KÖZLEKEDÉS
BUDAPESTEN

BKK FUTÁR alkalmazás
Tervezze meg utazását valós idejű információk alapján!

Mivel utazhat Budapesten?
Budapesten számos közlekedési eszköz közül választhat. Ezek egységes
hálózatot alkotnak, és egységes tarifarendszer alapján vehetők igénybe.

Metró

HÉV

Hajó

Villamos

Nappali közlekedés
04:30–23:50

Trolibusz

Autóbusz

Éjszakai közlekedés
23:50–04:30

MOL Bubi közbringarendszer
Környezetbarát közlekedési lehetőség, amivel rövid
kerékpáros utazásokkal fedezhető fel Budapest.
Jeggyel vagy bérlettel vehető igénybe a hét minden
napján, 0–24 óráig. Részletek a kiadványban.

Egységes taxitarifák Budapesten
Utazástervezés, térképek,
pontos indulási időpontok,
forgalmi változások

Ingyenesen
letölthető

Minden taxiban lehet bankkártyával fizetni.
Az alábbi tarifák 2018. július 1-jétől érvényesek.
Alapdíj
700 Ft

Kilométerdíj
300 Ft

bkk.hu

Percdíj (15 km/h alatt)
75 Ft

BKK FUTÁR

Fontosabb jegytípusok

Jegyvásárlási lehetőségek

Vonaljegyek
Vonaljegy
350 Ft

10 darabos
gyűjtőjegy
3 000 Ft

Jegyek és bérletek
Tickets and passes
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Átszállójegy
530 Ft

Repülőtéri
vonaljegy (100E)
900 Ft

A vonaljegy csak egy, megszakítás nélküli utazásra használható a járat
teljes vonalán. A metróvonalak között átszállásra is jogosít.
Az átszállójeggyel egy alkalommal lehet másik járatra felszállni. Az első
járaton az 1-es, másodszorra a 2-es számú jegyet kell érvényesíteni.
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Jegyautomata

Ügyfélközpont

Járművezető

Jegyek és bérletek
vásárolhatók egész
nap, készpénzzel
vagy bankkártyával.

Térképek és kiadványok
is beszerezhetők.
Készpénzzel vagy
bankkártyával fizethet.

Vonaljegy kapható
450 forintért.
Kérjük, készítse elő
a pontos összeget.

Napijegyek
24 órás
jegy
1 650 Ft

Csoportos
24 órás jegy
3 300 Ft

72 órás
jegy
4 150 Ft

Hetijegy

Mindig érvényesítse jegyét!
A jegyeket minden felszállás után azonnal érvényesíteni kell. A metróban az
állomás bejáratánál kezelje a jegyet az ott elhelyezett készülék segítségével.
A napijegyeket és bérleteket nem kell érvényesíteni.

A csoportos jeggyel legfeljebb öt együtt közlekedő személy utazhat.

Érvényesítse jegyét az utazás kezdetén
A hagyományos, manuális jegyérvényesítők
használatához jegyét helyezze a készülék nyílásába,
és a kallantyút húzza maga felé, amíg a jegy
kilyukad. Jegyét őrizze meg utazása végéig.

A hajó, a 100E autóbusz, a város határát átlépő és a különleges
járművek egyedi díjszabással vehetők igénybe. A jegyek és bérletek
teljes listáját, valamint a kedvezményes és díjmentes utazás feltételeit
a bkk.hu weboldalon olvashatja.

Érvényesített jegy vagy érvényes bérlet hiányában
az ellenőrnek joga van pótdíjat kiszabni, mely bankkártyával is befizethető a kijelölt BKK Ügyfélközpontokban.

4 950 Ft

A belvárosból a repülőtérre
05:00–01:20

Közvetlen autóbuszjárat

VÁLTSA MEG 100E
REPÜLŐTÉRI VONALJEGYÉT
APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL!

Belváros
Deák Ferenc
tér M

100E
Astoria Kálvin
M
tér M

Liszt Ferenc
Airport 2

Csak repülőtéri vonaljeggyel (900 Ft) vehető igénybe.

Nappali közlekedés
Belváros

200E

bkk.hu/mobiljegy

Deák Ferenc
tér

Nagyvárad
tér

Liszt Ferenc
Airport 2

Két vonaljeggyel / átszállójeggyel / napijeggyel / bérlettel utazhat.
A metróvonal felújítása miatt időszakosan autóbusz közlekedik.
Éjszakai közlekedés

200E

914 914A 950 950A
Deák Ferenc
tér M

Népliget M

Liszt Ferenc
Airport 2

Két vonaljeggyel / átszállójeggyel / napijeggyel / bérlettel utazhat.

A belváros–repülőtér (21 km) taxiút ára
várhatóan 7 600 Ft a forgalom függvényében.

A MOL BUBI BULI!

MOL Bubi közbringarendszer
A MOL Bubi közbringarendszer környezetbarát közösségi közlekedési
lehetőség, amelynek köszönhetően rövid kerékpáros utazásokkal fedezhető
fel Budapest – 30 percig díjmentesen.

Regisztráció

Felvétel

Vásárolja meg jegyét a kijelölt
gyűjtőállomásoknál.

Adja meg telefonszámát és az SMSben kapott 6 számjegyű PIN-kódját.

Használat

Visszaadás

Az első 30 perc minden egyes
alkalommal díjmentes.

Vigye vissza a kerékpárt
bármelyik gyűjtőállomásra.

24 órás
MOL Bubi jegy
500 Ft
72 órás
MOL Bubi jegy
1 000 Ft

1846

143

KERÉKPÁR

GYŰJTŐÁLLOMÁS

0–24

RENDELKEZÉSRE
ÁLLÁS

MOL Bubi
hetijegy
2 000 Ft

Egy jeggyel egy kerékpár használható.
Jegyvásárláskor a felhasználó
bankszámláján – kerékpáronként –
25 000 forintot előzetesen zárolnak.
A használat feltételei és a díjszabás
a molbubi.bkk.hu oldalon olvasható.
Az első 30 perc
minden egyes
alkalommal díjmentes
30 percen túli folyamatos használat
esetén már külön használati díjat
is kell fizetni.

Nappali közlekedés
04:30–23:50

Éjszakai közlekedés
23:50–04:30

NOSZTALGIÁZZON
HÉTVÉGENKÉNT BUDAPESTEN!
Régi idők járművein még élvezetesebb
a városnézés. Ha igazán különleges
élményre vágyik, utazzon
szombatonként az N2-es
nosztagiavillamossal a Duna-korzón.
Vasárnaponként fedezze fel a budai
fürdőket az N19-es
nosztalgiavillamossal, vagy látogasson
el Budapest legszebb részeire az N109es nosztalgiabusszal.

Különleges Budapest
N19

Millenniumi
Földalatti Vasút

N19-es
nosztalgiavillamos

Májustól októberig a Deák Ferenc tér
és a Katinyi mártírok parkja között
közlekedik vasárnaponként, számos
budai gyógyfürdőt érint.

A kontinens első földalatti vasútja,
mely 1896 óta közlekedik.

N2

N2-es nosztalgiavillamos

A pesti Duna-parton közlekedik
szombatonként, májustól októberig.

Menetrend szerinti hajójáratok
A hajójáratok közlekedése az időjárástól függ.
Kérjük, tájékozódjon utazása előtt az aktuális
menetrendekről a BKK FUTÁR utazástervező
segítségével.
A májustól októberig közlekedő nosztalgiajáratokról
a bkk.hu/nosztalgia oldalon olvashat bővebb információt.

Budavári Sikló

Az M1-es metró kivételével valamennyi járat
egyedi díjszabással vehető igénybe.

A sikló 1870 óta köti össze
a királyi palotát a Duna-parttal.

N109

N109-es
nosztalgiabusz

Májustól októberig minden vasárnap
körjáratként közlekedik.

Libegő
Budapest legmagasabb pontjára, a János-hegyre
szállítja az utasokat. Közlekedése az
időjárástól függ. Információ: +36 1 391 0352

Földalatti Vasúti
Múzeum
A Deák Ferenc téren, az aluljáróban,
a BKK Ügyfélközpont mellett.
Hétfőn zárva.

Városi Tömegközlekedési
Múzeum
Szentendrén, a H5-ös HÉV végállomása
mellett. Nyitva áprilistól október végéig.
Hétfő szünnap.

Fontos tudnivalók
Kérjük, utastársaival legyen udvarias és figyelmes.
Ha bármi problémát tapasztal utazása során, keresse
a BKK Ügyfélszolgálatát e-mailben vagy telefonon.
A közlekedési hálózat nagy részén járnak alacsonypadlós
járművek. Az M4-es metróvonal szintén akadálymentes.
A BKK FUTÁR utazástervezővel akadálymentes utazást tervezhet.
Sok buszjáratra csak az első ajtónál lehet felszállni.
Az érvényesített jegyet, bérletet vagy az utazáshoz használt
igazolványt be kell mutatni a járművezetőnek.

Központi Ügyfélszolgálat

VII. kerület, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Az olyan járműveknél, amelyek ajtaja mellett gomb található,
az ajtó gombnyomásra nyílik.
A legtöbb járművön a leszállási szándékot időben kell jelezni
az ajtó közelében található leszállásjelző megnyomásával.
Leszálláskor célszerű a hátsó ajtókat használni.
A metróállomásokon a peron szélén látható biztonsági
sávra csak akkor szabad lépni, ha a beérkező jármű utasai
már leszálltak. Kérjük, addig ezt a sávot hagyja szabadon.
Hordozókosárban szállított kisállat és kutya ingyenesen utazhat.
Egyéb esetekben kutyát kizárólag szájkosárral, pórázon lehet
szállítani, külön jeggyel vagy bérlettel.
Biciklit jeggyel vagy kerékpárbérlettel lehet szállítani a HÉV-en,
a fogaskerekűn, a hajón és a kijelölt villamos- és buszjáratokon.
Részletes információk: bkk.hu
A dohányzás minden járművön és megállóban tilos!
A járműveken és a metróállomásokon ételt és italt
fogyasztani tilos!

Nyitvatartás:
Hétfő
09:00–17:00
Kedd
09:00–17:00
Szerda
09:00–19:00

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

09:00–17:00
09:00–15:00
zárva
zárva

Ügyfélközpontok
Nyitvatartás: 05:30–22:00

Deák Ferenc tér
Déli pályaudvar
Ferenciek tere
Kelenföld vasútállomás
Keleti pályaudvar

Kőbánya-Kispest
Móricz Zsigmond körtér
Szentlélek tér
Széll Kálmán tér
Rákosmente
Nyitvatartás: 06:00–21:00

Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér 2A terminál
Nyitvatartás: 08:00–22:00

Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér 2B terminál
Nyitvatartás: 09:00–21:00

A bkk.hu/pontkereso weboldalon és a BKK FUTÁR
alkalmazásban térképen is megtalálhatja az ügyfélközpontokat,
a pénztárakat és a jegyautomatákat.
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