
KÖZLEKEDÉS  
 
 
I.  MEGÉRKEZÉS DEBRECENBE 

VONATTAL UTAZÓK SZÁMÁRA  

A Budapest-Nyugati–Szolnok–Debrecen vonalon gyakori a vonatközlekedés (InterCity indul 
6.23 és 19.23 között minden óra 23. percében; sebes vonat 6.28 és 20.28 között kétóránként, 
az adott óra 28. percében). Az IC menetideje kb. két és fél óra, a sebes vonaté három óra. 
Mivel a Szajol–Püspökladány vonalon pályafelújítás zajlik, javasoljuk, hogy IC-vel utazzanak, 
de még így számíthatnak késésre. A Szegedrıl érkezıknek Cegléden kell átszállniuk, a 
Pécsrıl érkezıknek Budapest-Délibıl helyi tömegközlekedéssel kell eljutniuk Budapest-
Nyugati pályaudvarra. A miskolciak átszállás nélkül, kb. másfél óra alatt érnek Debrecenbe. 
Miskolcról 6.31 és 19.31 között kétóránként közlekedik IC-járat. 
Pontos információk a vonatok menetrendjérıl ezen a honlapon: http://elvira.mav-start.hu  
 
AUTÓVAL  ÉRKEZİK  SZÁMÁRA  

A városban a 2. számú villamos vonalának építése folyik, ezért több lezárásra és terelésre, 
illetve fıképpen sebességkorlátozásra és torlódásra kell számítanunk. 
Budapest irányából az M35-ös autópályán érkezhetünk. Érdemes az elsı kijáratnál lejönni 
róla (Debrecen észak). Így a 35-ös fıút bevezetı szakaszán, északi irányból dél felé, a 
Böszörményi úton érkezünk a városba. A Böszörményi útról balra nagy ívben, a Bólyai utcán 
kell letérni. Két keresztezıdést követıen elérjük a DAB-székházat (4032 Thomas Mann utca 
49.), illetve a Bólyai utcán továbbhajtva a Debreceni Egyetemet. 

Ha a második kijáraton térünk le az autópályáról (Debrecen nyugat), akkor a 33-as út 
bevezetı szakasza ugyancsak a Böszörményi útba torkollik, de ez esetben északi irányba kell 
fordulnunk, s úgy elérnünk a Bólyai utcát. 

Szeged felıl a 47-es fıúton érhetı el Debrecen, ebben az esetben a vasúti sínek fölötti 
felüljáróról nyugat felé kell fordulni, és így elérni a 35-ös út városi szakaszát, amelyet 
követve délrıl jutunk el a Böszörményi útra, amelyrıl a Bólyai utcán kell letérni jobbra. Két 
keresztezıdést követıen elérjük a DAB-székházat (4032 Thomas Mann utca 49.), illetve a 
Bólyai utcán továbbhajtva a Debreceni Egyetemet. 
Lásd a DAB-székház útvonaltervezıjét: 
http://www.dab.hu/digitalcity/entity/entityMainPage.jsp?dom=AAAAGVPY&prt=AAAAFX
DX&egd=AAAAFXRS 
 
PARKOLÁS  

A DAB-székház a Bólyai és a Thomas Mann utca sarkán áll. Mindkét utcában ingyenes 
parkolókat találunk, közvetlenül a székház környékén. 

A Debreceni Egyetem elıtti tér mindkét oldalán találunk ingyenes parkolóhelyeket, de 
ezek általában telítettek, mert az egyetem területén lévı, beléptetı rendszerrel elérhetı 
parkolók fizetısek (nagyon drága!). Ezért az egyetemtıl nyugati irányba futó Dóczy József 
utcát ajánljuk, itt ingyenes a parkolás, és fıképpen a szombati szekciónk idején nem is 
várható zsúfoltság. 
 



II.  KÖZLEKEDÉS DEBRECENBEN 

1. A Nagyállomásról a DAB-székházba 
A Nagyállomásról a 31-es vagy a 32-es autóbusszal lehet a legkönnyebben eljutni a DAB-
székházba. A buszmegálló a Nagyállomás elıtt található. Javasoljuk, hogy buszjegyét 
vásárolja meg elıvételben, így az 290 Ft. A buszon váltott menetjegy ára 370 Ft. Jegyét 
megvásárolhatja az állomás épületén belül az újságárusoknál. Mindkét busz 10-15 percenként 
indul.  

A 31-es autóbusz megállói a vasútállomás és a DAB között: 
1) Nagyállomás – 2) Petıfi tér – 3) Piac utca, központ – 4) Csokonai Színház – 5) Burgundia 
utca – 6) Rákóczi utca – 7) Hunyadi János utca – 8) Csemete utca – 9) Dózsa György utca – 
10) Nádor utca – 11) Dienes László Gimnázium – 12) DAB-székház 

A 32-es autóbusz megállói a vasútállomás és a DAB között: 
1) Nagyállomás – 2) Petıfi tér – 3) Piac utca – 4) Hal köz – 5) Helyközi autóbusz-állomás – 6) 
Segner tér – 7) Pásti utca – 8) Kölcsey Központ – 9) Csemete utca – 10) Dózsa György utca – 
11) Nádor utca – 12) Dienes László Gimnázium – 13) DAB-székház 
 
2. A Nagyállomásról a szállásra (csak az általunk foglalt szálláshelyek szerepelnek itt)  

2.1. Péterfia Panzió, két helyszínen: Péterfia u. 37/b., Egymalom u. 7. 
A Nagyállomásról villamossal juthat el a szálláshelyre. Bármelyik induló villamosra 
felszállhat, mert egyetlen villamosjárat van, amely egy nagy kört tesz meg a városban. A 
megálló a Nagyállomás épülete elıtt, az út túloldalán található. Javasoljuk, hogy jegyét 
vásárolja meg elıvételben, így az 290 Ft. A villamoson váltott menetjegy ára 370 Ft. Jegyét 
megvásárolhatja az állomás épületén belül az újságárusoknál. A villamos 5-10 percenként 
indul. Az Eötvös utca megállónál kell leszállnia. A megállótól a villamos vonalával 
párhuzamosan (ez a Péterfia u.) kell visszafelé gyalogolnia. Itt lesz a Péterfia u. 37/b. Akinek 
a szálláshelye az Egymalom u. 7. szám alatt van, annak a Péterfia utcáról az elsı baloldali 
utcába kell befordulnia, ott találja meg a panzió épületét. 

 
2.2. Rózsa Panzió, Kétmalom u. 7. 
A Nagyállomásról villamossal juthat el a szálláshelyre. Bármelyik induló villamosra 
felszállhat, mert egyetlen villamosjárat van, amely egy nagy kört tesz meg a városban. A 
megálló a Nagyállomás épülete elıtt, az út túloldalán található. Javasoljuk, hogy jegyét 
vásárolja meg elıvételben, így az 290 Ft. A villamoson váltott menetjegy ára 370 Ft. Jegyét 
megvásárolhatja az állomás épületén belül az újságárusoknál. A villamos 5-10 percenként 
indul. A Bem tér megállónál kell leszállnia. Elıször jobbra kell fordulnia, majd az elsı 
utcánál balra. Ezen haladva az elsı utca balra a Kétmalom utca. Itt találja a panziót. 
 
2.3. Nádix Panzió, Bessenyei u. 6. 
A Nagyállomásról villamossal juthat el a szálláshelyre. Bármelyik induló villamosra 
felszállhat, mert egyetlen villamosjárat van, amely egy nagy kört tesz meg a városban. A 
megálló a Nagyállomás épülete elıtt, az út túloldalán található. Javasoljuk, hogy jegyét 
vásárolja meg elıvételben, így az 290 Ft. A villamoson váltott menetjegy ára 370 Ft. Jegyét 
megvásárolhatja az állomás épületén belül az újságárusoknál. A villamos 5-10 percenként 
indul. A Weszprémi utca megállónál kell leszállnia. Az elsı utcán (Lisznyai) balra kell 
fordulnia, majd ott az elsı utcán jobbra. Ez a Bessenyei utca, itt találja a panziót. 



 
2.4. Weiner Leó Kollégium, Nagyerdei krt. 82. 
A Nagyállomásról villamossal juthat el a szálláshelyre. Bármelyik induló villamosra 
felszállhat, mert egyetlen villamosjárat van, amely egy nagy kört tesz meg a városban. A 
megálló a Nagyállomás épülete elıtt, az út túloldalán található. Javasoljuk, hogy jegyét 
vásárolja meg elıvételben, így az 290 Ft. A villamoson váltott menetjegy ára 370 Ft. Jegyét 
megvásárolhatja az állomás épületén belül az újságárusoknál. A villamos 5-10 percenként 
indul. Az Egyetem megállónál kell leszállnia. A villamossínnel párhuzamosan haladó 
sétányon kell továbbmennie. A sétány végén, az út túloldalán lévı többemeletes épület a 
kollégium. 
 
3. Szállásról a konferencia helyszíneire 
Mind a négy szállásról könnyő eljutni a konferencia helyszíneire. 2.1.–2.3. szállások esetében 
villamossal kell elmenni az Egyetemig. Innen gyalog, az Egyetemet elölrıl megkerülve jut el 
a Bólyai utcáig. A Kollégiumból még egyszerőbb az eljutás. Menjen el az egyetemi park elıtt, 
majd induljon el a Bólyai utcán. A Bólyai és a Thomas Mann keresztezıdésében találja a 
DAB-székházat. 
 
 
A villamos teljes útvonala: 
(Az elsı villamos 4.40-kor indul a Nagyállomásról, az utolsó ugyaninnen 23.00-kor. Általában 5-10 percenként 
érkezik. A villamos egy nagy kört tesz meg a városban, ezért ismétlıdnek egyes megállók.) 
1) Nagyállomás – 2) Vásáry István utca – 3) Szent Anna utca – 4) Városháza – 5) Kossuth tér 
– 6) Debrecen Plaza – 7) Eötvös utca – 8) Bem tér – 9) Weszprémi utca – 10) Nagyerdei körút  
– 11) Aquaticum – 12) Klinikák – 13) Egyetem – 14) Medgyessy sétány – 15) Andaházi utca 
– 16) Bem tér – 17) Honvéd utca – 18) Debrecen Plaza – 19) Kossuth tér – 20) Városháza – 
21) Szent Anna utca – 22) Vásáry István utca – 23) Nagyállomás 


