
                            
 
 

Kedvezményes utazás a Zugligeti Libegőn  
és a Budapesti Sétajáraton a Városligetben 

 
 

Látnivalókat keresnek Budapesten? Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgáltató közlekedési 
vállalatok munkavállalói és felnőtt hozzátartozói a BKV Zrt. két élményjáratán, a Zugligeti Libegőn és a 
Budapesti Sétajáraton mostantól kedvezményesen utazhatnak! 
 
A Zugligeti Libegőn a következő feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény: 
 

- Az arcképes utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók gyermekjegyet válthatnak a helyszínen lévő automatákból. 
A kedvezmény tartalma: felnőttjegy helyett gyermekjegy áron utazhatnak!   
Retúr utazás esetén 1400 Ft helyett 800 Ft-ba, egyirányú utazás esetén 1000 Ft helyett 600 Ft-ba kerül az utazás. 

 Az automatáinknál bankkártyás fizetés is lehetséges, de a készpénzes fizetés feltételhez kötött, nagy címletű 
bankjegyeket (pl. 20 000-es) kis összegű fizetéshez nem fogadnak el.  

- A kedvezmény április 1. és október 31. között csak hétköznapokon vehető igénybe, november 1. és március 31. között 
hétvégén is. A Libegő minden páros hétfőn (ha az nem ünnepnap) karbantartás miatt nem üzemel. Továbbá rossz időben 
(erős szél, köd, stb.) szintén nem üzemel a Libegő, ezért javasoljuk, hogy utazás előtt telefonon érdeklődjenek (a +36 
1 391 0352, vagy a +36 1 394 3764 normál díjas vezetékes telefonszámokon). 

- Az utazási igazolvánnyal rendelkező nagykorú hozzátartozóik (pl. férj, feleség, élettárs, felnőtt gyermek) szintén  
jogosultak a kedvezményre. A 19. születésnapjuk előtt álló hozzátartozók viszont változatlanul gyermekjeggyel 
utazhatnak.  

       
       További Információ:  

http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/E095/20170101/a.pdf 
http://www.bkv.hu//hu/jarmuveink/libego/menetrend_libego/ 

 
 

A Budapesti Sétajáraton a következő feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény: 
 

-      Az arcképes utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók gyermekjegyet válthatnak a Műcsarnok jegypénztárában.  
A kedvezmény tartalma: felnőttjegy helyett gyermekjegy áron utazhatnak!   

        600 Ft helyett így 300 Ft-ba kerül a menetjegyük.  
-      Az utazási igazolvánnyal rendelkező nagykorú hozzátartozóik (pl. férj, feleség, élettárs, felnőtt gyermek) szintén 

jogosultak a kedvezményre, de a 14 év alatti hozzátartozók nem kapnak kedvezményt, ők továbbra is gyermekjeggyel 
utazhatnak.  
3 éves kor alatt az utazás díjmentes. 

-      A Sétajárat csak hétvégén és munkaszüneti napokon üzemel a Városligetben Húsvét és Mindenszentek között, de kérjük, 
kísérje figyelemmel a http://www.bkv.hu/hu/turisztika/budapesti_setajarat_turisztika linken olvasható információkat! 
 
 

Várjuk szeretettel és kellemes utazást kívánunk! 

 
BKV Zrt. Turisztikai Divízió 
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