
 

 

 

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 
 

 

A biztonságos villamosközlekedés, valamint az 1-es villamos vonal forgalmának 

fenntartása érdekében a DKV Zrt. több pályaszakaszon felújítási munkákat végez 2018. 

június 22. és július 15. között.   

 

A három héten át tartó munka során a közös szakaszon, a Széchenyi utca és Kossuth utca 

valamint a  Szent Anna és Miklós utca kereszteződésekben végeznek pályaszerkezet átépítési 

munkákat. Az 1-es villamos Péterfia utcai, Simonyi úti, és Nagyerdei körúti pályaszakaszain, 

összesen kilenc helyszínen végez síncserét a Társaság. A pályafelújítást összesen 369 vágány-

folyóméter hosszúságban végzi a DKV Zrt. A pálya rekonstrukció költségeit teljes egészében a 

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. állja, melynek összege 132 millió Ft. 

A rekonstrukciós munkák ideje alatt az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe: 

 - a Széchenyi és Kossuth utca, valamint a Szent Anna és Miklós utca kereszteződésekben az 

átépítés egy időben és két ütemben zajlik, 

- a Széchenyi utcáról a Kossuth utca felé útszűkületre kell számítani, a kereszteződésen történő 

áthaladásra csak egy forgalmi sáv áll rendelkezésre, 

- a Szent Anna utcáról a Miklós utca felé szintén útszűkületre kell számítani, csak egy forgalmi sáv 

használható a kereszteződésen történő áthaladásra, 

- a megfelelő munkaterület biztosításához a kereszteződésekben a kivitelezés ideje alatt balra 

kanyarodni tilos, 

 - az 1-es villamos felújítással érintett szakaszain útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. 

Parkolási rend 

A Kálvin téren az Új Városháza előtti parkolóhelyek megszűnnek, helyükön a pálya felújítási 

munkák ideje alatt a Kálvin tér villamospótló autóbusz-megállóhely található. Kérjük az autósokat, 

hogy a balesetek elkerülése miatt fokozott figyelemmel és ne megszokásból közlekedjenek!  

Vágányzár az 1-esen  

A rekonstrukciós munkák ideje alatt a Nagyállomás és a Kálvin tér között, valamint az 1-es 

villamos teljes vonalán szünetel a villamos közlekedés, helyette villamospótló autóbuszok 

szállítják az utasokat. A villamospótló járatok a Kossuth téren, a sétálóövezeten keresztül 

közlekednek. 

Útvonal: 

Nagyállomás – Petőfi tér – Piac utca – Kossuth tér – Kálvin tér – Péterfia utca – Bem tér 

Simonyi út – Pallagi út – Ady Endre sugárút – Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – 

Péterfia utca – Kálvin tér – Kossuth tér – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás 



 

 

 

 

Az 1V jelzéssel ellátott autóbuszok villamospótló autóbusz-megállóhelyeken vagy 

villamosmegállókban állnak meg, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel az utasok figyelmét.  

 

2-es villamos közlekedése  

 

A 2-es villamos a pályafelújítás alatt a Kálvin tér és Doberdó utca között szállít utasokat. A 

villamospótló autóbuszokról átszállási lehetőség a Kálvin téri villamos megállóhelyen van. A 

késő esti és hajnali órákban 2V jelzéssel ellátott villamospótló autóbuszok közlekednek. 

 

Útvonal: 

 Nagyállomás – Petőfi tér – Piac utca – Kossuth tér - Kálvin tér – Kossuth tér - Piac utca – Petőfi 

tér – Nagyállomás  

 

Az utazáskor megkezdett vonaljegy az átszállás után is érvényes, azonban azt mindkét járművön 

érvényesíteni kell, a vonaljegy két végén. 

 

Autóbuszok közlekedése 

 

A Széchenyi és Kossuth utca, valamint a Miklós és Szent Anna utca kereszteződésben végzett 

pályafelújítási munkák befolyásolják néhány autóbuszjáratunk közlekedését is.  

 

19-es autóbuszok 

Terelőútvonal a Jégcsarnok irányába: 

eredeti útvonal – Hajnal utca – Attila tér – Szent Anna utca – Miklós utca – eredeti útvonal 

Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak.  

Kimaradó megállóhelyek: Faraktár utca, Kandia utca, Csokonai Színház, Kistemplom 

 

42/42A autóbuszok 

Terelőútvonal a Nyugati Ipari Park irányába: 

eredeti útvonal – Erzsébet utca – Antall József utca – Széchenyi utca – eredeti útvonal 

Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak. 

Kimaradó megállóhelyek: Petőfi tér, Piac utca, Debreceni Törvényszék 

 

A1 – Auchan járat 

Terelőútvonal a Segner tér irányába: 

eredeti útvonal – Erzsébet utca – Antall József utca – Széchenyi utca – eredeti útvonal 

Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak. 

Kimaradó megállóhely: Piac utca 

 

 

Debrecen, 2018. június 19. 


