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Kedves Vendégeink, 

 

üdvözölöm Önöket családias hangulatú Vendégházunkban és Kempingünkben, 

Budapest csendes kapujában. 

Biztosíthatom Önöket arról, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy az itt tartózkodásuk 

alatt jól érezzék magukat.  

Ebben a tájékoztatóban, szeretnénk megismertetni Önökkel a legfontosabb közlekedési 

információkat, melyek segítségével könnyedén és gyorsan elérhetik gyönyörű 

fővárosunk központját.  

De először néhány szóban bemutatkozunk és megismertetjük Önökkel 

programajánlatainkat.  

Programkínálatunkban az alábbi ajánlatok szerepelnek: biatorbágyi vagy etyeki 

pincelátogatás, lovaskocsikázás, traktorozás, sörkóstolóval egybekötött sörfőzde-

látogatás vagy az etyeki Korda Filmpark megtekintése. Ezeken felül budapesti és vidéki 

városnézéseket is értékesítünk. A Budapest Kártya is megvásárolható nálunk. 

Kalandos élményeket, pihentető itt tartózkodást és élményekkel teli városnézést 

kívánunk Önöknek!  

Biatorbágy, 2019. március 11. 

 

 

 

 

 

 

Csillagh Árpád 

 
 

...ahol még madárcsicsergésre ébredhet… 
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VOLÁNBUSSZAL BIATORBÁGYRÓL BUDAPESTRE 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

Amennyiben busszal kívánnak eljutni a fővárosba, akkor Biatorbágyon a Kolozsvári 

utcai megállónál kell felszállni, mely 8-9 perc sétára található a Vendégháztól / 

Kempingtől. A buszmegálló a főút (Szabadság út) túloldalán található, pontos 

elhelyezkedése a következő oldalon található térképen látszik. Leszállni a 

végállomáson, a Kelenföldi Pályaudvarnál érdemes (a menetidő forgalomtól függően 

35-40 perc).  

A Kelenföldi Pályaudvar a következő számú járatokkal érhető el: 760, 762, 763 és 767. 

A Kolozsvári utcai buszmegállót úgy érik el a legegyszerűbben, ha a Vendégháztól / 

Kempingtől jobbra indulnak el, az első utcán elfordulnak szintén jobbra, majd az első 

utca a főút (Szabadság út) és annak a túloldalán jobbra mintegy 250 méterre található a 

Budapest felé közlekedő Volánbuszok megállóhelye.  
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Jegyek, a Kelenföldi Pályaudvarig a buszsofőrnél vásárolhatók.  

Fontos tudnivaló, hogy visszafelé nem lehet a sofőrnél jegyet venni, csak a 

Kelenföldi buszpályaudvar automatáiból vagy az buszállomás épületén belül (ezek 

pontos elhelyezkedése a következő oldalon található fényképeken, illetve a 10. oldalon 

található képen láthatók). 

Biatorbágyra (Budapest Kelenföldi Pályaudvarról) a buszok a 4-es számú 

buszállomásról indulnak (ezek pontos elhelyezkedése a következő oldalon található 

fényképeken, illetve a 10. oldalon található képen láthatók). 

Biatorbágyon a viadukt utáni 2. megállónál kell leszállni (Kolozsvári u.). 
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                    Volánbusz jegyautomata Kelenföld Volánbusz-végállomáson  
 

 

A Volánbusz-végállomás Kelenföldön, közvetlenül a Kelenföldi Pályaudvar mellett, 
innen indulnak a távolsági buszok Biatorbágyra (a 4-es számú állomásról). 
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BUSZJEGYÁRAK BUDAPEST KELENFÖLDI PÁLYAUDVARRA: 

A teljesáru jegy 370 Ft-ba kerül (2018. márciusában).  

KEDVEZMÉNYEK: 

A felsorolt személyek korlátlan számban ingyen utazhatnak ezen a járaton:  

- gyermekek 6 éves korig, szülői kísérettel, 

- 65 éven felüli magyar, EU-s, EGT-s és svájci állampolgárok. 

A felsorolt személyek 50 %-os kedvezménnyel utazhatnak ezen a járaton: 

- gyermekek 6-14 éves korig, 

- érvényes diákigazolvánnyal rendelkező személyek. 

AUTÓBUSZBA BEVIHETŐ ÁLLATOK: 

- Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét 

nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki. 
 

- Az 1. pontban foglalt feltételek megtartásával zárt szállítóeszközben utasonként 

egy kutya szállítható. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, autóbuszonként 

egyidejűleg egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral (szájmaszkkal) és 

pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási 

bizonyítványával (kisállat egészségügyi könyvével) és kérésre azt az 

autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia. 

Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a 

Szolgáltató az autóbuszon külön feltüntet. 

Az aktuális buszmenetrend a Kemping információs tábláján, valamint a Vendégházban 

a lépcsővel szembeni asztalon található.   
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VONATTAL BIATORBÁGYRÓL BUDAPESTRE 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

Ha inkább vonattal kíván Biatorbágyról Budapestre utazni (a biatorbágyi vasútállomás 

mintegy 30 perc sétára vagy 5 perc autóútra található a Vendégháztól / Kempingtől; lásd 

a lenti térképet), akkor vagy a Kelenföldi Pályaudvaron / Volánbusz Pályaudvaron (a 3. 

megálló Biatorbágytól számítva, az utazási idő 17 perc), vagy a végállomáson, a Déli 

Pályaudvaron érdemes leszállni és a 13. oldalon leírtak szerint folytathatja az útját.   

 
              Így juthat el a Vendégháztól / Kempingtől a biatorbágyi vasútállomásra 
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Ha a Déli Pályaudvarig utazik (a 4. megálló Biatorbágytól számítva, az utazási idő 29 

perc), onnan felsétálhat a Budai Várba, vagy az M2-es metróval elmehet a Batthyány 

térig (2. megálló), ahonnan gyönyörű a panoráma a Parlamentre, vagy ha egy megállóval 

tovább utazik, akkor a Parlamenthez érkezik, illetve ha négy megállót tesz meg, akkor 

Pest központjában, a Deák téren találja magát.     

A vonatok a leggyakrabban Biatorbágyról Budapestre a 3-as számú vágányról indulnak. 

Visszafelé jövet, ha a Kelenföldi Pályaudvaron száll fel a vonatra, a Biatorbágyra 

közlekedő vonatok általában a 6-os számú vágányról indulnak (nagyon ritkán az 5-ös 

számúról).   

JEGYÁRAK BUDAPEST KELENFÖLDI PÁLYAUDVARIG ÉS BUDAPEST 

DÉLI PÁLYAUDVARIG: 

A teljesáru jegy Budapest Kelenföldi Pályaudvarig 370 Ft-ba, Budapest Déli 

Pályaudvarig 465 Ft kerül. Jegyek kisállatoknak és kerékpároknak (Biatorbágy - 

Budapest Kelenföldi Pályaudvar, vagy Budapest Déli Pályaudvar viszonylatban) 235 

Ft-ba kerül (2018. márciusában).  

KEDVEZMÉNYEK A VONATOKON: 

- Gyermekek részére 6 éves korig: 100 %. 

- Gyermekek részére 6-14 éves korig: 50 %. 

- A 14 éven felüli személyek érvényes diákigazolvánnyal 50 %-os kedvezményre 

jogosultak, amennyiben EU-s, EGT-s vagy svájci állampolgárok (egyéb esetben 

a teljesáru menetjegyet kell megvásárolniuk).    

- A 26 éven aluli személyek péntek 10 órától vasárnapig 33 %-os kedvezményre 

jogosultak.  

- Nagycsaládosok kedvezménye: A legalább három saját gyermekével együtt 

utazó egy vagy két szülő, továbbá a gyermekek is 90%-os kedvezménnyel 

utazhatnak, amennyiben EU-s, EGT-s vagy svájci állampolgárok. 

- Családos kedvezmény: Vonattal történő utazása során, amennyiben egy vagy két 

18 év alatti gyermekkel utazik együtt, úgy Ön 33%-os kedvezményű menetjegyet 

válthat. Egy gyermekkel egy vagy két kísérő utazhat. A gyermekek az őket 

életkoruk vagy kedvezményre jogosító igazolványuk alapján megillető 

kedvezményre jogosultak. Az akcióban foglalt csökkentett árú menetjegy 

kizárólag a gyermekekkel együtt történő utazásnál használható fel. 
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- 65 éven felüli személyek, amennyiben EU-s, EGT-s vagy svájci állampolgárok, 

másodosztályon ingyen utazhatnak.  

 

ÉLŐ-ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA:  

Az érintett pót- és helyjegyköteles vonaton az élőállat akkor szállítható, ha kézipoggyász 

mérethatárt meg nem haladó méretű szállítóeszközben helyezik el, mely alkalmas arra, 

hogy az utasok testi épségét, biztonságát, a vonatok, vagyontárgyak tisztaságát és 

sértetlenségét megóvja. A szállítóeszközt az utasnak végig szoros őrizetében, magánál 

kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. 

A kutya szállításáért élőállat viteldíjat kell fizetni. Egyéb kistestű állat viteldíj 

megfizetése nélkül szállítható. Egy utas egy (élő állatot tartalmazó) tárolóeszközt vihet 

magával. 

Az állat szállítása során a hatósági előírásokat be kell tartani. Kérésre a kutya oltási 

bizonyítványát be kell tudni mutatni. Nem szállítható beteg állat. Csak érvényes 

engedély birtokában szállítható olyan állat, melynek birtoklása vagy szállítása hatósági 

engedélyhez kötött. 

Az élőállat viteldíjat pót- és helyjegyköteles vonatra az általános szabályok szerint meg 

lehet vásárolni, pénztárban és a vonaton egyaránt. 

 

KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSA:  

A Biatorbágy és Budapest Kelenföldi Pályaudvar / Déli Pályaudvar között közlekedő 

valamennyi vonaton kerékpár szállítása lehetséges. A vonatra azoknál az ajtóknál lehet 

kerékpárral felszállni, amelyeknél a kerékpár-piktogram látható. Biatorbágy esetében 

ezek az ajtók a feljárólépcsők környékén helyezkednek el.   

Az aktuális vonatmenetrend a Kemping információs tábláján, valamint a Vendégházban 

a lépcsővel szembeni asztalon található.   
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JEGYÁRUSÍTÓ AUTOMATÁK  

A különböző közlekedési eszközökre különböző automatákból lehet jegyet vásárolni.   

Ezért alábbi képeken bemutatjuk, hogy melyik automatából melyik közlekedési 
eszközre váltható menetjegy. 

 

 
 

Volánbusz jegyárusító automata          Máv-Start jegyárusító automata 
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BKK jegyárusító automata 
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HOGYAN ÉRHETŐ EL BUDAPEST BELVÁROSA A KELENFÖLDI 

PÁLYAUDVARTÓL / BUSZPÁLYAUDVARTÓL?  

A Kelenföldi Pályaudvartól / Busz Pályaudvartól az alábbi lehetőségek közül választhat:  

49-es villamossal eljuthat a Deák térig (végállomás, innen 10 perc sétával érhető el a 

különböző városnéző túrák indulási helye, melyek a Bazilika elől indulnak és melyekre 

jegyek nálunk vásárolhatók).  

 

 

 

Nem messze a Deák tértől található Budapest legnépszerűbb sétálóutcája, a Váci utca, 

továbbá a Szent István Bazilika és Európa legnagyobb zsinagógája, valamint a 

bulinegyed számtalan romkocsmával, étteremmel és bárral.   

Ha a 49-es villamosról a 8. megállónál (Fővám tér) száll le, akkor Budapest legnagyobb 

piacánál, a Nagyvásárcsarnoknál találja magát, ahol budapesti látogatása során Nagy-

Britannia egykori miniszterelnöke, Margareth Thatcher is bevásárolt. 
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A Nagyvásárcsarnok meglátogatása után érdemes az aluljáróban megálló 2-es 

villamosra felszállni, mellyel ha 5 megállót megy a Jászai Mari tér irányába, akkor a 

Parlamenthez érkezik. Útközben gyönyörű látványban lesz része a Budai Várra. A 

Fővám tértől számított 1. megállónál (Március 15. tér) is leszállhat és onnan a méltán 

híres és népszerű Duna Korzón sétálhat el a Lánchíd és a Parlament irányába.  

Amennyiben a 19-es villamost választja a Kelenföldi Pályaudvaron / Buszvégállomáson 

és a 10. megállónál száll le (Clark Ádám tér), akkor a Budai Vár lábához, a Lánchídhoz 

érkezik. Innen választása szerint felsétálhat a várba, vagy busszal, esetleg a Budavári 

Siklóval is elérheti úticélját. Ha átsétál a Lánchídon, a Parlamentet is könnyű innen 

gyalogosan elérni (mintegy húszperces sétával). Alternatívaként figyelmükbe ajánljuk, 

hogy a (Kelenföldtől számított) 9. megállónál is érdemes leszállni a villamosról és akkor 

a nemrég felújított Várkert Bazárt csodálhatják meg. Innen egy rövid séta után már a 

Lánchídhoz is érhetnek. Amennyiben tovább folytatják az útjukat a 19-es villamossal a 

Batthyány térig (2 megálló a Clark Ádám tértől), akkor az Országháza csodálatos 

látványában gyönyörködhetnek.  

A Kelenföldi Pályaudvaron / Buszvégállomáson választhatják a M4-es metrót is, ebben 

az esetben azt javasoljuk, hogy a 4. megállónál (Szent Gellért tér), a híres Gellért 

Fürdőnél szálljanak le. Innen folytathatják az útjukat a 19-es villamossal a Lánchíd 

irányába, a Budai Vár lábához (3. megálló, Clark Ádám tér), vagy átkelhetnek a Dunán 

a Szabadság hídon gyalogosan, vagy a 47-es / 49-es villamossal a Deák tér, Pest 

központja irányába. Esetleg még egy megállót mennek az M4-es metróval a Fővám 

térig, a híres Nagyvásárcsarnokig. Innen a 2-es villamossal tudnak eljutni a 

Parlamenthez (5. megálló a Jászai Mari tér irányába) vagy a 47-es / 49-es villamossal a 

végállomásig, a Deák térig, Pest központjába.    
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A 19-es és 49-es villamosok végállomása a Kelenföldi Pályaudvarnál / Busz 
Pályaudvarnál (pontos elhelyezkedése a 10. oldalon található térképen látható) 
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BKK ÜGYFÉLKÖZPONTOK 

BKK (Budapesti Közlekedési Központ) ügyfélközpontot a Kelenföldi Pályaudvarnál / 
Buszpályaudvarnál is találhat (pontos elhelyezkedése a 10. oldalon található térképen 
látható). 

Az Ügyfélközpont az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

- általános információk, 

- közösségi közlekedési információk, 

- jegyek és bérletek értékesítése, 

- Mol Bubi, 

- taxi ügyfél-panaszok kezelése, 

- térképek & ajándéktárgyak, 

- vonatjegyek értékesítése. 

Az Ügyfélközpont minden nap 5:30 – 22:00 óráig tart nyitva.  

További ügyfélközpontok:  

- Deák Ferenc tér, Metro aluljáró, 

- Déli Pályaudvar, 

- Ferenciek tere, 

- Móricz Zsigmond körtér, 

- Szentlélek tér, Hév-állomás, 

- Széll Kálmán tér. 

 

BKK Ügyfélközpont a Kelenföldi Pályaudvar aluljárójában 
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TURISZTIKAI INFORMÁCIÓK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL 

 

Budapest nagy kiterjedésű város számos közlekedési lehetőséggel. Az alábbiakban a 

legfontosabb információkat igyekeztünk összeállítani Önöknek. 

JEGYEK 

► VONALJEGY (ára: 350 Ft): érvényes egy utazásra útmegszakítás és visszaút nélkül 

a következő szabályok figyelembe vételével. A jegy az 1-99, 101-299, 900-999, CITY 

trolibusz vonalak teljes hosszán, valamint a H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon Budapest 

közigazgatási határán belül egyszeri, átszállás nélküli utazásra jogosít. Az M1, M2, M3, 

M4 vonalak teljes hosszán egyszeri utazásra jogosít az ezen vonalak közötti átszállással. 

A jegyet az M1, M2, M3, M4 vonalakon az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési 

eszközön a felszállás vagy a jármű elindulása után haladéktalanul kell érvényesíteni. 

Bélyegzős érvényesítés esetén a kezeléstől számított 80 percig, az éjszakai járatokon 

120 percig jogosít utazásra. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést 

végző személy kérésére át kell adni. 

► HELYSZÍNEN VÁLTOTT VONALJEGY (ára: 450 Ft): egyes járműveken 

váltható, ahol ezt felirat jelzi (a környéki autóbuszjáratok járművezetői a VOLÁNBUSZ 

Zrt. jegypapírján árusítják), illetve egyes megállókban a beléptető személyzetnél. 

► 10 DB-OS GYÜJTŐJEGY (ára: 3.000 Ft): a 10 darabos gyűjtőjegy 10 db 

vonaljegyet tartalmaz. Nyomdában készült változata összefűzve kerül forgalomba, csak 

tömbben árusítható! A BKK által hőpapíron kiszolgáltatott gyűjtőjegy összefűzés 

nélkül, háromféle megjelenési formában kerül forgalomba: árral ellátott fedlapból és 10 

darab, ár nélküli jegyszelvényből álló kivitelben, vagy pedig fedlap nélküli, 10 darab, 

árral ellátott jegyszelvényből álló kivitelben – a fedlap nélküli kivitel a nyomtatás 

dátumával vagy csak évszámos formában is kiadásra kerül. A jegyszelvények (a 10 

darabos gyűjtőjegy megjelenési formájától függetlenül) külön-külön is használhatók 
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utazásra. Érvényes egy utazásra útmegszakítás és visszaút nélkül a következő szabályok 

figyelembevételével. A jegy az 1-99, 101-299, 900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, 

M4 vonalak teljes hosszán, valamint a H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon Budapest 

közigazgatási határán belül egyszeri, átszállás nélküli utazásra jogosít. Az M1, M2, M3, 

M4 vonalak teljes hosszán egyszeri utazásra jogosít az ezen vonalak közötti átszállással. 

A jegyet az M1, M2, M3, M4 vonalakon az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési 

eszközön a felszállás vagy a jármű elindulása után haladéktalanul kell érvényesíteni. 

Bélyegzős érvényesítés esetén a kezeléstől számított 80 percig, az éjszakai járatokon 

120 percig jogosít utazásra. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést 

végző személy kérésére át kell adni. 

► ÁTSZÁLLÓJEGY (ára: 530 Ft): érvényes egy utazásra, egy átszállással az 1-99, 

101-299, 900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4 vonalak teljes hosszán, valamint 

Budapest közigazgatási határán belül a H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon. Átszálláson 

kívüli útmegszakításra és visszafelé utazásra nem jogosít. A jegyet minden felszálláskor 

kezelni kell, az első alkalommal az egyik, második alkalommal a másik végénél 

található számkockáknál (hőpapírra nyomtatott átszállójegy esetén a sorszámozás 

alapján összetartozó jegyszelvényeket kell kezelni), kivéve az M1, M2, M3, M4 vonalak 

közötti átszállásokat. Bélyegzős érvényesítés esetén az első kezeléstől számított 100 

percig (éjszakai járaton 120 percig), ezen belül a második kezeléstől számítva 80 percig 

jogosít utazásra. Ha a második kezelés a metróhálózatba való belépéskor történt, az 

érvényesség minden esetben a belépés időpontjától számított 80 percig tart, még akkor 

is, ha ez az első kezeléstől számított 100 percet meghaladja. Ha a második kezelés az 

éjszakai járatokon történik, akkor bélyegzős jegykezelés esetén a jegy további 120 

percig érvényes. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy 

kérésére át kell adni. A hőpapírra nyomtatott átszállójegy csak a két jegyszelvény 

együttes felmutatása esetén érvényes. 

► METRÓSZAKASZJEGY (3 MEGÁLLÓRA) (ára: 300 Ft): érvényes az M1, M2, 

M3, M4 vonalakon, egy utazásra, összesen legfeljebb 3 megálló távolságra, a kezeléstől 

számított 30 percig. Útmegszakításra, ill. visszafelé utazásra nem jogosít. Az 

érvényesség időtartama alatt és a 3 megálló távolságon belül az M1, M2, M3, M4 

vonalak között átszállásra jogosít. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az 

ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. 
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► HAJÓ VONALJEGY (ára: 750 Ft, 15 éven aluli gyermek részére 550 Ft): érvényes 

egy utazásra, átszállás, útmegszakítás és visszafelé utazás nélkül a D11, D12 vonalak 

teljes hosszán. A jegyet a hajó személyzete érvényesíti. Kérjük, szíveskedjen a jegyet 

az utazás végéig megőrizni, ellenőrzéskor felmutatni, illetve kérésre átadni. Sérült vagy 

már érvényesített jegy nem hozható forgalomba. 

► KÖRNYÉKI HELYKÖZI VONALJEGY (ára: 250 Ft): érvényes egy utazásra, 

átszállás, útmegszakítás nélkül a Budapest környéki településen lévő külső végállomás 

és a Budapest határán belüli első megálló között, a környéki autóbuszjáratokra. 

Bélyegzős érvényesítés esetén 60 percig lehet vele utazni. A jegyet ellenőrzéskor fel 

kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. 

Ezt a jegyfajtát a bérletpénztárak, ügyfélközpontok, továbbá a jegy- és bérletkiadó 
automaták mellett a VOLÁNBUSZ Zrt. jegypapírján a környéki autóbuszjáratok 
járművezetői árusítják.  

NAPIJEGY TÍPUSÚ JEGYEK 

► BUDAPEST 24-ÓRÁS JEGY (ára 1.650 Ft): érvényes a feltüntetett kezdő 

időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra 

Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, CITY trolibusz, M1, 

M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-START meghatározott 

vonatain, a VOLÁN társaságok kijelölt elővárosi járatain és munkanapokon a D11, D12 

vonalakon. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy 

kérésére át kell adni. A jegy elővételben is megváltható. Megvásárlás után külön 

érvényesítést nem igényel. 

► BUDAPEST CSOPORTOS 24-ÓRÁS JEGY (1-5 fő együttes utazására, ára 3.300 

Ft): érvényes a feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, 

korlátlan számú utazásra Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-

999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-

START meghatározott vonatain, a VOLÁN társaságok kijelölt elővárosi járatain és 

munkanapokon a D11, D12 vonalakon. A jegyet legfeljebb 5 fő együtt, egy járműben 

(szerelvénynél egy kocsiban) történő utazásnál veheti igénybe. A jegyet ellenőrzéskor 

fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. A jegy elővételben 

is megváltható. Megvásárlás után külön érvényesítést nem igényel. 
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► BUDAPEST 72-ÓRÁS JEGY (ára: 4.150 Ft): érvényes a feltüntetett kezdő 

időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 72 órán át, korlátlan számú utazásra 

Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, CITY trolibusz, M1, 

M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-START meghatározott 

vonatain, a VOLÁN társaságok kijelölt elővárosi járatain és munkanapokon a D11, D12 

vonalakon. A jegyet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy 

kérésére át kell adni. A jegy elővételben is megváltható. Megvásárlás után külön 

érvényesítést nem igényel. 

► BUDAPEST-HETIJEGY (ára: 4.950 Ft): érvényes a jelölt kezdőnapon 0 órától az 

azt követő 7. napon 02 óráig korlátlan számú utazásra Budapest közigazgatási határán 

belül az 1-99, 101-299, 900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, 

H9, D14 vonalakon, a MÁV-START meghatározott vonatain, a VOLÁN társaságok 

kijelölt elővárosi járatain és munkanapokon a D11, D12 vonalakon. A hetijegy névre 

szól, csak egy személy használhatja, másra nem ruházható át. A nevet, vagy a BKK 

általános bérletigazolvány, személyi azonosításra alkalmas okmány (személyazonosító 

igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvány 

sorszámát a vásárláskor kell megadni, az nyomtatással kerül a szelvényre. A nevet vagy 

igazolványszámot az ellenőr kérésére a megfelelő arcképes igazolvánnyal igazolni kell, 

valamint kérésre át kell adni a jegyet. A jegy elővételben is megváltható. Megvásárlás 

után külön érvényesítést nem igényel. 

► 5/30 BKK NAPIJEGY (ára: 4.550 Ft): az 5/30 BKK napijegy 5 darab, egyenként 

24 órára érvényes szelvényt tartalmaz. Az 5/30 BKK napijegy tetszőleges kezdőnappal 

váltható, melytől számítva 30 napig használható. Kérjük, a 24 órás jegyen szíveskedjék 

nem eltávolítható tintával, tollal ikszelve jelölni az utazás megkezdése előtt annak 

időpontját (hónap, nap, óra, perc) – csak egyféle időpont jelölhető, azt javítani nem 

szabad. A jegy érvényességének kezdete csak az 5/30 BKK napijegy 30 napos 

felhasználhatósági idejébe eshet. Az utolsó (30.) napon felhasznált szelvény 

érvényességi ideje a 31. napra is átnyúlhat. A jegy a megjelölt kezdő időponttól 

számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra érvényes az 1-99, 101-299, 900-999, 

CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, D14 vonalak teljes hosszán (munkanapokon a D11, 

D12 vonalakon is), valamint Budapest közigazgatási határán belül a H5, H6, H7, H8, 

H9 vonalakon. Az 5/30 BKK napijegy egyes szelvényei egybefüggően kerülnek 

kiadásra, azok nem választhatók szét. Az 5/30 BKK napijegyet egyszerre csak egy 

személy használhatja. 
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► 24-ÓRÁS (6.490 Ft) / 48-ÓRÁS (9.990 Ft) / 72-ÓRÁS (12.990 Ft) / 96-ÓRÁS 

(15.990 Ft) / 120-ÓRÁS (18.990 Ft): a Budapest Kártya egy személynek nyújt 

kedvezményeket. A kártya személyre szól, át nem ruházható.   

Felhasználható a BKK Zrt. járatain és a környéki autóbuszjáratokon, valamint a héven 

ingyenes és korlátlan utazásra Budapest közigazgatási határán belül (1-99, 101-299, 

900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon, valamint 

a D11, D12, D14 hajójáratokon), továbbá a BKV Zrt. Zugligeti Libegőn. A Budavári 

Siklóra nem érvényes. A kártyát kicserélni nem lehet.  

Érvényes a vásárláskor feltűntetett dátumot követő 24/ 48 / 72 / 96 /120 órán át. Az 

érvényesség kezdetének (dátum és időpont) és a turista aláírásának szerepelnie kell  a 

kártyán. Az átírt, átjavított, vagy olvashatatlan névvel aláírt kártya érvénytelen, nem 

használható fel.  

Az érvényes Budapest Kártya egyszeri utazásra jogosít a május-október időszakban a 

Duna-parti villamosvonalakon rendszeresen közlekedő nosztalgia villamosjáratokon is.  

A kártyával a fővárosi közösségi közlekedés igénybevételén kívül további számos 

szolgáltatás (pl. ingyenes és kedvezményes múzeumi és fürdőbelépés, kedvezményes 

étkezés és kulturális szolgáltatások) is igénybe vehető, amelyekről az alábbi oldalon 

talál bővebb információt: budapest-card.com. 

► JUNIOR BUDAPEST KÁRTYA (72-ÓRÁS, ára: 9.990 Ft) a Junior Budapest 

Kártya egy személynek nyújt kedvezményeket, a kártyát 6. életévüket betöltött 

személyek jogosultak használni a 18. életévük betöltésének napjáig. A kártya személyre 

szól, át nem ruházható.   

Felhasználható a BKK Zrt. járatain és a környéki autóbuszjáratokon, valamint a héven 

ingyenes és korlátlan utazásra Budapest közigazgatási határén belül (1-99, 101-299, 

900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon, valamint 

a D11, D12, D14 hajójáratokon), továbbá a BKV Zrt. Zugligeti Libegőn. A Budavári 

Siklóra nem érvényes. A kártyát kicserélni nem lehet.  

Érvényes a vásárláskor feltűntetett dátumot követő 24/ 48 / 72 / 96 /120 órán át. Az 

érvényesség kezdetének (dátum és időpont) és a turista aláírásának szerepelnie kell  a 

kártyán. Az átírt, átjavított, vagy olvashatatlan névvel aláírt kártya érvénytelen, nem 

használható fel.  
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Az érvényes Budapest Kártya egyszeri utazásra jogosít a május-október időszakban a 

Duna-parti villamosvonalakon rendszeresen közlekedő nosztalgia villamosjáratokon is.  

A kártyával a fővárosi közösségi közlekedés igénybevételén kívül további számos 

szolgáltatás (pl. ingyenes és kedvezményes múzeumi és fürdőbelépés, kedvezményes 

étkezés és kulturális szolgáltatások) is igénybe vehető, amelyekről az alábbi oldalon 

talál bővebb információt: budapest-card.com. 

► BUDAPEST KÁRTYA 72-ÓRÁS PLUSZ (HUF 19.990): a Budapest Card 72-

órás PLUS egy személynek nyújt kedvezményeket. A kártya személyre szól, át nem 

ruházható.   

Felhasználható a BKK Zrt. járatain és a környéki autóbuszjáratokon, valamint a héven 

ingyenes és korlátlan utazásra Budapest közigazgatási határán belül (1-99, 101-299, 

900-999, CITY trolibusz, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon, valamint 

a D11, D12, D14 hajójáratokon), továbbá a BKV Zrt. Zugligeti Libegőn. A Budavári 

Siklóra nem érvényes. A kártyát kicserélni nem lehet.  

Ezzel a Budapest Kártyával a MiniBUD Kft. „MiniBUD airport shuttle” nevű reptéri 

transzferjárata is igénybe vehető egy oda és egy visszaútra a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér és a város között. 

Érvényes a vásárláskor feltűntetett dátumot követő 24/ 48 / 72 / 96 /120 órán át. Az 

érvényesség kezdetének (dátum és időpont) és a turista aláírásának szerepelnie kell  a 

kártyán. Az átírt, átjavított, vagy olvashatatlan névvel aláírt kártya érvénytelen, nem 

használható fel.  

Az érvényes Budapest Kártya egyszeri utazásra jogosít a május-október időszakban a 

Duna-parti villamosvonalakon rendszeresen közlekedő nosztalgia villamosjáratokon is.  

A kártyával a fővárosi közösségi közlekedés igénybevételén kívül további számos 

szolgáltatás (pl. ingyenes és kedvezményes múzeumi és fürdőbelépés, kedvezményes 

étkezés és kulturális szolgáltatások) is igénybe vehető, amelyekről az alábbi oldalon 

talál bővebb információt: budapest-card.com. 

 

 

A BUDAPEST KÁRTYÁK NÁLUNK MEGVÁSÁROLHATÓAK. 
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FELEJTHETETLEN VÁROSNÉZÉST ÉS 

 NYUGODT PIHENÉST KÍVÁNUNK  

VENDÉGHÁZUNKBAN, KEMPINGÜNKBEN! 

 

VENDÉGKÉNT ÉRKEZIK, BARÁTKÉNT TÁVOZIK 


