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A jegyváltás utolsó időpontja
Tickets are sold until :

Indulás
Departs every

percenként
minutes

(igény szerint)
(as needed) –

Mindennap / Every day

 éves kor alatt az utazás díjmentes.
Children under the age of  ride for free.

Nyugdíjas és egyéb utazási kedvezmény nem vehető igénybe.
Discounts for pensioners and other travel discounts do not apply.

Bankkártyával is lehet fizetni.
Bank cards are also accepted for payment.

A 3. életév betöltésétől a 15. életév betöltését
megelőző napig / Children from age 3 up to 14
(until the day prior to their 15th birthday)

15 éves kortól / From age 15 3–14 éves korig / Ages 3–14

Menetjegy
Single ticket

Gyermekjegy
Single ticket
for children

Retúrjegy
Return ticket

Retúrjegy
(gyermek)
Return ticket
for children

forint
HUF forint

HUF forint
HUF

Nyitvatartás / Opening hours

Jegyek / Tickets

forint
HUF

www.bkv.hu/siklo | +   

Budavári Sikló
Castle Hill Funicular
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Szent Gellért tér –
Műegyetem M
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Ferenc tér

Hősök tere M
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Erzsébet híd

Kossuth
Lajos tér

A Széchenyi lánchíd 2021–2023 között felújításra kerül.
További információért kérjük látogasson el 
a www.bkk.hu weboldalra.
The Chain Bridge is under renovation from 2021 to 2023.
For information please visit our website at www.bkk.hu. 

Megközelítés / How to get there

Augusztus -ától november -áig
a sikló pályafelújítási munkálatok 
miatt nem közlekedik!

The funicular is closed between
 August and  November due to
maintenance works on the tarck

minden páratlan hét hétfőjén a munkavégzés időtartama alatt.
Ha ez ünnepnapra esik, akkor a következő munkanapon történik
a karbantartás.

every Monday during odd weeks while works last, unless these Mondays 
are on public holidays. In this case, maintenance works will be done 
on the first working day after the bank holiday.

Karbantartás miatt zárva Closed due to maintenance works
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