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4. Debrecen tömegközlekedésének története 

 

4. 1. Debrecen városszerkezetének kialakulása 

 

Az amerikai légierő 130 db B-17 bombázója 64 db P-51 típusú vadászgép kíséretében 1944. 

június 2-án 9.28-kor mintegy 1000 db. 227 kg-os bombát dobott le Debrecenre. A vasútállo-

mást illetve a hajdani Hunyadi utcát és környékét porig rombolták. Debrecen a II. világháború 

további pusztításait sem kerülhette el: hol amerikai – 1944. június 2. után, augusztus 21., 

szeptember 1., szeptember 21. –, hol pedig szovjet repülőgépek – 1944. szeptember 15., 

szeptember 19. –, bombázták. A nagy debreceni tankcsatában – 1944. október 9-26. –, végül a 

szovjet Vörös Hadsereg győzedelmeskedett a német Wehrmacht felett, így 1944. október 19-

én „felszabadították” a várost. Ezek után 1944. december 22-én Debrecenben alakult meg az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány Dálnoki Miklós Béla vezetésével, valamint itt tartották az Ideig-

lenes Nemzetgyűlést is. A város 1945 márciusáig volt az ország fővárosa. 

 

Év Területe (km2) Lakosság száma Megjegyzés 

1784-1787 446 30 064 Magyarország legnépesebb városa volt 

1785 446 28 551 Magyarország legnépesebb városa volt 

1851 446 29 624   

1870 957 43 048 

1876-os megyerendezés alatt változott 

területe 

1910 957 92 729   

1920 957 103 186   

1930 957 117 275   

1941 957 119 608   

1949 957 110 963   

1960 446,35 129 834 

1950-es megyerendezés alatt változott 

területe 

1970 446,35 156 685   

1980 446,35 191 494   

1990 461,66 212 247 

1982. január 1-től Józsa községet Debre-

cenhez csatolták 
 

4. táblázat   Debrecen népességszámának alakulása a népszámlálási adatok alapján 101 

 

 

                                                           
101  https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ 

illetve KSH. 1970. Lásd még: https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1970_10_02/?pg=41&layout=s Az 

oldalak utolsó megtekintése: 2018. IX. 12. 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1970_10_02/?pg=41&layout=s
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10. kép   Debrecen népességszámának ábrázolása grafikonon 102 

 

 

Debrecen településszerkezetét az évszázadok folyamán a spontaneitás jellemezte, tehát 

az utcákat, telkeket nem mindig a mérnöki tervszerűség vezérelte. Ez azonban még akkor sem 

változott meg, amikor néhány kiterjedtebb tűzvész alkalmával elhamvadt egy-egy városrész. 

Az 1811-es nagy égés után azonban Belsőboldogfalva középkori utcaszerkezetét teljesen fel-

számolták s „vonalzó mellett” újra rajzolták a kialakítandó utcákat és telkeket. Innen vette 

tehát kezdetét a mérnöki szintű várostervezés.  „Az 59/4857. 1898. bkgy. által „Megállapítta-

tott” és „Elfogadtatott” Debreczen szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1908. évi 

április hó 9-ik napján tartott rendes közgyűlésében jóváhagyták az 1907. évi április hó 7-vel 

datált Városi Mérnöki Hivatal által készített és Aczél Géza főmérnök nevével fémjelzett „Deb-

reczen sz. kir. város belterületének szabályozási térképet.” 103 Talán ez az első jelentősebb 

általános rendezési terv, amely egészen 1962-ig volt érvényben. Ezt részleteiben módosította 

Borsos József (1930), illetve Kalenda Lóránt (1947), de tulajdonképpen az Aczél-féle szabá-

lyozási terv több mint 50 évig meghatározta Debrecen városszerkezeti fejlődésének irányát.  

                                                           
102  https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ A le-

töltés ideje: 2018. IX. 12. Megjegyzés: A szerző saját szerkesztés 
103  Debreczen sz. kir. város belterületének szabályozási térképe. Méretarány 1:4320 Klösz György és fia Térkép-

észeti Műintézet Budapest 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/
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11. kép   Debrecen funkcionális morfológiai térképe a mai kialakult övezetek ábrázolásával 104 

 

 

Kalenda Lóránt városi műszaki tanácsnok 1947-ben készítette el Debrecen új rende-

zési tervét. Ez az 1950-es években a városfejlesztés alapjául szolgált, de hivatalosan nem 

hagyták jóvá. A terv a terület két természeti kincsére – termálvíz és földgáz –, alapozva ké-

szült el. Az új szabályozási terv a nagyerdei parkerdő környékén kertes beépítésű fürdővá-

rosi övezettel, a város délkeleti szélén pedig egy kialakítandó ipari övezettel számolt. A 

vasút végleges kihelyezésének kérdését kellett tehát megoldani, mert a város legforgalma-

sabb útjain vezettek a debrecen - nyírbátori, a debrecen - füzesabonyi és a debrecen - tisza-

löki vonalak. 105 A Nyíregyháza irányába tartót pedig a Csapókerten kívül akarta helyezni, 

ez azonban nem valósult meg. „A városba vezető főútvonalak végleges nyomvonalait is 

megállapította a terv, ahol kétféle szempontot vettek figyelembe: az egyik, hogy a főútvonal   

                                                           
104  http://shrek.unideb.hu/~szalami88/tgbe0628/teruletfejlesztes_alapjai_19.pptx A letöltés ideje: 2018. II. 8. 
105  Megjegyzés: Az utóbbi kettő kihelyezése 1991-ben meg is valósult 

http://shrek.unideb.hu/~szalami88/tgbe0628/teruletfejlesztes_alapjai_19.pptx
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törésmentesen vezesse be a forgalmat a város centrumába; a másik pedig az, hogy a főútvo-

nalakat egymással a város perifériáján megfelelő és a forgalom céljait biztosan szolgáló 

útvonalak kössék össze.” 106  

Az Építésügyi Főigazgatóság 1948-ban alakult meg, majd később létrejöttek a központi 

irányítású helyi tervezőirodák, amelyek lényeges hatást gyakoroltak a háború utáni hazai város-

képre. Kalenda Lóránt új városépítési terve egy 300.000 lakosságszámú nagyvárossal számolt. Az 

újjáépítés kezdetén az alacsony százalékú szanálás volt a fő szempont, így a Libakertben és a 

megsemmisült Ispotályban összesen 600 db két- és háromszobás lakást tervezett. A volt baromvá-

sártéren, a régi sertésvásártéren, a Vargakertben, a Mikepércsi út mentén lévő úgynevezett Torma-

földön mintegy 2200 házhelyet sikerült kiosztani, amely újabb lakásépítést vonzott magával. 

„A lakosság számának rohamos növekedése miatt 1897-ben egyetlen döntéssel közel 

hatszorosára bővítették az addig egy kilométernél alig nagyobb sugarú körrel lefedhető lakó-

területet. Beépíthetővé vált a 15 szőlőskert, a közöttük lévő majorsági földek, sőt a nyolc teme-

tő is. A kertségekben egyrészt kertvárosi, másrészt falusias elrendezéssel épültek a lakóházak, 

esetleg tisztviselőtelepek jöttek létre a XX. század elejétől. A felekezeti temetők közül először 

az 1880-as években bezárt Dobozi-temető helyén indultak az építkezések az 1920-as években. 

A második világháborút követő államosításokkal Debrecen is elvesztette földbirtokait, és köz-

igazgatási határát is kevesebb, mint felére csökkentették. Területéből alakították ki Ebes és 

Nagyhegyes önálló községeket, továbbá az így elszakadt nyugati legelőket, „Hortobágy lakott 

hely” megnevezéssel Balmazújváros külterületéhez kapcsolták 1952. július 1-jével. (Ebből 

határalakításokkal, elcsatolásokkal 1966-ban jött létre Hortobágy község.) A városhatárok 

legutóbbi módosítása ismét területnövekedést eredményezett, amikor 1982-től Józsa község és 

határa – történetében már nem először – beolvadt Debrecenbe.” 107 

Debrecen 1954-ben megyei jogú város lett, s a régióközpontként kijelölt település 

nagymértékű fejlesztési forráshoz jutott. Az új igények szükségessé tették egy új városrendezési 

terv elkészítését, amely 1958-ra készült el a budapesti székhelyű ÉM Városépítési Tervező Inté-

zetben Kalata Gyula vezetésével, amit aztán 1961-ben el is fogadtak. Ez az államilag irányított 

koncepció már részletesen foglalkozott Debrecen hosszútávú fejlődésének lehetőségeivel, fóku-

szálva a városnak az ország keleti régiójában betöltendő központi irányító szerepére is.  

                                                           
106  KALENDA 1948: 140. 
107  http://www.haon.hu/szoloskertek-temetok-helyen-gyarapodott-a-nepesseg/3261399  Az oldal utolsó megtekin-

tése: 2018. II. 8. 

http://www.haon.hu/szoloskertek-temetok-helyen-gyarapodott-a-nepesseg/3261399
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Az új terv 6 lakóövezetet tartalmaz az ipari- és zöldövezetek mellett. A történelmileg 

kialakult városmagot továbbra is megóvta – nem szerepelnek benne az Aczél- és a Borsos-féle 

körút-tervek –, a jellegzetes építési megjelenéseket védett egységekként megtartotta, azonban 

egyes területeken nagymértékű szanálást és átépítéseket javasolt. A bezárt temetők helyén 

illetve a Libakertben és a Vénkertben nagy lakósűrűségű, magas szintszámú épületekkel bíró 

lakótelepeket, míg a belváros és a Nagyerdő között társasházak építését javasolta. A város 

délkeleti határában a már meglévő iparterület bővítését irányozta elő, a közlekedés fejlesztés-

ként az Aczél Géza terve alapján a „Csapó-kanyar” megszüntetését, valamint a füzesabonyi 

vasútvonal kijjebb helyezését javasolta. 

A hatvanas évek végére Debrecen általános rendezési terve szerint egy újabb, a nyuga-

ti részen kialakítandó iparterületet hoztak volna létre. Ez a város testébe ékelődött, Záhony 

irányába tartó vasútvonal kihelyezését már nem tartalmazta, s ez mind a mai napig nem való-

sult meg. Az 1960-as évek nagyobb városfejlesztési beruházásaként végezték el a háborús 

bombázás áldozatává vált vasútállomás, a Petőfi tér és környékének rendezését. Debrecen 

legmagasabb épülete, a 22 emeletes magasház 1973-ra készült el. 

A város gyors fejlődése miatt azonban szükségessé vált a Kalata Gyula neve által fém-

jelzett rendezési terv felülvizsgálata, amely munkát a Debreceni Tervező Vállalatnál, Szoko-

lay Örs és csapata végezte el. Az 1969-ben elkészült és július 4-én jóváhagyott általános ren-

dezései terv (ÁRT) újabb lényeges városszerkezeti változásokat tartalmazott, ami alapvetően 

megváltoztatta az ezredfordulóra készülő Debrecen arculatát.  

Az ÁRT a harmadik évezred elejére Debrecen lakosságát 300 ezer fővel kalkulálta. 

Így kiemelten kezelte a lakóterületek kijelölését és szabályozását, és már a házgyári technoló-

giás lakótelepek gondolatával is számolt. Az iparra szánt területeket a korábbiak többszörösé-

re emelték, létrehozták a 30 hektáros nyugati ipari parkot, valamint folyamatban volt a déli 

ipari park megnyitása is. Emellett pedig több kisebb ipari park és iparterület található már a 

város szinte minden részén.  

Az 1956-tól közel 20 évig épült Libakerti lakótelep, vagy más néven „Új Élet Park-

nak” elnevezett városrész volt, a lakótelepi építkezés első megvalósult fejezete. Az első 15 

éves tömeges lakásépítési programot az 1502/1960. (I. 10.) Kormány számú rendelet indította 

el, ami 15 év alatt 1.000.000 hajlék felépítését irányozta elő. Ennek megfelelni a hazai építő-

ipar csak iparosított technológiák bevezetésével tudott, s azzal is csak úgy, hogy az időszak 

második felében kiépült az országban a paneles elemeket gyártó házgyári hálózat.  
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Az iparosított technológiájú lakásépítés kezdete városunkban 1962-re tehető, amikor a 

poligon-üzem megkezdte a perlitbeton blokkos épületek elemeinek gyártását. Ezeket a töm-

böket általában földszint III vagy földszint + IV emeletesre tervezték és építették, magasabb 

szintszámú ezekből nem készült. Az első ilyen ház a „Libakertben” épült, majd sorra létesül-

tek blokkos tömbök a város különböző pontjain. Debrecen fejlődésében jelentős dátum volt a 

Házgyár 1971. április 13-án történt ünnepélyes felavatása. 

Ettől az időponttól kezdve indult meg tömegesen, a paneltechnológiával kivitelezett 

lakóépületek építése a város, különböző pontjain. Első ilyen volt a mai Fényes udvar – Dobo-

zi lakótelep – kialakítása, amit az 1971-73 között felépített tízemeletes házgyári sor követett, 

amelyet az ún. „Csapó-kanyar” helyére terveztek. Ezek után a Hüvelyes utcai – a Bethlen - 

Darabos utcák közötti lakóterület –, és a Mester utcai lakótelep megvalósítása következett. 

Ugyancsak az 1970-es években épült meg két újabb, a Vénkerti és az Újkerti lakótelep. A 

Tócóskerti pedig az 1980-as évek közepére készült el, amit a Tócó-völgyi tömbök megépítése 

követett, ami az 1990-es évek közepére készült el. Mindemellett a XX. század utolsó évtize-

dében valósult meg a Béke-Wesselényi lakótelep, a legutolsó állami beruházás pedig a Vezér 

utcai lakótelep volt. 

 

Béke úti lakótelep 437 

Dobozi lakótelep 1 423 

Burgundia utcai lakótelep 324 

Csapó utcai lakótelep 1 026 

Hüvelyes utcai lakótelep 880 

Mester utcai lakótelep 1 029 

Vénkert 3 473 

Újkert 7 524 

Tócóskert 7 163 

Összesen 23 279 

 

5. táblázat   A nagyobb lakótelepeken felépült lakások száma 108 

                                                           
108  Tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város lakásfelújítási programjának összeállításához DMJV. Közlöny 

2001. évi 22. szám 825-833. 
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A közlekedés fejlődése, a tömegközlekedés kialakítása természetesen az infrastruktúra fej-

lődése után „kullogott,” mivel már a kialakult lakó- oktatási- vagy ipari területeket kellett 

kiszolgálni, összekötni. A következő fontos lépések mind ezt a folyamatot segítették elő: 

 

– a „keleti tehermentesítő út” (Hunyadi János utca – Rákóczi utca – Burgundia utca –  

 Klaipeda utca – Sumen utca) megépítése: a terv 1970-ben készült el, és 1971-től 1983-ig 

 valósult meg  

– a „nyugati tehermentesítő út” megépítése: a koncepció 1913-ban készült el, de 2015-ig 

  csak a tervezett útvonal mintegy ¾-e készült el 

– a Debrecen-Tiszalök és Debrecen-Füzesabonyi vasútvonalak kihelyezése, a Debre- 

 cen-Vásártér nevű állomás megszűnése: a terv 1947-ben készült el, viszont csak 1991-re 

  valósult meg 

– a 4-es számú főút városon kívül helyezése – teljes mértékben mind a mai napig nem  

 valósult meg, de forgalmát a belvárosból már az 1980-as években kivezették 

 

 

12. kép   Budai Ézsaiás utcai baleset 109 

                                                           
109  HAJDÚ-BIHARI MEGYEI NAPLÓ 1970. XI. 15. 
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A közút és vasút szintbeli kereszteződése nem kis gondot okozott a közúti közlekedés-

ben pl. hosszú várakozási idő, torlódások, balesetek. Ez utóbbi szomorú és súlyos példája, 

amikor 1970. november 14-én egy csuklós busz és egy tehervonat ütközött a Budai Ézsaiás 

utcai átjáróban. A baleset következtében 3 ember halt meg és 9 sebesült volt. A fenti problé-

mák enyhítésére alul- vagy felüljárót építettek, hogy megkönnyítsék a vasúti és a közúti for-

galom zavartalan lebonyolítását. A rendszerváltásig Debrecenben a következő vasúti felüljá-

rók épültek:  

 
 

 

6. táblázat   Debrecenben épített hidak és felüljárók 110 

 

  

3-14. kép   Hídátadások Debrecenben: 1973. november 9-én Csanádi György közlekedés- és postaügyi 

miniszter a Homokkerti felüljárót, 1980. szeptember 27-én Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi minisz-

ter pedig az Április 4. útjai felüljárót adta át a lakosságnak 111 

 

                                                           
110  Lásd bővebben: TÓTH ERNŐ: 1996. Megjegyzés: Saját szerkesztés 
111  MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI FOTÓTÁRA ÉS GYŰJTEMÉNYE 

Híd, felüljáró Átadás napja 

Mikepércsi úti felüljáró 1906 

Vágóhíd utca felüljáró 1910. június 10. 

Homokkerti felüljáró 1973. november 9. 

Április 4-e úti (Faraktár utcai) felüljáró 1980. szeptember 27. 

Külső-Szoboszlói úti felüljáró 1990. augusztus 31. 
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8. térkép   Debrecen utcahálózatának átalakulása (1970-1983.) 112 

 

 

4. 2. Debrecen városszerkezetének kialakulása 

 

Debrecen város tömegközlekedése tulajdonképpen 1857. november 25-én indult meg, amikor 

átadták a forgalomnak a Debrecen-Szolnok vasútvonalat, amelyet később 1859. május 24-én 

meghosszabbítottak Nyíregyháza és Miskolc felé. Később azonban nem csak a Magyar Királyi 

 

                                                           
112  KOROMPAI GÁBOR 1984: 252. Lásd még: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ALFOLDTAN_1984/?query= 

korompai%20g%C3%A1bor&pg=253&layout=s A letöltés ideje: 2020. III. 16. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ALFOLDTAN_1984/?query=korompai%20g%C3%A1bor&pg=253&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ALFOLDTAN_1984/?query=korompai%20g%C3%A1bor&pg=253&layout=s
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Államvasutak révén, hanem magántulajdonú helyiérdekű vasútként több vonal is létrejött, 

úgymint 1906. július 29-én a Debrecen – Hajdúsámsoni Helyiérdekű Vasút (DHSV), amely-

nek vonalát később meghosszabbították, így 1911. július 29-én megindulhatott, mint Debre-

cen – Nyírbátori Helyiérdekű Vasút (DNyBV), amit aztán 1950-ben bekötöttek a MÁV vo-

nalhálózatába.113  

A pallóhidas, sártengeres, nagy falunak is gúnyolt városban a vasút megjelenésétől 

nagy változások kezdődtek: a sártengert leburkolták macskakövekkel, és „átrendezték” Deb-

recen városát a boldog békeidőszakban. A település központja egyre inkább nagyvárosias 

formát öltött, külterülete és számos belterületi utca viszont megmaradt „falusi” formában.  

Az omnibusz 1863-ban jelent meg, amelyet Fehér Hermann indított az Arany Bika 

szállótól a Nagyerdei fürdőig. Később pedig további omnibusz-járatok indultak el a városban. 

Később 1884. október 2-án megindult a Pályaudvar és a Nagyerdő között a gőzvasút, amelyet 

a Debreceni Helyi Vasút Rt. irányított. 114 Majd sorban alakultak ki a lóvasútpályák is: 1887. 

október 7-én a Hatvan utca − Baromvásártér között közlekedő lóvasút, ami 1893-ig magán-

vállalatként működött Nagy-Hatvan utcza – Baromvásártéri Közúti Vasút Rt. néven, 115 majd 

üzemeltetését a DHV átvette. A Kossuth utcai lóvasút is megindult 1896. szeptember 20-án a 

Városháza és a Dohánybeváltó között. 116  

Debrecenben 1911. március 16-án vehette kezdetét a villamosközlekedés a Csapó 

utcai-, Kossuth utcai-, Hatvan utcai- és a fővonalon. Utóbbit 1925-ben a Klinikáig, majd 

1927-ben az Egyetemig hosszabbították meg, s ezután hurokkal látták el. A Csapó utcai 

vonalat 1934-ben a Köztemetőig, a Hatvan utcait 1943-ban pedig a Mezőgazdasági főisko-

láig, hoszabbították meg. 117 A második világháború komoly károkat okozott a villamosvo-

nalakban és a járműállományban, de ezt viszonylag hamar újjáépítették, s így újra megin-

dulhatott a forgalom.  

A XX. század első omnibuszjáratát 1912. április 30-án indította el Schaff János tánc-

tanító a Csapó utca 17. szám alatt található Korona vendéglőtől a Vámospércsi útig, a Csapó 

utca 17. – Burgundia utca – Domb utca – Ötmalom utca – Kígyó utca – Cegléd utca – Vá-

mospércsi útvonalon, ami azonban hamarosan megszűnt.  

                                                           
113  BALOGH LÁSZLÓ 2011 http://iho.hu/hir/szazeves-lenne-a-dnybv Az oldal utolsó megtekintése: 2020. III. 16. 
114  SZABÓ DEZSŐ 1984: 15. 
115  SZABÓ DEZSŐ 1984: 12. 
116  SZABÓ DEZSŐ 1984: 13. 
117  BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ 2011: 364. 

http://iho.hu/hir/szazeves-lenne-a-dnybv


AZ 1968-AS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ HATÁSA A DEBRECENI TÖMEGKÖZLEKEDÉSRE 

 – 51 –  

 

 

  

  

15-18. kép   A városi közúti vasút kezdetei: a lóvasút, 118 a gőztramway, 119 a DHSV vasútja 120 és a villa-

mos 121 

 

 

19-4. kép   A DHV első autóbusza 122 és a DNYBV motoros sínautója 123 

 

                                                           
118  Megjegyzés: GARA KÁLMÁN gyűjteményéből 
119  http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhv1.jpg A letöltés ideje: 2020. III. 16. 
120  http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhsv50.jpg A letöltés ideje: 2020. III. 16. 
121  BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ 2011: 24. 
122  SZABÓ DEZSŐ 1984: 33. 
123  BALOGH LÁSZLÓ 2011. http://iho.hu/hir/szazeves-lenne-a-dnybv illetve http://iho.hu/img/vasut/1107/110725_ 

dnybv/05.jpg A letöltés ideje: 2020. III. 16. 

http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhv1.jpg
http://www.villamosok.hu/vid-moz/dhsv50.jpg
http://iho.hu/hir/szazeves-lenne-a-dnybv
http://iho.hu/img/vasut/1107/110725_dnybv/05.jpg
http://iho.hu/img/vasut/1107/110725_dnybv/05.jpg
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Az első debreceni helyi autóbuszjáratot a DHV indította el 1927. március 20-án, 124 de 

mivel a menetdíjak drágák voltak, ritkán közlekedtek, illetve az utazóközönség se nagyon 

vette igénybe, így 1927. július 31-én meg is szüntették, bár később rövidebb-hosszabb ideig 

újra beindították sikertelenül. Az 1926-ban megindult távolsági forgalom viszont sikert hozott 

a DHV-nak. 

 

Járat ne-

ve/száma 
Indul 

Induló 

állomás 
Végállomás Útvonal Megszűnt 

I 1927.03.20 
Arany Bika 

szálló 

Fancsovics 

utca 

Kossuth utca - Batthyány utca - 

Szent Anna utca - Hajnal utca - 

Vámospércsi út 

1927.04.25 

II 1927.03.20 
Református 

Kistemplom 

Gróf Vé-

csey utca 

Ferenc József út - Deák Ferenc utca 

- Petőfi tér - vasúti felüljáró - Mi-

kepércsi út - Monostorpályi út 

1927.04.25 

III 1927.03.20 
Református 

Kistemplom 
István út Széchenyi utca - Széchenyi út 1927.07.31 

Köztemetői 

járat 
1932.08.07 

Vilmos 

császár 

körút 

Köztemető 

főkapu 
Vigadó tér - Temetői sugárút 1934.06.02 

Széchenyi-

kerti járat 
1935.01.01 

Arany Bika 

szálló 
István út Széchenyi utca - Széchenyi út 1944.10.10 

 

7. táblázat   A DHV debreceni autóbusz járatai (1927-1944.) 125 

 

 

Szilágyi Endre 126 egy volt DHV buszsofőr magánvállalkozása folytán 1936. december 

11-én, megindult az autóbusz közlekedés a Fancsovics – mai Sólyom –, és a Kossuth utca 45. 

szám között, ami olcsó, pontos és kiszámítható volt. A háború előtti években a forgalmat 3 

autóbusz látta el, amelyet azonban a katonaság a háborúban lefoglalt. Az események után vi-

szont újra beindította vállalkozását, amit a Magyar Vasúti Forgalmi Rt. (MVF Rt.) és a Deb-

receni Helyi Vasút Rt. (DHV Rt.) minden ügyeskedésük ellenére sem tudtak megakadályozni. 

A magán-autóbuszjáratnak végül csak az államosítás vethetett véget 1950-ben. 

A villamoshálózat a háború utáni években újfent megváltozott: 1950-ben megindult a 

tüdőszanatóriumi járat, a 3-as számot kapott pallagi járat pedig már a nagyerdei fürdőtől járt. 

Később 1956-ban a 2-es viszonylatot is beindították, ami a Nagyállomás és a Kisállomás között 

                                                           
124  TISZÁNTÚLI HÍRLAP 1927. március 19. Megjegyzés: Szabó Dezső szerint a DHV. által elsőként elindított 

debreceni helyi autóbuszjárat már 1926. március 20-án forgalomba állt. Lásd még: SZABÓ DEZSŐ 1984: 32. 
125  BALOGH TAMÁS ZOLTÁN 2019: 15-16., 20. 
126  Megjegyzés: Szilágyi Endre született 1906. november 6., Biharnagybajom – elhalálozott 2000. május 5., 

Debrecen 
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5. kép   Szilágyi Endre és autóbusza 1936-ban 127 

 

 

közlekedett de a ritkasága miatt megszüntették. Két évvel később 1958-ban ugyan megpróbál-

ták újra életre hívni, de az ismételt érdektelenség miatt megintcsak leállították. 128 Később 

1962-ben pedig a Kossuth utcai villamos nyomvonalát helyezték át a Béke útjára. 129 

Az MVF Rt. és a DHV a háború után is közlekedtette helyközi és távolsági járatait, így 

1948. május 1-én elindult a Rákosi-telepi 130 majd 1 évvel később a Széchenyi-kerti autóbusz, 

1950-ben pedig ahogy már említettük Szilágyi Endrétől átvették a Szabadságtelepi viszonyla-

tot. Ugyanebben az évben pedig elindult a repülőtéri és a csapókerti járat is, később pedig 

1955. május 9-től a viszonylatokat már számmal látták el.  

Az MVF Rt.-től 1950. július 17-én a MÁVAUT vette át a debreceni autóbusz közle-

kedést, amit ezután a 91. sz. Autóközlekedési Vállalat (AKÖV), majd 1955-től az 52. sz. 

AKÖV, 1962-től a 6. sz. AKÖV, 1970-ben pedig a 6-os számú Volán üzemeltetett. 

 

                                                           
127  MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI FOTÓTÁRA ÉS GYŰJTEMÉNYE 
128  HAJDÚ-BIHARI MEGYEI NAPLÓ 1958. szeptember 28. 
129  BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ 2011: 363. 
130  Megjegyzés: A mai Nagysándor-telep 
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Járat 

száma 

Indul Induló ál-

lomás 

Végállomás Útvonal Bezárás 

1 1911.03.16. Pályaudvar Egyetem Petőfi tér - Vörös Hadse-

reg útja - Kossuth tér - 

Kálvin tér - Péterfia utca - 

Simonyi út - Pallagi út - 

Nagyerdei körút - Klinikák 

- Egyetem - Nagyerdei 

körút - Simonyi út - Péter-

fia utca - Kálvin tér - Kos-

suth tér - Vörös Hadsereg 

útja - Petőfi tér 

nincs 

2 1956.04.01 Nagyállomás Kisállomás Raktár utca - Salétrom 

utca - Külsővásártér - 

Nyugati utca 

1956.04.30 

2 1958.09.21 Bútorgyár Kisállomás Salétrom utca - Külsővá-

sártér - Nyugati utca 

1958.09.28 

3 1924.02.18. Nagyerdei 

fürdő 

Pallagpuszta Pallagi út - Pallag 1970.03.31 

4 1911.03.16. Városháza Vágóhíd Kossuth utca - Méliusz tér 

- Nap utca - Attila tér - 

Vágóhíd utca 

1962.06.13 

4 1962.06.13 Béke útja Vágóhíd (Dió-

szegi út) 

Béke útja - Attila tér - 

Vágóhíd utca 

1975.06.23 

5 1911.03.16. Hatvan utca Nyulas Hatvan utca - Pesti utca - 

Böszörményi út - mai 

Békessy Béla utca 

1973.09.29 

6 1911.03.16. Csapó utca Köztemető Csapó utca - Árpád tér - 

Szabadság út - mai 

Benczúr Gyula utca 

1971.05.31 

7 1951.11.22 Nagyerdő Tüdőszanatórium Pallagi út - Móricz Zsig-

mond út 

1970.03.31 

 

8. táblázat   Debrecen villamosvonalai 1975-ig 131 

 

 

Kuriózumnak tekinthető az a dokumentum, amely szerint a Debrecen város Tanács 

V.B. Ipari és Kereskedelmi Osztálya a 5264-13/1-4/1950. IV. iktatószámú levélben fordult a 

Hajdú-Bihar megye Tanács V.B. Közlekedési Osztályhoz a Debreceni Autóbusz Üzem 

létesítésének ügyében. Ha erre a levélre gyorsan reagáltak volna és megvalósul mindaz amit 

elterveztek, akkor Debrecenben hamarabb lett volna szervezett autóbuszüzem, mint 

Budapesten (FAÜ). 132 

                                                           
131  Lásd bővebben: BALOGH LÁSZLÓ – GARA KÁLMÁN – VÉGH DEZSŐ 2011. Megjegyzés: Saját szerkesztés 
132  MNL. HBML. Debrecen város Tanács V. B. Ipari és Kereskedelmi Osztálya a 5264-13/1-4/1950. IV. 

iktatószámú levele 
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6-25. kép   Villamosok és autóbuszok az 1940-1950-es években 133  

 

 

4. 3. Reformtörekvések a helyi közlekedésben (1958-1969.) 

 

Úgy él a köztudatban, hogy a debreceni villamos szárnyvonalakat az 1968-as közlekedéspoli-

tikai koncepció miatt szüntették meg, kutatásaim azonban más képet mutatnak a tények alap-

ján, ennek ötlete tehát jóval hamarabb megszületett, mint gondolnánk. 

A Városi Bizottság építési és közlekedési osztályának előterjesztésére 1958. december 

30-án kelt 360/1958.V. B. sz. határozatával 134 utasította az Osztályt, hogy az Út- és vasútter-

vező Vállalattól (UVATERV) rendelje meg Debrecen Város tömegközlekedés fejlesztési ter-

vét. Arról mindenki meg volt győződve, hogy a villamos járműpark és a pálya elavult, korsze-

rűtlen. Ennek ellenére Debrecen tömegközlekedésének 87%-át tették ki a villamosokat hasz-

nálók körei, és csak a maradék 13% járt autóbusszokkal.  

                                                           
133  BALOGH LÁSZLÓ magángyűjteménye, illetve http://villamosok.hu/ valamint https://filmhiradokonline.hu/ 

watch.php?id=6407, továbbá MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI FOTÓTÁRA ÉS GYŰJTEMÉNYE. 

A Letöltés ideje: 2018. VI. 1. 
134 MNL. HBML. XXIII. 102/a. 20. k. 

http://villamosok.hu/



