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07/21/11 - Budai vár, Parlament, Citadella, Gellért-hegy - Budapest nevezetességei 1. rész

? Országház, Parlament, Szent Korona
Az 1885-1904 között épült, Steindl Imre által tervezett neogótikus stílusú
Országház, Budapest egyik legismertebb középülete. Az V. kerületben, a Duna
partján, a Kossuth Lajos téren található épület, 1987 óta a kulturális világörökség
(UNESCO) részét képezi. Az Országház jelenleg Magyarország legnagyobb
épületének számít. Magassága 96 m, hosszúsága 268 m, szélessége 123 m,
alapterülete pedig, 17.745 m2. Az Országgy?lés, amely a Magyar Köztársaság
parlamentje, is az Országházban ülésezik. Az Országház egyik legnépszer?bb
látnivalója a Szent Korona és a koronázási ékszerek. A magyar Szent Korona,
amely a magyar államiság egyik jelképe, Európa egyik legrégebben használt és mai
napig épségben megmaradt koronája. A Kupolacsarnokban a Szent Korona
védelme érdekében a vaku használata tilos! A Országház épületébe a vakvezet?
kutya kivételével semmilyen él? állat nem vihet? be!

Látnivalók az Országház épületében:

• Szent Korona és a koronázási jelvények (országalma, magyar királyi
jogar, koronázási kard, a koronázási palást a Magyar Nemzeti
Múzeumban van kiállítva)
• Kupolacsarnok
• Díszlépcs?
• Üvegfestések és üvegmozaikok
• Magyar fest?k alkotásai, köztük Munkácsy Mihály: Honfoglalás
(1893.)

• Belépés: Magyar anyanyelv? vendégek és az Európai Unió polgárai
számára az Országházba a belépés díjmentes. Az Európai Unió
polgárainak az állampolgárságukat okmánnyal szükséges igazolniuk.
• Belép?jegy árak, 2011 (a külföldi vendégek számára): feln?tt ?
3.400 Ft, diák ? 1.700 Ft
• Az Országház látogatásának ideje (május 1-szeptember 30.):
08:00-18:00 (hétf?-péntek), 08:00-16:00 (szombat), 08:00-14:00
(vasárnap)
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• Az Országház látogatásának ideje (október 1-április 30.):
08:00-16:00 (hétf?-péntek), 08:00-16:00 (szombat), 08:00-14:00
(vasárnap)
• Telefonszám (csoportos bejelentkezés esetén): (+36 1) 441 4904
• Megjegyzés: A látogatás csoportokban, idegenvezet?vel,
félóránkénti id?beosztásban történik. Egyéni látogatók számára
jelentkezés a helyszínen, a Kossuth téren, az Országház X. kapujánál
m?köd? jegypénztárban van lehet?ség. Jegyek csak a látogatás
napján igényelhet?k.
• Megközelítés: metró (2-es metró, Kossuth Lajos tér megálló)
• GPS koordináták: 47.5087891° (szélesség), 19.045617°
(hosszúság)
• Cím: Országház, 1055 Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.

? Szabadság-szobor, Citadella, Gellért-hegy
Budapest I. és a XI. kerületében, a Duna jobb partján található, a 235 magas
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Gellért-hegy, amely már 1987 óta az UNESCO világörökség részét képezi. A
Gellért-hegy egyik leghíresebb barlangja, a részben mesterségesen tovább b?vített
Szent Iván-barlang, amely ma a pálos rend kápolnájának ad otthont. A Gellért-hegy
tetején található, a 222 méter hosszú és 12-16 méteres falmagasságú Citadella
er?dítmény is, amelyet még a Habsburg uralkodóház emelt 1854-ben, az
1848-49-es szabadságharc leverése után. A Citadella különlegessége, hogy célja
nem az alatta elterül? város megvédése volt, éppen ellenkez?leg, az er?d a pesti
lakosság megfélemlítésére szolgált. Az er?dítmény keleti, városra néz? fala tövében
áll Budapest egyik jelképe, a 14 méter magas (a talapzattal együtt 40 méter magas)
Szabadság-szobor. Az 1947-ben Kisfaludi Strobl Zsigmond által elkészült szobor
egy n?i alakot formáz, amelynek modellje Thuránszkyné Gaál Erzsébet volt, amint
felemelt kezében pálmafaágat tart.

Látnivalók a Gellért-hegyen:

• Szabadság-szobor
• Szent István-szobor
• Kilátók?-szobor
• Citadella
• Szent Gellért-sziklatemplom
• Szent Gellért-szobor
• Gellérthegyi víztározó
• Filozófiai kert
• Jubileumi Park

• Megközelítés: busz (18, 19, 41, 47, vagy a 27-es a Móricz Zsigmond
körtérr?l)
• GPS koordináták: 47.486179° (szélesség), 19.0471172°
(hosszúság)
• Cím: Citadella sétány, 1118 Budapest, XI. kerület, Gellért-hegy

? Budavári Palota, Budavári Sikló, Magyar Nemzeti
Galéria, Budapesti Történeti Múzeum, Országos
Széchényi Könyvtár
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Budapest I. kerületében, a budai oldalon, a Várhegyen található a Budavári Palota,
amelynek megközelítésének egyik eszköze a Budavári Sikló. A 95 méter hosszú
pályán, és mintegy 50 méteres szintkülönbség között m?köd? Budavári Sikló, a
Budapest Duna-parti látképének részeként 1987 óta az UNESCO világörökség
listájában is szerepel. A szerkezet külön érdekessége, hogy a két egymás mellett
közleked? kocsi (BS 1 ? Margit, BS 2 ? Gellért), amelyek egyénként 24 ember
szállítására alkalmasak, inga jelleggel m?ködnek. A Budavári Palota ma Budapest
egyik kulturális és turisztikai központja. A palotában található a Magyar Nemzeti
Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) otthona. A Magyar Nemzeti Galéria gy?jteménye olyan fest?k alkotásait
tartalmazza, mint Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Szinyei Merse
Pál, vagy éppen Munkácsy Mihály. A Budapesti Történeti Múzeum, amely a város
tárgyi emlékeit gy?jti, Budapest egyik legjelent?sebb múzeuma. A gy?jteményben
régi római, középkori, és újkori régészeti leletek is egyaránt megtalálhatóak. Az
Országos Széchényi Könyvtár, rövidebb nevén az OSZK, Magyarország nemzeti
könyvtára, amelynek els?dleges feladata a magyar és magyar vonatkozású írott
kulturális örökség gy?jtése, feldolgozása, és meg?rzése. A könyvtárban a tételek
között kéziratos kódexek, nyomtatott dokumentumok, de még elektronikus
kiadványok is szerepelnek.

• Budavári Sikló jegyárak, 2011: 840 Ft (menetjegy), 1.450 Ft
(retúrjegy), 520 Ft (gyermekjegy, 3-14 éves korig), 940 Ft (gyermek
retúrjegy, 3-14 éves korig)
• Belép?jegy árak, 2011 (Magyar Nemzeti Galéria): 1.000 Ft (teljes
árú jegy az állandó kiállításhoz), 2.500-4.000 Ft (kombinált jegy az
állandó kiállításhoz és az id?szaki kiállításokhoz)
• Nyitvatartási id? (Magyar Nemzeti Galéria): 10:00-18:00
(kedd-vasárnap), szünnap (hétf?)
• Belép?jegy árak, 2011 (Budapesti Történeti Múzeum): feln?tt ?
1.400 Ft, nyugdíjas (62 év felett) ? 700 Ft, diák és ifjúsági jegy ? 700
Ft (6 és 26 év között), ingyenes (Budapest kártya felmutatásával)
• Nyitvatartási id? (Budapesti Történeti Múzeum): 10:00-18:00
(március 1-október 31.; kedd-vasárnap), 10:00-16:00 (november
1-február 28.; kedd-vasárnap), szünnap (hétf?)
• Belépés (Országos Széchényi Könyvtár): díjtalan
• Nyitvatartási id? (Országos Széchényi Könyvtár): 10:00-21:00
(kedd-szombat), szünnap (hétf? és vasárnap)
• Megjegyzés: A Magyar Nemzeti Galéria pénztára a zárás el?tt 30
perccel bezár.
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• Megközelítés: busz (16-os a Deák tér és a Moszkva tér fel?l, 5-ös a
Ferenciek tere fel?l)
• GPS koordináták: 47.4979785° (szélesség), 19.0376786°
(hosszúság)
• Cím: Budavári Palota, 1014 Budapest, I. kerület, Szent György tér 2.

? Budai vár, Budavári Labirintus
A Várhegyen található várfallal körülvett Budai vár, 1987 óta az UNESCO
világörökség listáján Budai várnegyed néven szerepel. Olykor a Budai vár név alatt
a Budai várnegyed déli felét alkotó Budavári Palota épületét értik csak, mint
ahogyan a Budai várnegyed kifejezés alatt is olykor csak az északi részt, a
történelmi lakónegyedet értik. A Budai várnegyed alatt kiterjedt barlangrendszer
húzódik, amelynek egyik f? lejárata Budavári Labirintus néven ismert. Az
egyedülálló turisztikai látványosság egész évben a nap 24 órájában látogatható. A
Budai várnegyed területe a gépkocsiforgalom el?l teljesen le van zárva. A
Várhegyre a Budai Siklóval, gyalog pedig, a Tabántól, az Attila út fel?l, valamint a
Halászbástya mell?l lehet feljutni. A Budai várnegyed az alábbi három f? részre
tagolódik: Budavári Palota, Szent György tér, és a történelmi lakónegyed.

Látnivalók a Budai várnegyed területén:

• Budavári Palota (Magyar Nemzeti Galéria, Budapesti Történeti
Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár)
• Budavári Sikló
• Budavári Labirintus
• Budavári nagy rondella és Buzogánytorony
• Sándor-palota
• Halászbástya
• Mátyás-templom

• Belép?jegy árak, 2011 (Budavári Labirintus): feln?tt ? 2.000 Ft,
nyugdíjas, diák, pedagógus ? 1.500 Ft, gyermek ? 600 Ft (6 és 12 év
között)
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• Nyitvatartási id? (Budavári Labirintus): egész évben (0-24)
• Megközelítés: busz (16-os a Deák tér és a Moszkva tér fel?l, 5-ös a
Ferenciek tere fel?l)
• GPS koordináták: 47.5000684° (szélesség), 19.0340632°
(hosszúság)
• Cím: Budavári Labirintus, I. bejárat, 1014 Budapest, I. kerület, Úri
utca 9.

? Halászbástya
Budapest I. kerületében, a budai várban található, Budapest egyik leghíresebb
m?emléke, a Schulek Frigyes tervez? által 1895 és 1902 között neoromán stílusban
épült Halászbástya. A kilátóteraszokról elénk táruló csodálatos budapesti
panoráma miatt a Halászbástya, a legjelent?sebb turisztikai látványosságok közé
tartozik. A Halászbástya f?homlokzata, amely a Dunával párhuzamos, mintegy 140
méter hosszúságú, és csúcsos süveg? k?tornyai a hét magyar honfoglaló vezért
szimbolizálják. A Halászbástya három f? épületrészre tagolható, amelyek az
alábbiak: a gránitk?b?l készült lépcs?k, az északi és déli bástyák a folyósokkal,
valamint a déli bástyaudvar Szent István király lovas szobrával. A Halászbástya
területén az alábbi szobrok tekinthet?k még meg: Hunyadi János szobra,
Sárkányöl? Szent György-szobor, Julianus és Gerhardus barát szobra.

• Belépés: díjtalan
• Belép?jegy árak a kilátóteraszra, 2011 (március 15. és október
15. között): feln?tt ? 500 Ft, gyermek ? 250 Ft
• Megtekinthet?: 09:00-23:00 (minden nap)
• Megjegyzés: A kilátóteraszra való feljutáshoz kell csak belép?t
váltani.
• Megközelítés: busz (16-os a Deák tér és a Moszkva tér fel?l, 5-ös a
Ferenciek tere fel?l)
• GPS koordináták: 47.5016994° (szélesség), 19.035219°
(hosszúság)
• Cím: Halászbástya, 1014 Budapest, I. kerület, Vár, Szentháromság
tér 5.

A legnépszer?bb budapesti nevezetességek és látnivalók a Budapest
kártya (Budapest Card) használatával ingyenesen vagy
kedvezményesen megtekinthet?ek. A kártyával a BKV (metró,
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villamos) járatai is ingyen használatba vehet?ek. A Budapest kártya
az alábbi kiszerelésekben kapható: 24 órás (24 h, barna kártya), 48
órás (48 h, zöld kártya), 48 órás walking (48 h walking, lila kártya), 48
órás junior (48 h junior, narancs kártya), 72 órás (72 h, kék kártya)
Az olcsó fapados repül?jegyeket kínáló Wizz Air légitársaság, a XVIII.
kerületben található Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repül?tér 1-es
számú terminálja alól, olyan nagyvárosokba indít járatokat, mint pl.
London, Párizs, vagy éppen Barcelona.
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