A térkép használatáról / How to use this map

Kerékpárszállítás a közösségi közlekedés járatain / Bikes on public transport

Ez a térkép a budapesti közúthálózatot a kerékpározás szempontjából mutatja, feltüntetve a kerékpárhasználattal kapcsolatos további hasznos információkat.
Külön jelöljük a kerékpárforgalmi főhálózatot, azaz a városrészeket összekötő, jelentősebb kerékpárbarát útvonalakat. A budapesti úthálózat túlnyomó része
olyan szakaszokból áll, amelyeken a kerékpárforgalom számára külön létesítmény nincs, de szabályos kerékpárral közlekedni rajta. Jelöltük a forgalomcsillapított
utcákat, ahol az átlagosnál kedvezőbb, és a nagy gépjárműforgalmú utakat, ahol kedvezőtlenebb kerékpározni.

Ha nagyobb távokat kell megtenned a városban, javasoljuk,
hogy kombináld a közösségi közlekedést saját vagy MOL Bubi kerékpárral.
For longer trips in the city, we advise you to combine
public transport with your own bike or a MOL Bubi public bike.

This map shows the road network of Budapest from the aspect of cycling and includes further useful information regarding bike use. The principal network,
which consists of key bike-friendly roads connecting parts of the city, is highlighted. The major part of the Budapest road network has no dedicated
cycling infrastructure, yet cycling is allowed. More bike-friendly streets with traffic calming as well as streets with high car traffic are marked separately.

A térképen a fő közösségi közlekedési csomópontoknál lévő
B+R kerékpárparkolókat és közbringa-gyűjtőállomásokat is megtalálod.

A kerékpárforgalmi főhálózati szakaszok típusai
Section types of the principal cycling network

The map also depicts B+R bike parks and docking stations
of the public bike system located at major transport hubs.
A mikromobilitási pontokat – új nevükön Mobi-pontokat – azért
hoztuk létre, hogy rendezetten add le és vedd fel a megosztott
kerékpárokat (Donkey Republic), a rollereket (Bird, Tier és Lime).

kerékpárút
bicycle path

elválasztott gyalog- és kerékpárút
separated walking and cycling path

közös gyalog- és kerékpárút
shared walking and cycling path

kerékpársáv
bicycle lane

útirányjelző táblával kijelölt útszakasz
street marked by directional sign

nyitott kerékpársáv
open bike lane

A KRESZ szerint nem szabad kerékpározni a következő úttípusokon: autópálya, autóút, gyalogút, gyalogos övezet, valamint a „kerékpárral behajtani tilos” táblával jelölt
útszakaszokon. A járdán a kerékpározást a KRESZ csak bizonyos kivételes esetekben engedi. A járda a gyalogosoké, kerékpárral mindig legyél előzékeny,
és viselkedj vendégként!
According to the Highway Code, cycling is not allowed on the following road types: highway, motorway, footpath, pedestrian zone and roads marked
with the ”no entry by bike” sign. Riding on sidewalks is permitted in a few exceptional cases. The sidewalk belongs to pedestrians; be polite and behave
as a guest while riding your bike!

Útvonal nagy gépjárműforgalommal.
Routes with heavy motorised traffic.

Micromobility points - also known as Mobi-Points - are designed
to help you pick up and drop off shared bikes (Donkey Republic),
scooters (Bird, Tier and Lime) in an organised way.

Buszon / On the bus

To plan your trips by your own bike or MOL Bubi public bike,
you can use the BudapestGO app, which allows you to plan
in combination with public transport.
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Hajón / On the public boat
Soroksár, Molnár-sziget

Csepel-Királyerdő

Kerékpárt szállítani kizárólag kerékpárpiktogrammal
megjelölt járműveken megengedett.
The transportation of bicycles is allowed
only aboard vehicles marked with a bike pictogram.

The transportation of bicycles on public transport services commissioned
by BKK requires a single ticket in addition to the passenger’s ticket or pass.

Kedvező áron válthatsz havi kerékpárbérletet a havi közlekedési bérlet mellé.
A bérleteken ugyanannak az igazolványszámnak kell szerepelnie.
A monthly bicycle pass is also purchasable to supplement your public transport
pass, with the same photo ID number.

A HÉV-en a kerékpár számára
váltott vonaljegy a teljes
vonalon érvényes Budapest
határain kívül is.
A hosszú HÉV-szerelvényen
nyolc, a röviden négy kerékpár
számára van férőhely.

Villamoson kocsinként
egy kerékpár szállítható,
buszon, trolibuszon
egy-egy kerékpár
szállítható.
A fogaskerekűn tizenhat
kerékpárférőhely van.

On the suburban railways,
the bicycle ticket is valid for
the full route including the
section outside Budapest.
Long suburban trains can
carry eight, while short trains
can carry four bicycles.

One bike per tramcar is
permitted in the rear section
of the car. Buses
and trolleybuses can take
a single bike. Cogwheel railway
trains have a capacity
for 16 bikes.

Egyes járműveken a kerékpárszállításra kijelölt hely megegyezik
a babakocsival és a kerekesszékkel közlekedők számára kijelölt
területtel. Az ilyen helyek használatánál a kisgyermekkel utazók
és a mozgásukban korlátozottak előnyt élveznek.
Ne kerékpározz a járművek holtterében.
Do not ride in a driver’s blind spot.

On some vehicles, the area designated for bikes is the same as the one reserved
for baby carriages and wheelchairs: passengers with a small child or those with
reduced mobility have priority.

Az elővárosi vonatokon a vasúti menetjegy, vasúti bérlet vagy
Budapest-bérlet mellé vasúti kerékpárjegyet vagy kerékpárosbérletet
kell vásárolni. Havi dolgozói bérlettel hétvégén a bérleten megjelölt
vonalon díjmentes a kerékpárszállítás (ehhez azonban díjmentes
kerékpárjegyet kell váltani). START Klub kártyával a kerékpár 25%
kedvezménnyel szállítható, szombatonként pedig díjmentesen.
A Magyar Kerékpárosklub tagsági kártyával utazók
25% kedvezménnyel válthatnak kerékpárjegyet.
On regional trains, a bicycle ticket or bicycle pass for trains is required
in addition to your train ticket, rail pass or Budapest-pass. In possession
of a monthly worker pass, your bike travels free on the indicated route section,
but a free-of-charge ticket is required for this. START Klub cardholders get
a 25% discount on bike transportation, while on Saturdays the service is free.
Members of the Hungarian Cyclists' Club get 25% off the price of the bicycle
ticket in possession of a membership card.

A 20”-os vagy annál kisebb kerékméretű kerékpárok díjmentesen szállíthatók.
The transportation of bikes with a wheel diameter of 20” or smaller
is free of charge.

A 20”-osnál nagyobb kerékméret fölött az összecsukható
kerékpárokra is jegyet kell váltani. Kerékpár-utánfutós
kerékpár szállításához 3 kerékpárjegyet kell váltani.
Tandemkerékpár csak kerékpárszállító kocsiban vihető
1 kerékpárjegy megvételével. Motorral vagy akkumulátorral
felszerelt kerékpár vonaton nem szállítható.

A 16”-osnál kisebb kerékméretű kerékpárok, az összecsukott
kerékpárok és a rollerek díjmentesen szállíthatók.
Bikes with a 16” (inch) wheel size, folded bikes
and scooters can be transported free of charge.

Fedezd fel Budapestet MOL Bubival! / MOL Bubi is a fun way to explore Budapest

több mint / more than

100 000

Díjszabás / Prices

Felvétel / Pickup

Regisztrálj az ingyenesen letölthető
MOL Bubi appban.

Vedd fel a kerékpárt az applikációban
található QR-kód-olvasóval.
Az okoslakat automatikusan kinyílik.

Register in the free
MOL Bubi app.

Pick up your bike with the QR-code
scanner in the mobile app.
The smart lock opens automatically.
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Ha hosszabb ideig és rendszeresen szeretnéd használni a MOL Bubit, válaszd
a havi- vagy éves bérletet. Érvényes bérlettel az utazás első 30 perce minden
egyes alkalommal díjmentes. 30 percet meghaladó folyamatos használat
esetén külön használati díjat kell fizetni, melynek összege 20 forint / perc.
Ha csak alkalmanként van rá szükséged, válaszd a Percalapú használatot,
és a regisztrációt követően 20 forint / perc díjért utazhatsz. / If you plan
to use MOL Bubi for longer periods on a regular basis, choose the monthly
or annual pass, both of which include 30 minutes of free cycling each time
you start using a bike. If your ride lasts longer than 30 minutes, you will need
to pay a 20 HUF/minute usage fee after the free period. If you need
a bike only from time to time, choose the Pay as You Go rate, which
is 20 HUF/minute after registration.

utazás naponta kerékpárral
more than 100,000 daily bike trips

több mint
more than

350 km

MOL Bubi gyűjtőállomás

Monthly
pass

Éves
bérlet

Percalapú
használat

Annual
pass

Pay As
You Go

főhálózat
main network

173 1856
MOL Bubi docking stations

Havi
bérlet

Advanced stop line (bike box)
At signalised intersections, it allows cyclists a head start before
cars when the light changes from red to green. That way, bike-riders
are more visible and do not get into the blind spot of other vehicles,
which facilitates cooperation between road users.

Kétirányú kerékpározásra megnyitott egyirányú gépjárműforgalmú utca
Az autóval egyirányú utcák megnyitásának eredményeként
a kerékpárral közlekedőknek kevesebb kerülőutat kell megtenniük.
A legtöbb utcában elfér egymás mellett a szemből érkező gépjármű
és a kerékpár, a vezetőjük jól látja egymást.
One-way street opened to contraflow cycling
Thanks to the opening up of one-way streets to cycling in the opposite
direction, fewer detours are needed by bike. Most streets can accommodate
a bicycle and an oncoming car as they pass each other; the cyclist and car
driver can see each other clearly.

1

2

Közvetett kerékpár-felállóhely
Lehetővé teszi, hogy kerékpárral olyan kereszteződésekben is balra lehessen
kanyarodni, ahol ez a csomópont közepén tilos vagy kockázatos. A közvetett
felállóhelyet jelző tábla után, az úttest jobb szélén haladva a zöld jelzésnél
kell behajtani a keresztutcában felfestett felállóhely területére, majd
a felállóhelyre érvényes jelzőlámpa szabad jelzését kell megvárni.
Indirect left turn bike box
It offers bicyclists a safe way to make a left turn at intersections where
the turn is not allowed or would be risky in the middle of the junction.
Keep cycling straight on the right side of the road after seeing the sign
for the left-turn box and enter the painted box area in the perpendicular
street, then wait for the green signal there.

Csak az arra kijelölt egyirányú utcákba hajts be szemből.
Enter one-way streets against the traffic
only where you see a sign allowing this.

Regisztráció / Registration

Előretolt kerékpár-felállóhely
Jelzőlámpás kereszteződésnél lehetővé teszi, hogy a kerékpárral
közlekedők a tilos jelzés alatt a várakozó autók előtt helyezkedjenek el.
A kerékpárral közlekedő láthatóvá válik, és az autóvezető számára
is előnyös, hogy nem a holttérben áll. Az autóvezetők látóterében
történő elindulás segíti az együttműködő közlekedést.

Folding bikes with a wheel size over 20” also require a ticket while three
bicycle tickets are needed for bikes with a trailer. Tandem bikes must travel
in the bicycle compartment and require a ticket. Please note that
no engine-or battery-powered bikes are allowed on board.

On the Children’s Railway, the permission of the train
staff and a ticket are required for the bicycle.

Mi az EuroVelo? / What is EuroVelo?
Az EuroVelo jelenleg 15 hosszú távú útszakaszból álló, az egész európai
kontinenst összekötő és egyesítő kerékpárútvonal-hálózat, amelyet mind
a kerékpáros turisták, mind pedig a kerékpárúton naponta utazó helyiek
egyaránt használhatnak. Budapesten az EuroVelo 6 halad keresztül,
amely az egyik legnépszerűbb útvonal: az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig
fut, mintegy 4400 kilométer hosszú. Tengerpartok, folyók, kastélyok,
jó infrastruktúra és könnyed sík terep jellemzi. Magyarországon
a Duna mentén, Rajka és Mohács között haladó útvonalat különleges
természeti és kulturális nevezetességeiről ismerik. A Duna menti római
„Limes”, a Komárom magyar és szlovák oldalán található erődök,
a Duna-kanyar természeti környezete, valamint a folyó budapesti
szakasza mind-mind fontos látnivaló, amelyek az odalátogatók
számára kikapcsolódást kínálnak, amikor egy kis pihenésre vágyva
a kerékpárról leszállnak. Budapesten a hivatalos EuroVelo 6 útvonala
Szentendre felől érkezik, az óbudai, budai, újbudai oldalon a Rákóczi hídra
vezet, majd azon átkelve Ferencváros, Pesterzsébet, Soroksár mentén
folytatódik, a Duna vonalát követve.
Északi-tenger
North Sea

közbringa / public bikes
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Mobi-pont
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Atlanti-óceán
Atlantic Ocean

Mobi micromobility points
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Parkolás / Parking

Visszaadás / Return

Válaszd ki a használatban lévő
kerékpárnál a parkolás funkciót, majd
ezt követően zárd le az okoslakatot,
a gombját ütközésig nyomva.

Vidd vissza a kerékpárt bármelyik
MOL Bubi gyűjtőállomásra, és zárd
le azt úgy, hogy az okoslakat
gombját ütközésig lenyomod.

Select the Park function while
you are using a bike,
close the smart lock
until it clicks.

Return your bike to any MOL Bubi station
and close it by pushing down
the smart lock’s lever
until it clicks.

Budapest, biciklivel a városban

• 4. kiadás • Adatok lezárva: 2022. nov. 30 .
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság • 1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19–21. • Minden jog fenntartva. • A kiadvánnyal kapcsolatos
észrevételeit a bkk@bkk.hu címen várjuk. • Budapest, 2022 • ISBN 978-615-81473-6-1
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Mi a MOL Bubi? / What is MOL Bubi?
A MOL Bubi közbringarendszer a BKK közösségi közlekedési szolgáltatása,
amely az év minden napján 0–24 óráig igénybe vehető, környezettudatos
választás és azonnali lehetőség a városi közlekedéshez. A MOL Bubit
2014-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy gyors, hatékony és fenntartható
közlekedési alternatívát nyújtsunk a Budapesten közlekedők számára.
A MOL Bubi az eltelt években a városi közlekedés szerves része lett,
és a többi közösségi közlekedési móddal is jól kombinálható. A tapasztalatok
és a visszajelzések alapján 2021-re a szolgáltatás átalakult, amelynek része
a megújult kerékpár, az infrastruktúra és az árazás változása is. / The MOL
Bubi public bike-sharing system is a public transport service by BKK with 24/7
availability on every day of the year, which offers a fast and eco-friendly travel
alternative in urban transport. We launched MOL Bubi in 2014 to provide
an efficient and sustainable form of mobility in Budapest. Public bikes have
become an integral part of urban transport as they are easy to combine with
other forms of public transport. The service was reorganised in 2021 based
on user feedback with newly designed bikes and infrastructure
as well as restructured pricing.

több mint
more than

1300

30
közpumpa
public pumps

B+R kerékpártároló
B+R parking spaces

több mint
more than

6000

kerékpártámasz a közterületen
bike stands on public space
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bkk.hu/bicikli

Egy utas egy kerékpárt vihet magával.
One bicycle per passenger is allowed.

A Gyermekvasúton a vonat személyzetének engedélyével,
kerékpárjegy ellenében lehet biciklit szállítani.

A parkoló autók mellett tarts ajtónyitásnyi távolságot.
Ride past parked cars at a safe distance
to avoid a door if it opens unexpectedly.

Shared bus and bike lane
In Budapest, cyclists can use 800 km of traffic lanes also served
by buses, 26 km of which are designated bus lanes open to shared use
by bicycles as well. The dedicated lanes are marked with a blue road sign
with a bike pictogram showing the allocation of traffic lanes.

A MÁV-START járatain / On MÁV-START train services

A BKK járatain kerékpárt szállítani egy vonal- vagy gyűjtőjegy
érvényesítésével lehet. A kerékpár szállítójának is rendelkeznie
kell érvényes jeggyel vagy bérlettel.

A kereszteződésekben keresd a szemkontaktust
a többi közlekedővel (gyalogosokkal és járművezetőkkel is).
At traffic junctions, seek eye contact with the other road users
(pedestrians and drivers, too).

Ahol kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút van kialakítva,
ott azt kell biciklizésre használni. Ahol nincs kialakítva,
ott az úttesten kell biciklivel közlekedni.
If there is a cycle path or a shared walking/cycling
path available, use those for cycling.
Where not available, cycle on the roadway.

Kerékpárral használható buszsáv
Budapesten több mint 800 km hosszúságban a buszok
által is használt forgalmi sávban kell kerékpárral közlekedni.
Ezek közül mintegy 26 km a kerékpárral használható
buszsávok hossza, a kijelölt szakaszokat ez a tábla jelzi.

A BKK járatain / On transport services by BKK

A kereszteződéseknél használd az előretolt kerékpáros-felállóhelyet.
A forgalmi helyzettől függően javasolt közvetetten balra kanyarodni.
At intersections use the advanced stop line ('bike box'). Depending
on the traffic situation, it is recommended to make an indirect left turn.

Kerékpározni alapvetően az autópálya-szakaszokon
és egyes felüljárókon nem szabad (ezeket külön tábla jelöli).
Cycling is prohibited on the sections of the motorways
and on certain overpasses (signposted accordingly).

Kerékpárosbarát infrastruktúra
Cycling-friendly infrastructure

Kerékpárforgalmi főhálózat
különböző minőségű
útfelületekkel.
Main cycling network
with different road
surface qualities.

Közlekedési tanácsok / Tips for safer cycling

Ha keskeny az út, inkább húzódj középre.
If the road is narrow, ride in the middle of the road.

21

A KRESZ-nek megfelelően minden
olyan úton szabad kerékpározni, ahol nem tilos.
Cycling is legal on all roads where it is not specifically
prohibited, as per the Highway Code.

A kerékpár jármű, tehát a járdán általában nem szabad
kerékpározni (kivéve pl. 12 év alatti gyermekeknek).
The bicycle is a vehicle; therefore, cycling on the pavement
is illegal (except for children under age 12).

Azokat az útszakaszokat,
ahol tilos kerékpározni,
külön jelöljük.
The map also shows
roads where cycling
is prohibited.

A legkedveltebb túraútvonalakat
is feltüntettük, ezek többnyire
burkolatlanok jelentős
szintkülönbségekkel. / Favourite
touring routes are also indicated:
these are mostly dirt roads with
major differences in elevation.

Tilos kerékpározás közben kézben tartott mobiltelefont használni.
Kerékpározás közben veszélyes a fülhallgató használata.
It is forbidden to hold your mobile phone while cycling.
It is also dangerous to use earphones while riding a bike.

Puskás Ferenc Stadion M

156

Kerékpárútvonalak Budapesten / Cycling routes in Budapest

A városi úthálózat gyakorlatilag teljes egésze kerékpározható.
Practically the complete urban road network is available for cycling.

Villamoson / Tram lines
1
1M Kelenföld vasútállomás M
Népliget M
Bécsi út / Vörösvári út
12 Rákospalota, Kossuth utca
Angyalföld kocsiszín
14 Káposztásmegyer, Megyeri út
Lehel tér M
28 28A Izraelita temető
Új köztemető (Kozma utca)
Blaha Lujza tér M
17 Savoya Park
Bécsi út / Vörösvári út
41 Kamaraerdei Ifjúsági Park
Bécsi út / Vörösvári út
56 56A Városház tér
Móricz Zsigmond körtér M
Hűvösvölgy
59 Szent János Kórház
Márton Áron tér
59A 59B Hűvösvölgy
Széll Kálmán tér M
Márton Áron tér
60 Városmajor
Széchenyi-hegy, Gyermekvasút
61 Móricz Zsigmond körtér M
Hűvösvölgy
Trolibuszon / On the trolleybus
77 Öv utca / Egressy út

Saját kerékpáros és MOL Bubi bringás utazásaid tervezéséhez
is használhatod a BudapestGO applikációt. Segít megtervezni,
hogy a közösségi közlekedéssel kombinálhasd az utadat.

Ráckeve

Forgalomcsillapított utca.
Street with traffic calming.

Átlagos forgalmú utca.
Street with average traffic.

Irányváltoztatási szándékodat mindig határozottan
jelezd a karoddal, és irányváltáskor nézz hátra.
Always give a clear hand signal and look
behind you before you change direction.

HÉV-en / Suburban railway lines
Batthyány tér
Békásmegyer
Szentendre
Közvágóhíd
Dunaharaszti külső
Tököl
Boráros tér
Csepel
Örs vezér tere
Gödöllő
Örs vezér tere
Csömör

Hol szabad biciklizni? / Where to cycle?

SVK

Wien Bratislava
Budapest
AUT
HUN

CRO

ROM

București

Beograd SRB

BUL

Constanța
Fekete-tenger
Black Sea

F ö l d k ö z i - t e n g e r

EuroVelo is a network currently comprising 15 long-distance cycle routes
connecting and uniting the whole European continent. The routes can be used
by cycle tourists as well as by local people making daily journeys. One of the
most popular routes, EuroVelo 6, connects the Atlantic Ocean and the Black
Sea and it passes through Budapest. The 4,400-km-long route is characterised
by coasts, rivers, castles, top-class infrastructure and a flat topography.
The famous sections along the Loire and Danube rivers are well known
to cycle tourists around the world. The route section in Hungary along the
Danube between Rajka and Mohács is known for its outstanding natural and
cultural attractions. The Roman ”Limes” along the Danube, the fortresses of
Komárom and Komarno (Slovakia), the natural landscape of the Danube Bend
and the banks of the Danube in Budapest are all important heritage attractions
offering visitors enjoyable diversions when they fancy a break from their bike.
EuroVelo 6 reaches the Hungarian capital from the north coming from the
picturesque town of Szentendre on the right bank of the Danube, then from
Buda it crosses Rákóczi Bridge into Pest and continues south on the left bank.

útvonaltervezés · forgalmi adatok · úthibák bejelentése
online trip planner · traffic data · report damaged road

