
 

 

 

A DKV HAZAVISZ 

Éjszakai járatok a Campus Fesztivál ideje alatt 

 

A DKV Zrt. az előző évekhez hasonlóan idén is indít autóbusz és villamos éjszakai járatokat 

a Campus Fesztivál ideje alatt. A járatok szerdától szombatig, azaz 2018. július 18-tól 22-ig, 

üzemzárás után, másnap hajnalig közlekednek majd. A fesztiválozók idén nem csak jegyet 

vásárolhatnak, de értékes nyereményekért játszhatnak a DKV Sátornál.  

Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a Társaság 2018-ban is C1, C2, és C3 jelzéssel 

közlekednek az autóbuszok, továbbá az 1-es villamos vonalon is közlekednek majd éjszakai 

járatok. Az autóbuszok a Klinikák előtt kialakított ideiglenes megállóhelyről félóránként indulnak 

majd.  

Az éjszakai járatok normál díjszabással vehetők igénybe, az utazáshoz érvényes vonaljegy, napi 

jegy vagy bérlet szükséges.  

C1-ES AUTÓBUSZ 

 Útvonal: Klinikák ideiglenes forduló – Nagyerdei körút – Hadházi út – Nyíl utca – Árpád tér 

– Kassai út – Sámsoni út – Acsádi út – Veress Péter utca – Vámospércsi út – Hétvezér utca – 

Diószegi út – Borzán Gáspár utca – Monostorpályi út – Mikepércsi út – Nagyállomás 

 Megállóhelyek: Klinikák ideiglenes megállóhely, Kardos utca, Hadházi út, Árpád tér, 

Laktanya utca, Thököly utca, Budai Nagy Antal utca, Szalók utca, Acsádi út,  

Skalnitzky Antal utca, Veres Péter utca, Hold utca, Regionális Képző Központ,  Sólyom utca, 

Hétvezér utca, Bihari utca, Borzán Gáspár utca, Konzervgyár, Kabar utca, Wekerle utca, 

Debreceni Erőmű, Nagyállomás 

 Indulási időpontok a Klinikák elől: 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:15 

C2-ES AUTÓBUSZ 

 Útvonal: Klinikák ideiglenes forduló – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca – 

Békessy Béla utca – Mikszáth Kálmán utca – Thomas Mann utca – Nádor utca –  

Dózsa György utca – Mester utca – Pesti utca – Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca – 

István út – Vértesi utca – Gázvezeték utca – Mikepércsi út - Nagyállomás  

 Megállóhelyek: Klinikák (ideiglenes megállóhely), Dóczy József utca, Csokonai Vitéz 

Mihály Gimnázium, DAB székház, Dienes László Gimnázium, Dózsa György utca,  

Csemete utca, Mester utca, Pesti utca, Kishegyesi út, Dorottya utca, Derék utca, Jégcsarnok, 

Holló László sétány, Sárvári Pál utca, Vincellér utca, Tócóskert tér, Kanális utca,  

Bádogos utca, Gázvezeték utca, Debreceni Erőmű, Nagyállomás 

 Indulási időpontok a Klinikák elől: 0:20, 0:50, 1:20, 1:50, 2:20, 2:50, 3:20 

 
 



 

 

C3-AS AUTÓBUSZ 

 Útvonal: Klinikák ideiglenes forduló – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca – 

Békessy Béla utca – Böszörményi út – Füredi út – Szabó Lőrincz utca – Károli Gáspár utca – 

Vezér utca – Böszörményi út – 35-ös számú főút – Sillye Gábor utca – Felsőjózsai utca –  

Elek utca – Rózsavölgy utca – Gönczy Pál utca – Bocskai István út – Tokaji utca –  

Templom utca – Alsójózsai utca – Nagyszentgyörgy utca 

 Megállóhelyek: Klinikák (ideiglenes megállóhely), Dóczy József utca, Csokonai Vitéz Mihály 

Gimnázium, Békessy Béla utca, Agrártudományi Centrum, Kertváros, Füredi kapu, Honvéd 

Középiskola, Szabó Lőrincz utca, Károli Gáspár utca, Nyék utca, Branyiszkó utca, Lóverseny 

utca, Hangyás utca, Harstein kertek, 35-ös út, Harmat utca, Sillye Gábor utca, Barátság utca,  

Elek utca, Bondorhát utca, Elek utca 147., Felsőjózsa, Rózsavölgy utca 175.,  

Rózsavölgy utca 133., Bondorhát utca, Rózsavölgy utca, Pál utca, Gönczy Pál Általános 

Iskola, Csonkatorony utca, Józsakert utca, Templom utca, Alsójózsai utca, Nagyszentgyörgy 

utca. 

 Indulási időpontok a Klinikák elől: 0:10, 0:40, 1:10, 1:40, 2:10, 2:40 

 

Az autóbuszok a Nagyállomástól a Nagyerdőre a legrövidebb útvonalon mennek vissza, utasokat 

nem szállítanak! 

1-ES VILLAMOS  

A DKV a Campus ideje alatt, szerdától szombatig éjszaka is közlekedteti az 1-es villamost.  

A járatok üzemzárás után 23 óra 20 perc és 4 óra 20 perc között 20 percenként indulnak  

a Nagyállomásról.  

SŰRÍTETT AUTÓBUSZ - KÖZLEKEDÉS 

A fesztiválra történő eljutás megkönnyítése érdekében négy napon keresztül a 22-es és 24-es 

autóbuszjáratok 17 óra 10 perctől üzemzárásig sűrített menetrend szerint közlekednek majd.  

 

 

DKV JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS 

Az előző évekhez hasonlóan, a fesztiválozók a helyszínen, közvetlenül az Ady Endre úti bejárat 

mellett található DKV jegypontnál megvásárolhatják az utazáshoz szükséges vonaljegyet, 

tömbjegyet, illetve 1, 3 és 7 napos jegy is. Ezen kívül a Klinikák ideiglenes megállóhelyen is lesz 

lehetőség elővételi vonaljegy vásárlásra. 

 

 



 

Idén először a 2016. november 14. után kibocsátott új típusú személyi igazolvánnyal,  

vagy a 2012. január 1. után kibocsátott diákigazolvánnyal rendelkező fesztiválozóknak 

lehetőségük van elektronikus 1, 3 vagy 7 napos jegyet vásárolni.  

Ez kétféleképpen tehetik meg:  

 a fesztivál bejáratánál található DKV jegypontnál készpénzes fizetéssel, vagy  

 a www.dkv.hu internetes oldalon található Online jegy- és bérletvásárlás menüpontban 

bankkártyás fizetéssel.  

 

JÁTÉKOS DKV STAND A FESZTIVÁLON 
 

 

Idén először a fesztiválozók a jegyponton kívül is megtalálják a DKV-t a Campuson.  

A kitelepülés célja, hogy bemutassa a Társaság „okos megoldásait”, innovációs fejlesztéseit. 

Minden nap érdekes játékok és nyeremények várják azokat az érdeklődőket, akik a négy nap 

alatt ellátogatnak a DKV standhoz. 

A további részletekért mindenki kövesse a Facebook oldalunkat!  

 

 

A Campus Fesztivál ideje alatt közlekedő éjszakai járatokról, terelőútvonalakról, jegyvásárlási 

lehetőségekről minden információ megtalálható a www.dkv.hu internetes oldalon, a valósidejű 

menetrendi adatokat és közlekedési információkat tartalmazó TransIT DKV mobil applikációban, 

valamint a DKV Facebook oldalon. 

 

Minden érdeklődőt várunk a standunknál! Játssz velünk a fesztiválON, szórakozz a zenei 

programokON és utazz haza DKV járatON minden Campus napON! 

 
 

Debrecen, 2018. július 5. 

http://www.dkv.hu/
http://www.dkv.hu/

