Éjszakai vágányzár a teljes villamosvonalon
2015. november 24. kedd, 10:23

2015. november 25-én, szerdán és 26-án, csütörtökön éjszaka villamosok helyett
villamospótló autóbuszok közlekednek. Az utolsó 1-es villamos a Tiszai pályaudvarról
20:00 órakor, Felső-Majláthról 20:12-kor indul. Az éjszakai vágányzár a 2-es villamosok
közlekedését is érinti, az utolsó szerelvény a Tiszai pályaudvarról 19:54-kor, a
Vasgyárból 20:17-kor indul.

Villamospótló autóbuszok a Tiszai pályaudvarról 20:12-04:15 között, míg Felső-Majláthról
20:24-04:15 között indulnak a villamos menetrendje szerint. A Vasgyár irányába a
villamospótlás idején az Újgyőri főtérről induló 9, 19, 21, 21B, 29, 67 és 68 jelzésű autóbuszok a
villamos helyett igénybe vehetők a villamoson érvényesített menetjegy másik végének
érvényesítésével, illetve ezeken a járatokon a vasgyári szakaszon elfogadjuk az érvényes
villamosbérletet is.

A villamospótló járatok a Tiszai-pályaudvar - Újgyőri piac között a belvároson keresztül
közlekedve a villamosmegállókban állnak meg, az Újgyőri piac után a Testvériség utcánál
rátérnek a közútra, és az alábbi helyeken állnak meg:
a Bulgárföld, a Diósgyőr városközpont, valamint az Alsó-Majláth villamosmegállóhelyek helyett
az 1-es autóbusz megállóhelyén
A villamospótló autóbusz a Bölcs utcai villamosmegállóban nem áll meg, e helyett a járatot az
1-es autóbusz Alsó-Majláth megállóhelyén lehet igénybe venni.
A DVTK Stadion, a Diósgyőri Gimnázium, a LÁEV és a Zenta utca villamosmegállók esetében a
villamosmegállóval párhuzamosan, az út szélén kialakított
villamospótlóautóbusz-megállóhelyeken állnak meg a villamospótló járatok.
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A villamospótló autóbuszok indulási ideje:
a Tiszai pályaudvarról: 20: 12, 20:24, 20:36, 20:48, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:20,
22:37, 23:07, 23:37, 0:07, 0:37, 1:07, 1:37, 2:07, 2:37, 3:07, 3:37, 04:07, 04:15.
Felső-Majláthról: 20:24, 20:35, 20:50, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:20, 22:35, 22:50,
23:05, 23:20, 23:50, 0:20, 0:50, 1:20, 1:50, 2:20, 2:50, 3:20, 3:50, 4:15.

A villamospótló autóbuszt a Tiszai pályaudvar végállomáson a 31-es, Felső-Majláthon a
belváros irányába lévő Felső-Majláth autóbusz megállóhelyen lehet igénybe venni.

2015. november 26-án és 27-én hajnalban az első villamos a Tiszai pályaudvarról 04:24-kor,
Felső-Majláthról 04:30-kor indul, a kettes villamos üzemkezdettől menetrend szerint közlekedik.

Utazzon velünk a Facebookon is, ahol ezeket az információkat is megtalálja.

www.facebook.com/mvkzrt

2/2

