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Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny – BUDAPEST – 2021. május 16.  
Részletes zárási és forgalomkorlátozási tájékoztató 
 
Verseny útvonala: Hősök tere > Hermina út > Ajtód Dürer sor > Stefánia út > Ifjúság útja > Dózsa 
György út > Városligeti fasor > Felsőerdősor utca > Kodály körönd > Andrássy út > Hősök tere 
Verseny időpontja: 2021. május 16., vasárnap, 13:00 – 15:00 óra között 
 
Lezárások - 2021. május 16-án (vasárnap):  

5:00 - 21:00 óra között lezárásra kerül (a verseny célterülete építési és bontási munkálatok miatt):  
- Andrássy út (a Kodály körönd és a Hősök tere között)  
- Hősök tere  
- Felsőerdősor utca 

9:00 – 21:00 óra között lezárásra kerül a Kós Károly sétány 
11:00 – 16:00 óra között a lezárásra kerül a Dózsa György út a Hősök terénél 
12.00 – 16.00 óra között lezárásra kerül a körverseny teljes útvonala, gyalogos átengedési pontokkal  
12:50 – 15:05 óra között lezárásra kerül a Thököly út a Keleti pályaudvar és a Hungária körút között  
 
Közösségi közlekedés - 2021. május 16-án (vasárnap): 

A körpályával érintett útvonalon közlekedő vagy azt keresztező buszok és trolibuszok a lezárás ideje 
alatt módosított útvonalon járnak. Az alábbi járatok érintettek: 

- 12.00 – 16.00 óra között:   
o 20E autóbuszok 
o 30-as autóbuszok 
o 30A autóbuszok 
o 95-ös autóbuszok  
o 130-as autóbuszok 
o 230-as autóbuszok  
o 70-es trolibuszok 
o 72M trolibuszok 
o 74-es trolibuszok 
o 75-ös trolibuszok 
o 77-es trolibuszok  
o 78-as trolibuszok 
o (A 70-es trolibusz és a módosított útvonalon közlekedő 74-es trolibusz a verseny alatt 

is átengedésre kerül a körpályán (a Damjanich utca/Dózsa György út és a Hermina 
út/Erzsébet királyné útjánál) 

- 12:50 – 15:05 óra között (a Thököly úti zárás miatt: terelő út a Kerepesi út – Hungária körút, 
kieső megállók: Dózsa György út, Cházár András utca, Stefánia út): 

o 5-ös autóbuszok  
o 7-es autóbuszok  
o 7E autóbuszok  
o 8E autóbuszok  
o 110-es autóbuszok  
o 112-es autóbuszok  
o 133E autóbuszok 

- 11:00 – 17:00 óra között  
o M1-es metróvonalon sűrített járatok közlekednek 

 
Kérjük, hogy a buszmegállókba kihelyezett és a BKK honlapján található utas-tájékoztató 
felületeken kövessék figyelemmel a változásokat!   
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Megállási tilalmak, korlátozások 

A verseny balesetmentes megvalósításához valamint a gépjárművek épségének megóvása érdekében 
az útvonalon a parkolás megtiltása, adott esetben azok elszállítása szükséges. A megállási korlátozásra 
vonatkozó táblák kihelyezésének dátuma: 2021. május 13. A kiegészítő tábla tartalmazza a korlátozás 
időpontját, valamint az elszállításra vonatkozó jelölést is.  
 
Tilos megállni, 2021. május 16., vasárnap, 0:00 órától – 16:00 -ig 

- Hermina út – Kós Károly sétány és Ajtósi Dürer sor között mindkét oldalon (verseny a 
parkolósávot is használja) 

- Ajtósi Dürer sor – Hermina út és Stefánia út között mindkét oldalon  
- Stefánia út – Ajtósi Dürer sor és Ifjúság útja között mindkét oldalon 
- Ifjúság útja – Stefánia út és Dózsa György út között mindkét oldalon 
- Dózsa György út – Ifjúság útja és Verseny utca között mindkét oldalon  
- Dózsa György út – Verseny utca – Thököly út mindkét oldalon 
- Dózsa György út Thököly út – Ajtósi Dürer sor között mindkét oldalon  
- Felsőerdősor utca Andrássy út és Városligeti fasor között mindkét oldalon 
- Kodály körönd, Szinyei Merse utcát és Andrássy utat összekötő karéj mindkét oldalon (Szinyei 

Merse forgalmának terelése miatt)  
- Kós Károly sétány két oldalán a karéjokban.  

Tilos megállni, 2021. május 16., vasárnap 0:00 órától – 18:00 -ig  
- Állatkerti körút – Hősök tere és Gundel Károly út közötti szakaszán és annak parkolóiban,  

Tilos megállni, 2021. május 15. szombat 22:00 órától – 2021. május 16., vasárnap 21:00 -ig  
- Olof Palme sétány – Hősök tere és Dvořák sétány közötti szakasza 

Gépjármű elszállítás: A fent megjelölt területeken azok a járművek, amelyek a verseny biztonságos 
lebonyolítását veszélyeztetik, elszállításra kerülnek.  
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Átengedési pontok 

 
A lezárt körpályán gyalogos átengedési pontokat az alábbi gyalogos átkelőknél alakítanak ki: 
  

- Andrássy út / Dózsa György út  
- Hősök tere / Műcsarnok előtti átkelő 
- Kós Károly stny / Vajda Hunyad vára  
- Kós Károly stny / Városligeti krt.  
- Kós Károly stny / Hermina út  
- Hermina út / Bethesda utca  
- Hermina út / Zichy M. utca  
- Hermina út / Ajtósi Dürer sor  
- Ajtósi D. sor / Stefánia  
- Stefánia út / Thököly út  
- Stefánia út / Egressy út  

- Stefánia út / Ifjúság útja  
- Ifjúság útja / Budapest Olimpia központ 
- Dózsa György út / Thököly út  
- Dózsa György út / Abonyi utca  
- Dózsa György út / István utca  
- Dózsa György út / Dembinszky utca  
- Dózsa György út / Damjanich utca 
- Városligeti fasor / ÁÉB Bank előtt 
- Városligeti fasor / Bajza utca 
- Városligeti fasor / Felsőerdősor u.  
- Felsőerdősor utca / Kodály Körönd 

 
Autós átengedési pontok  
Átengedés csak célforgalom céljából, a körpályán belül ragadt járművek kiterelése érdekében! 

- Hermina út Zichy M. kereszteződés (csak a trolibusz átengedése érdekében) 

- Thököly  Stefánia út kereszteződésében 

- Thököly  a Dózsa György út kereszteződésében 

- Dvořák Stny Dózsa Gy. út (csak a trolibusz átengedése érdekében) 

- Dózsa György út Városligeti fasor kiterelés érdekében 

- Városligeti fasor Bajza utca kiterelés érdekében 
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Forgalomterelések, területzárások a versenyt megelőzően 

 
2021. május 15. szombat 22:00 órától – 2021. május 16. (vasárnap) 21:00-ig 

 Olof Palme sétány: a Hősök tere és a Dvořák sétány között (technikai parkoló céljából)  

 Andrássy út: Egy forgalmi sáv a Hősök tere irányában, a Munkácsy Mihály u. és Rippl Rónai u. 
között.  

 
2021. május 16., vasárnap 05:00 – 21:00 között 

 Andrássy út, a Kodály Körönd és Dózsa György út között  

 Hősök tere, Díszburkolat  
 
2021. május 16. vasárnap 09:00 – 17:00 között 

 Felsőerdősor utca Lövölde tér és Kodály körönd közötti szakasza  

 Felsőerdősor utca – Kodály körönd (kameraállások kiépítése)  
 
2021. május 16. vasárnap 09:00 – 18:00 között 

 Kós Károly sétány – a Hermina út – Hősök tere között   

 Állatkerti krt. – a Gundel Károly út – Hősök tere között 

 Hősök tere – Észak-nyugati és dél-keleti karéj  
 
Lezárási térkép 2021. május 16. (az építés és bontás időszak alatt):  
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Forgalomterelések, területzárások a verseny alatt  

 
Lezárásra kerülő útszakaszok / 2021. május 16., vasárnap 12:00 – 16:00 között: 

- Hermina út – Északi oldalon lévő forgalmi sávok  
- Ajtósi Dürer sor – Hermina út – Stefánia út közötti szakasza 
- Stefánia út – Ajtósi Dürer sor – Thököly út közötti szakasza  
- Stefánia út – Thököly út – Ifjúság útja közötti szakasza 
- Ifjúság útja – Stefánia út – Dózsa György út közötti szakasza 
- Dózsa György út – Ifjúság útja – Thököly út közötti szakasza 
- Dózsa György út – Thököly út – Városliget fasor közötti szakasza 
- Városliget fasor – Dózsa György út – Felsőerdősor utca közötti szakasza 

 
2021. május 16 vasárnap 12:50 – 15:05-ig 

- Stefánia út – Thököly út kereszteződése  
- Dózsa György út – Thököly út kereszteződése 

 

 
 


