
 

 

 

 
 

LEGYÉL TE A DKV HANGJA! – JÓL HANGZOK, JÓL LÁTSZOK! 

Megújul a DKV akusztikus utastájékoztatás 
 

 

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. életében a 2019-es év a Jubileumok éve. Az idei évben 5 éves  

a debreceni 2-es villamos, 10 éves a DKV színeiben az autóbusz-közlekedés, valamint 135 éves a Társaság. 

A jubileum keretében egész éves rendezvénysorozattal és megannyi újdonsággal készül a DKV Zrt.  

Első fontosabb lépésként teljesen megújul a DKV akusztikus utastájékoztató adatbázisa. 

A 2019-es Jubileumok éve, tökéletes apropó arra, hogy több újdonságot is bevezessünk a debreceni közösségi 

közlekedésben.  

Az év elejétől megváltozott a Társasági szlogenünk. Az új mottó az elmúlt időszakban tett környezetvédelmi 

törekvéseken alapul: Közösségi közlekedéssel, a zöld környezetért. 

Az üzenet nem más, mint, hogy autóbusszal, trolibusszal és villamossal utazva napi szinten sokat tehetünk egy 

egészséges, élhető, zöld nagyvárosi életért, ezzel is hangsúlyozva, hogy a DKV Zrt. a debreceni lakosság 

szolgálatában áll.  

 

Következő lépésként, amit már az utasok hallható módon tapasztalhatnak majd, az, hogy a járműveken új hangok 

szólalnak meg, és tájékoztatnak arról, hogy mely megállóba érkezik a jármű, illetve esetenként milyen módosított 

útvonalon közlekedik egy-egy járat. 

 

Debrecenben 2009. július 1-jétől Iván Aurél hangja által kaptak tájékoztatást az utasokat nem csak az autóbuszon, 

trolibuszon, villamoson, hanem a megállóhelyeken található jegykiadó automaták akadálymentes üzemmódban 

történő használatakor, de számos DKV-s animációs filmünk narrátoraként is hallható volt.  

Az elmúlt, közel 10 évben mintegy 1400 megállónak, szövegnek kölcsönözte a hangját, az ismert korábbi 

televíziós szakember. 

 

A jubileum év apropójaként hirdettük meg, még 2018. év végén a DKV Hangja kampányunkat, melynek 

eredményeként 2019. február 26-tól új hangok tájékoztatják az utasokat az autóbuszokon, trolibuszokon  

és villamosokon. 

Olyan debreceni lakosok, vagy a mai napig szorosan a városhoz kötődő jelentkezők pályázatát vártuk, akik 

elhivatottak a közösségi közlekedés iránt, és szívesen kipróbálják magukat az élet más területén is. 

 

Összesen mintegy 150 beérkezett pályázó közül a Média Centrum Debrecen rádiós szakembereivel közösen  

18 új hangot választottunk ki. Az új DKV hangok között van aki vendéglátósként, énekesként, kutatóként, 

íróként, informatikusként, pedagógusként dolgozik, de mellettük felcsendülnek majd országosan és helyi szinten 

is ismert hangok, korábbi és jelenlegi rádiósok személyében. 

 

A hangfelvételek nagy része már megtörtént, a DKV Hangja projekt a végéhez közeledik. A 18 új hang 

közreműködésével, közel 2800 hanganyag készült el, ugyanis az elmúlt időszak igényeinek megfelelően,  

a jövőben angol nyelven is elhangzik minden tájékoztató szöveg. 

 

A DKV Hangja kampánnyal az országban egyedül álló módon, elsőként Debrecenben valósul meg,  

hogy az utasok tájékoztatják az utasokat.  

 
 

Debrecen, 2019. február 19. 

 


