a Mikepércsi 
út – Wesselényi utca – Erzsébet 
utca – Szoboszlói út útvonalon 
kerülhető el. 

2020.09.28. 

Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny 

A Nagyerdei körút Pallagi út és Ady 
Endre út közötti szakasza teljes 
szélességben lezárásra kerül. Ezen az 
útszakaszon minden gépjármű 
forgalma, megállása és várakozása 
tilos. 
Az Ady Endre út - II. János Pál pápa 
tér - Pallagi út (II. János Pál pápa tér  
és Nagyerdei körút között) 
útszakaszon mindkét oldalban 
minden gépjármű megállása és 
várakozása tilos. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás, 
útlezárások rendőri 
forgalomirányítással 

2020.08.29. 22.00 – 
2020.08.30. 16.00 
között 

Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny 

A Simonyi út - Bem tér - Péterfia utca 
- Hunyadi János utca - Bethlen utca 
(Hunyadi János utca és Honvéd utca 
között) – Egyetem sugárút (Honvéd 
utca – Füredi út között) útszakaszon a 

Ideiglenes forgalomkorlátozás, 
útlezárások rendőri 
forgalomirányítással 

2020.08.29. 16.00 – 
2020.08.30. 16.00 
között 



 

menetirány szerinti jobb oldalban 
minden gépjármű megállása és 
várakozása tilos. 
Az Egyetem sugárút (Füredi út – 
Egyetem tér között, valamint a 
Komlóssy utca – Egyetem tér közötti 
parkolóhelyeken) – Egyetem tér - 
Dóczy József utca – Kartács utca – 
Doberdó utca útszakaszon mindkét 
oldalban minden gépjármű megállása 
és várakozása tilos. 
 

Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny 

Várhatóan 12.45 – 13.15 órák 
között a Nagyerdei Stadion – 
Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. 
János Pál pápa tér – Pallagi út - 
Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca 
– Hunyadi János utca – Bethlen utca 
– Egyetem sugárút – Egyetem tér – 
Dóczy József utca – Kartács utca – 
Dorberdó utca (1. kör) útszakasz 
teljes szélességében a versenyzők 
elhaladásáig minden gépjármű 
forgalma tilos.  
Várhatóan 13.15 – 14.40 órák 
között az  Egyetem sugárút (Füredi út 
és Egyetem tér között) – Egyetem tér 
– Dóczy József utca – Kartács utca – 
Doberdó utca útszakasz teljes 
szélességében a versenyzők 
elhaladásáig az autóbusz járatok 
kivételével minden gépjármű 
forgalma tilos.  
Várhatóan 14.40 – 15.15 órák 
között az  Egyetem sugárút (Füredi út 
és Egyetem tér között) – Egyetem tér 
– Dóczy József utca – Kartács utca – 
Doberdó utca (2. kör) útszakasz teljes 
szélességében a versenyzők 
elhaladásáig minden gépjármű 
forgalma tilos.  

Ideiglenes forgalomkorlátozás, 
útlezárások rendőri 
forgalomirányítással.  
A csomópontokban rendőri 
forgalomirányítás lesz 
érvényben. 
 

2020.08.30. 

Távhőaknában történő 
munkavégzés 

Hunyadi utca 6. sz. előtt Úton folyó munkák, ideiglenes 
forgalomkorlátozás 

2020.08.24. – 
2020.08.28. 12:00 

Távhőaknában történő 
munkavégzés 

Kossuth utca – Klaipeda utca – 
Burgundia utca kereszteződés 

Úton folyó munkák, ideiglenes 
forgalomkorlátozás 

2020.08.24. – 
2020.08.30. 

Közműépítés Félegyházi utca, Tamás utca, 
Nógrádi Mátyás utca 

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 
járda igénybevétele miatt 

2020.08.30. 

Út- és közműépítés Köntösgát sor Úton folyó munkák, útszűkület, 
ideiglenes forgalomkorlátozás 

2020.09.11. 

Útépítés Vályi Nagy Tibor utca, Kőrösi 
Csoma utca, Hetényi János utca, 
Zólyom utca, Kard utca, Apafája 
utca 

Úton folyó munkák, útszűkület, 
ideiglenes forgalomkorlátozás 

2020.09.30. 

Csomópont átépítése A 47. sz. főútvonal (Mikepércsi út) – 
Hosszúpályi út csomópontjában 
 
 

Úton folyó munkák, útszűkület, 
ideiglenes forgalomkorlátozás 

2020.12.23. 



 

Kerékpárút építése Kishatár út – Torockó utca Úton folyó munkák, útszűkület, 
ideiglenes forgalomkorlátozás  

2021.03.03. 

Kátyúzás Debrecen egész területén folyamatos  
 
Debrecen, 2020.08.27. 


