
AUTÓMENTES NAP 
2016. SZEPTEMBER 17. 

HELYE: NAGYERDŐ, KÖDSZÍNHÁZ KÖRNYÉKE 

 

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK: 

1. DMJV Önkormányzata 

2. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

3. DV PARKING Kft. 

4. KLIK Debreceni Tankerülete 

5. Debreceni Rendőrkapitányság 

6. Debreceni Közterület Felügyelet 

7. DERKE 

8. „JÓ BRINGA” Egyesület 

 

 

P R O G R A M O K 
 

I. DKV KÖZLEKEDÉSI VERSENY: 

Az autómentes napon a DKV Zrt. a közlekedési versenyt szervez iskolás csapatoknak.  

A résztvevők feladata a városon belül, megadott pontból megadott pontba történő eljutás 

közösségi közlekedési eszközök igénybevételével. A tervezéshez a DKV új honlapjának 

útvonaltervezőjét és a TransIT DKV mobil alkalmazást is használhatják a csapatok.  

 

A verseny feltételei:  

A versenyen elsősorban 2-6 fős csapatok, családok vehetnek részt. A regisztrációnál a versenyzők 

megkapják menetlevelüket, és a kapcsolódó feladatsort. A csapatoknak a városban a közösségi 

közlekedési járműveket használva fel kell keresniük három helyszínt ahhoz, hogy az adott 

kérdéseket meg tudják válaszolni. A játékban az idő is számít. A regisztrációnál rögzítjük a csapat 

indulásának valamint a beérkezési ponton az érkezésének időpontját. A menetlevélen feltüntetjük 

a csapat létszámát is, ugyanis ezzel a passzussal ingyen utaznak a DKV járművein a versenyzők.  
 

REGISZTRÁCIÓ: 

HELYE: DKV sátor, Petőfi tér 

IDEJE: 10.00-12.00 között 

ÉRKEZÉSI PONT: 

HELYE: DKV sátor, Ady Endre út 

IDEJE: legkésőbb 14 óra 30 percig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. AUTÓMENTES NAP – NAGYERDŐ 

11.00 – 18.00 

 

Arra törekszünk, hogy az egész napos rendezvényen azok számára is élményt nyújtsunk, akik  

a közlekedési versenyen nem indulnak, viszont kilátogatnak a Nagyerdőre az Autómentes Napon. 

A Nagyerdőn a DKV Zrt., DV Parking, a DERKE és a Rendőrség várja programokkal  

az érdeklődőket. Akik regisztrálnak az autómentes napon, azok a DKV sátorban kapott 

szelvénnyel ingyen léphetnek be a Debreceni Vidámparkba. Az ingyenesség, csak a belépésre 

vonatkozik. 

 

◄ DV PARKING  

Az elektromos autózás a jövő. A Társaság az autómentes napon az elektromos, környezetbarát 

autózás népszerűsítését tűzi ki célként. 
 

TERVEZETT BEMUTATANDÓ AUTÓK ÉS JÁRMŰVEK (e-Mobility Kft): 

● Tesla Model S85 

● Nissan Leaf 

● Elektromos robogók 
 

PROGRAMOK: 

● Rally verseny gyerekeknek és felnőtteknek, elektromos távirányítású autókkal az E-ON 

jóvoltából 
 

HELYE: a ködszínház és a futópálya között, az Ady Endre úton. 

● TESZT, TOTÓ az elektromos autózásról, a debreceni gyorstöltő állomásról 

● Elektromos hajtású autó kiállítása, próbaút 

 

◄ HŐLÉGBALLONOZÁS a DV PARKING jóvoltából 
 

HELYE: Ködszínház és a Nagyerdei Stadion közötti füves terület 

IDEJE: 16.00 és 18.00 óra között 

A rendezvényen lehetőség lesz a hőlégballonba beszállni és mintegy 10 m-es magasságba 

emelkedni, majd leereszkedni. A hőlégballonozáson azok vehetnek részt, akik eredményesen 

vettek részt a szervező társaságok által meghirdetett versenyeken, teszteken. 
 

◄ RENDŐRSÉGI BEMUTATÓK: 
 

● Motoros bemutató 

● Kutyás bemutató 

● Kerékpáros ügyességi versenyek 

A rendőrség a rendezvény területén elhelyez egy rendőrautót és egy rendőrmotort is. 
 

◄ DKV ZRT. PROGRAMJAI 
 

● Miért a DKV – információs kereső játék. 

● Puzzle 

● Környezetvédelmi Totó 
 

 

A DKV Zrt. az Ady Endre útra egy trolibusszal és egy elektromos busszal és egy elektromos 

autóval áll ki 10.00 – 18.00 óra között. Az Autómentes Nap szinte minden évben, így az idén is 

egybe esik a Nemzetközi Troli Nappal, a Társaság ennek jegyében is szervezi a programokat. 

 



 

◄ DERKE PROGRAMJAI 
 

FOLYAMATOS PROGRAMOK:  

●Mobil-pénztár gépjármű kiállítása - MÁV-START ZRT. 

A mobil pénztár egy Citroen Jumper Comfort Padló-Kabin járműből kialakított, két 

pénztári munkahellyel ellátott speciális gépjármű 

●Játszósarok gyerekeknek. (rajz, kifestő, kirakó, favonat, stb.) 

●"Én az Utas": - Utasjogi tanácsadás és utazási és útvonal tervezési javaslatok, ötletek 

helyi, helyközi és nemzetközi utasoknak. 
 

IDŐPONTHOZ KÖTÖTT PROGRAMOK: 

●13:30, 14:00, 14:30, 15:00 - Közlekedéstörténeti vetélkedő, kicsiknek és nagyoknak  

 

 

II. KERÉKPÁROS PROGRAMOK. 
 

KERÉKPÁROS VERSENYEK SZEPTEMBER 17 – 18-ÁN 
 

DÁTUM PROGRAM     RAJT IDŐPONTJA 

Szombat 

09.17.  MTB – 20 km      14:30 

09.17.  Jóbringa.hu MTB – 40 km    14:30 

09.17.  Best fm városkerülés -7 km    16:00 

09.17.  Kispróba gyerekverseny    14:00 

Vasárnap 

09.18.  Capriolo családi túra – 13 km   14:30 

09.18.  Bianchi Debrecen maraton–120 km   10:30 

09.18.  Debrecen Auto Hortobágy próba – 55 km  10:35 

09.18.  CTM teljesítmény túra – 55 km   10:40 

09.18.  Kispróba gyerekverseny    14:00 

 

 

► EREDMÉNYHIRDETÉS: 
 

HELYE: Ködszínház melletti színpad 

IDEJE: 15.30  

FELAJÁNLOTT DÍJAK, NYEREMÉNYEK:  

DKV:  havi bérlet a győztes csapat tagjainak 

            iskolák esetében különjárat 30 km-es határig, Debrecenen belül  

 DV PARKING: fel- és leszállás hőlégballonnal 

 DERKE: 4 darab DKV diákbérlet 

 AQUATICUM: 3db két fő részére szóló egész napos élményfürdő belépő 


