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Budapest



Természeti adottságok

•A fővárost a Duna szeli 
ketté. Keleti oldalán a 
Pesti-síkság, a nyugatin 
a Budai-hegység 
található.

•A Budai-hegységet a 
kéregmozgások 
összetördelték, a 
törésvonalakon 
hévforrások fakadtak.

•A Pesti-síkság felszínét 
üledék borítja:
•folyami homok, kavics, 

futóhomok.



Városszerkezet•Az ország kulturális 
központja a Várnegyed.

•A világ kulturális 
örökségei: Gellért-hegy, 
Országház, Belvárosi 
templom.

•A városmag munkahelyei: 
szállodák, irodaházak, 
banképületek.



Nevezetességek

•Turisztikai szempontból is jelentős látnivalók Budapest legrégibb hídjai:
• Lánchíd, Margit híd, Szabadság híd, Erzsébet híd.



Nevezetességek

• Budapest világhírű gyógyfürdőváros.

• A város legfelkapottabb és leghíresebb 
bevásárló-utcája a Váci utca.



Budavári Palota
● Budapest egyik 

legfőbb

Kulturális és turisztikai 

központja

● egyben a volt királyi 

palota

● gótikus stílusú

● 1300-as évek 

közepétől épült és 

építése eltartott az 

1400-as évek végéig

● 1985 óta itt működik 

az Országos 

Széchenyi Könyvtár



Közlekedés
•Budapest az ország közlekedési centruma.

•11 féle közlekedési eszközzel találkozhatunk.



Közlekedés
•Budapest főbb pályaudvarai: Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar, Déli 

pályaudvar.



Kulturális intézmények
Legfontosabb múzeumok: 
• Magyar Nemzeti Múzeum, 

• Magyar Nemzeti Galéria, 

• Szépművészeti Múzeum.

• Iparművészeti Múzeum



Kulturális intézmények
•Könyvtárak: 

• Országos Széchenyi Könyvtár, 

• Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 

• Országgyűlési Könyvtár.





1881-ben az Országház megépítésére pályázatot írtak ki, amire 19 terv 
érkezett.

A legjobb 4: Steindl Imre "Alkotmány I." neogótikus hatású épületterve . 
Hauszmann Alajos "Patres conscripti" neobarokkot és neoklasszicizmust 

sugárzó terve . Schickedanz Albert és Freund Vilmos "Alkotmány II." 
együttes alkotása, mely elsősorban az antik építészeten alapult . Otto 

Wagner és társai "Scti. Stephani regis" neoreneszánsz pályaműve



Steindl Imre terve valósult meg.
A barokk alaprajzú barokk tömeghatású épület részleteiben alapvetően 

neogótikus stílusú a bécsi neogótika szellemében épült méltán tekinthető a 
század fordulója egyik nagy alkotásának az európai kontinensen



A magyar állam 

ezeréves 

fennállásának 

alkalmából, 

annak 

millenniumi 

esztendejében, 

1896. június 8-

án tartotta az 

új, még épülő 

parlamenti 

épületben az 

országgyűlés 

első ülését.



• Az országház építkezéshez feltételül szabták, hogy kizárólag 
hazai építőanyagokat használhatnak fel. Kivételt képez a 
főlépcső mellett található nyolc, egyenként hat méter magas 
márvány monolit, amelyet Svédországból hozattak . Az 
építkezés 1885-től 1904-ig tartott. Az építéshez 
felhasználtak: 40 millió téglát félmillió díszkövet 40 kg 
aranyat 

• Maga az épület 268 m hosszú, 123 m széles és 96 m magas, 
alapterülete 17 745 négyzetméter, térfogata 473 000 
köbméter. A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos 
főbejárat a Kossuth térről nyílik.

• Kívül és belül összesen 242 szobor (90 külső és 152 belső) van 
a falakon jeles freskók és festmények is díszítik az 
Országházat. Az épület díszítését 22-23 karátos arannyal 
végezték. Bár az aranyfüstnek szinte nincs súlya, de olyan 
sok helyen használták az aranyat, hogy mintegy 40 
kilogramm fogyott el. Ennek mai, piaci értéke körülbelül 400 
millió forint.

Építés



Koronázási ékszerek

Korona, Jogar, Palást, Országalma, 

Kard



Szent István    Bazilika



• Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház

A budapesti Szent István Bazilika hazánk egyik legszebb, legjelentősebb egyházi és 
idegenforgalmi nevezetessége. Ennek oka egyrészt a névadó szent királyt, az ország 
államalapítóját megillető tisztelet, a történelmi múlt, másrészt maga az épület 
műemléki és művészeti értéke. E templom építése érdekében az 1810-es években 
gyűjtés indult, a  munkálatokat azonban csak 1851. augusztus 14-én kezdték el, Hild 
József pesti választópolgár és építész az esztergomi és egri székesegyház 
alkotójának tervei szerint. A munkát haláláig, 1867. március 6-ig vezette. Pest város 
tanácsa a fontos épület további építész-tervező művezetését a kor elismert 
mesterére, számos fővárosi középület, köztük az Operaház alkotójára, Ybl Miklósra 
bízta, aki a befejezésig folytatta, de halála miatt az épületbelső és a képzőművészeti 
díszítő munkálatok már Kauser József irányításával készültek el 1905-re. Nevezetes 
volt a Bazilika történetében az 1868. január 22-i dátum, amikor a Hild tervei szerint 
már felfalazott kupola és kupoladob beomlott, kivitelezési- és anyaghibák miatt. A 
kupolát tartó pillérekhez ajándékba kapott, s igen vegyes minőségű és szilárdságú 
kőanyagot használtak, továbbá a kupoladob az az tartó boltívek belső peremére 
épült, ami miatt a pillérek és az összekötő hevederek, valamint a csegelyek terhelése 
féloldalaslett, s a szerkezet egyensúlyának hiánya okozta a beomlást. Az építkezés 
ezután több mint egy évig szünetelt, majd a törmelék kihordása, a rosszul 
megépített részek bontása egészen 1871-ig tartott. Az építkezés folytatására Ybl 
Miklós új terveket készített, illetve a régieket dolgozta át nemcsak a szerkezet, 
hanem a megjelenés tekintetében is. Hild József hellenisztikus formavilágát, 
klasszicista stílusát Ybl neoreneszánsza váltotta fel 1875-től, és 1891-ben 
bekövetkezett halála után is az ő vázlatai, elképzelése szerint folytak a munkálatok 
az 1905-ös felszentelésig. 



Szent István király halála 

után trónviszályos, 

zűrzavaros idők 

következtek.

Ekkor a fehérvári káptalan, 

féltve a bebalzsamozott és 

mumifikálódott holttestet a 

megszentségtelenítéstől, 

kiemelte a bazilika 

közepén álló 

márványszarkofágból, 

ahová 1038. augusztus 15-

én temették el István 

királyt, és a bazilika alatt 

lévő sírkamrában rejtette 

el. Ekkor történt, hogy az 

épségben megmaradt jobb 

kezet leválasztották, mivel 

csodás erőt tulajdonítottak 

neki, és a bazilika 

kincstárába vitték.



A kincstár őre Merkur volt, aki később eltulajdonította a szent ereklyét és bihari 
birtokán rejtette el. Mikor Szent László hírt hallott az ereklyéről, felkereste 
Merkurt a birtokán. Megbocsátott a "tolvajnak" és a Szent Jobb megtalálásának 
helyén, első királyunk tiszteltére, a szent ereklye méltó elhelyezésére, Szent Jobbi 
apátságot alapított. (Az apátság, s a körülötte kialakult mezőváros neve 
Szentjobb, a mai Románia területén található, román neve: Siniob)





BUDAPEST 
- BELVÁROS 





Hősök tere 



• Az elfogadott tervek szerint a két hemiciklusból álló emlékmű 
oszlopcsarnokában tizennégy szobor kap helyet, sorrendben Szent 
István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert, 
Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Ferdinánd, III. Károly, 
Mária Terézia, II. Lipót és I. Ferenc József szobrai. A szobrok alatt egy-egy 
dombormű mutatja be az ábrázolt személy uralkodásának legjelentősebb 
mozzanatát. Ezek sorrendben: Szent István Asztrik püspöktől átveszi a 
koronát, Szent László legyőzi a leányrabló kun vitézt, Könyves Kálmán 
Magyarországhoz csatolja Horvátországot és Dalmáciát, II. András 
keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre, IV. Béla hazatér a tatárjárás 
után, IV. (Kun) László a morvamezei (dürnkruti) csatában, Nápolyi 
Johanna fogadja Nagy Lajost, Nándorfehérvár ostroma, Mátyás király 
tudósai körében, Eger ostroma, a zentai csata, „vitam et sanguinem”, a 
korona visszahozatala Bécsből, I. Ferenc József megkoronázása. A bal 
oldali hemiciklus tetején, a külső szélen a „Munka és Jólét” allegóriája, 
belül a „Háború” vágtató bigája, vele szemben, a jobb oldali hemiciklus
belső szélén a „Béke” kocsija, a külsőszélen pedig a „Tudás és Dicsőség” 
szoborpárja kapott helyet. Az emlékmű építése csak a millenniumi év 
végén kezdődhetett meg, hiszen az év folyamán az emlékmű leendő 
helyén a kiállítás díszkapuja állt. A 85 méter széles és 25 méter mély, 
félkör alakú oszlopcsarnok és a centrumában álló obeliszk zárókövét
október 24-én helyezték el.















Vajdahunyadvára



Alpár Ignác 

építész által 

alkotott 

épületegyüttes a 

Budapest XIV. 

kerületében, a 

Városligetben.

Egyaránt 

megmutatkozik 

benne a román, a 

gótikus, a 

reneszánsz és a 

barokk stílus is.

A belső udvarban a gótikus csoport 

templomhomlokzatszerű részlete látható.

A főbejárati kapun átlépve a XVIII. századi 

Mária Terézia királynő korabeli barokk 

kastély található



A Városliget, Budapest második 

legnagyobb közparkja, 100 

hektáron terül el a XIV. 

kerületben. A főváros kedvelt 

pihenőhelye és kulturális 

centruma.

A budapesti Városliget lett a 

világ első nyilvános, mindenki 

számára nyitott parkja. A 

millennium idején, az ezredéves 

ünnepségekre épült meg rajta a 

Hősök tere, a Vajdahunyad 

vára, majd folyamatosan a ma 

látható épületegyüttes, a 

mesterséges tó, a Műjégpálya, 

a Fővárosi Állat- és Növénykert, 

a Vidámpark, a Fővárosi 

Nagycirkusz, a Széchenyi fürdő, 

a Szépművészeti Múzeum és a 

Műcsarnok. Itt van a 

Közlekedési Múzeum-



Állatkert



A Fővárosi Állat- és 

Növénykert (népszerű 

nevén az Állatkert) 

Magyarország 

legrégebbi és a 

legnagyobb 

gyűjteménnyel 

rendelkező állatkertje. 

Budapest XIV. 

kerületében, a 

Városligetben 

található az Állatkerti 

körút 6–12. szám 

alatt, területe, ami 

1986 óta 

természetvédelmi 

terület 18,4 hektár



Groupama Aréna



Európa jelenlegi egyik legmodernebb sportlétesítménye. A stadion a 
Fradi és a magyar válogatott jelenlegi otthonaként szolgál. Küldetése a 
nemzeti tizenegy és Magyarország legnagyobb szurkolótáborával 
rendelkező labdarúgó klubjának professzionális kiszolgálása és 
szurkolók, partnerek elégedettségének megszerzése



Stadiontúra



A stadion alapterülete 19 042 m², pályával együtt 28 746,5 m². A főépület 

négyszintes, alatta háromszintes mélygarázs épült. Utóbbiban 354, a 

főépület előtt 106, és a stadion mellett kialakított szabadtéri parkolóban 

további 405 parkolóhely van. 



Öltözők, rehabilitációs terület

A vendég és a hazai csapat öltözője nem egyforma, ami a világ 

stadionjaiban általános jelenség, a hazai pálya előnyeit minden 

tekintetben élvezi a hazai csapat. A 400 m²-es hazai öltözőben 

minden játékos szekrényében konnektor és széf található, a 

zuhanyzóban jéggépet helyeztek el. Műfüves futópályával ellátott 

bemelegítő terem segíti a kezdőjátékosok felkészülését a 

mérkőzésre. Innen nyílik még az orvosi és masszázs szoba is.



A gyepszőnyeg kialakításához speciális fűmag-keveréket fejlesztettek ki. Egy 

gyepneveléssel foglalkozó skót laboratóriumban számos talajmintát vizsgáltak 

meg, majd elkészítették a különleges polipropilén szálakkal kevert anyagot, 

amelybe a fűmagok kerültek. A fű így sokkal jobban bírja a megterhelést, 

nehezebben szakadnak ki belőle darabok. Számítógép vezérelte műszerek 

jelzik, szükség van-e „napoztatásra”; erre a célra speciális lámpákat tartanak.  A 

pálya fűthető, a legkeményebb télen sem borítja hó a gyepet.



BELÉPTETŐ-RENDSZER
VILÁGSZINTEN IS ÚJDONSÁGNAK 

SZÁMÍT AZ ARÉNA BELÉPTETŐ-
RENDSZERE, AMELY BIOMETRIKUS

KÉZLEOLVASÓK SEGÍTSÉGÉVEL 
MŰKÖDIK. A VÉNASZKENNER 

HASZNÁLATÁHOZ A 
DRUKKEREKNEK – ÖSSZHANGBAN 

A MAGYAR LABDARÚGÓ 
SZÖVETSÉG ELŐÍRÁSAIVAL –
RENDELKEZNIÜK KELL EGY 
SZURKOLÓI KÁRTYÁVAL, ÉS 

ÉRVÉNYES BELÉPŐJEGGYEL, 
BÉRLETTEL. A BELÉPTETŐ-

RENDSZER CÉLJA, HOGY 
MEGÁLLAPÍTSÁK, VALÓBAN A 

KÁRTYA TULAJDONOSA AKAR-E 
BEJUTNI AZ ARÉNÁBA. AZ 

AZONOSÍTÁS A SZURKOLÓI KÁRTYA 
KIVÁLTÁSÁNÁL GENERÁLT 

SZÁMSOR ALAPJÁN TÖRTÉNIK. EZT 
A SZÁMSORT MÁS ADATBÁZISSAL 

ÖSSZEVETNI NEM LEHET, A 
SZURKOLÓK AZONOSÍTÁSÁRA, 

VAGY AKÁR BŰNÜLDÖZÉSI CÉLRA 
FELHASZNÁLNI LEHETETLEN, 

VISZONT GARANTÁLJA, HOGY AZ 
ADOTT RENDEZVÉNYRE CSAK AZ 

ÉRVÉNYES JEGGYEL RENDELKEZŐK 
JUTHASSANAK BE.



Fradi Sas

A bejáratnál a klub kabalaállatát, egy futball-labdát megragadó sast 

ábrázoló acélszobor található, amely Szőke Gábor Miklós munkája. 

A szobor 16 méter szárnyfesztávú, tömege 15 tonna. 


