
   

Idegenvezetők Világnapja 

2019. február 21 – 24. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), valamint a Kereskedelmi 
Tagozatának idegenvezetői és a Bevásárló- és Tematikus Utcák Menedzsmentje 
(BUM) 2019. február 21-24. között szervezik meg fővárosunkban az Idegenvezetők 
Világnapját. A rendezvény társszervezői a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 
(BFTK), valamint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Az esemény 
keretében több napon keresztül budapesti idegenvezetők mutatják be az érdeklődők 
számára a főváros nevezetességeit és történelmi értékeit. 

A rendezvény fővédnöke: Tarlós István, főpolgármester 

 

A 90-es évek eleje óta hagyományosan mindig február utolsó vasárnapján tartják a 
Világnapot, amely során a hazai közönség számára nyújtott ingyenes vezetésekkel 
hívják fel a figyelmet az idegenvezetők értékközvetítő munkájára, népszerűsítik az 
idegenvezetői szakmát. A nagy érdeklődés következtében azonban mára már több 
napos programmá nőtte ki magát a Világnap, múzeumok, intézmények nyitják meg 
kapuikat, hogy betekinthessünk azok rejtett kincseibe. 

24-én, vasárnap a központi események helyszíne a Hungexpo lesz. Idén az Utazás 
kiállítás szintén február 21 és 24 között kerül ugyanitt megrendezésre, így a turisztikai 
szakma itt összpontosul. Innen indulnak térítésmentesen a városnéző autóbuszok 
idegenvezetővel. Azok, akik regisztrálnak túráinkra, lehetőséget kapnak, hogy 
megtekintsék az utazás kiállítást is. Lesz hajós városnézés is, melyhez a járműveket 
a Mahart Passnave biztosítja, így a hajók indulási helyszíne a Vigadó térnél lévő 5. 
kikötő lesz. Külön járatként indul villamos a 2-es, valamint a 6-os villamos vonalán. 



Minden járműre lehet előzetesen regisztrálni, de az esetleg szabadon maradó helyekre 
(séta, hajó és villamos esetén), a helyszíneken is lehet jelentkezni. 

Mikrobuszos túrák mozgáskorlátozott emberek részére 

2019. február 24-én, vasárnap városnéző túrákat indítunk idegenvezetővel olyanok 
számára, akik a nagy autóbuszokra nem tudnak felszállni. Ehhez a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara biztosít 2 db rámpával vagy lifttel ellátott BKV-s 
mikrobuszt, amelyeken 3 vagy 4 kerekes székes hely és 4 ülőhely van. 

Indulás: Hungexpo (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 

Indulási időpontok 2019. február 24-én (vasárnap): 11.00 és 14.00 órakor 

 

Útvonal 

Hungexpo / Albertirsai út - Kerepesi út 

- Hungária krt. - Stefánia út - Hősök 

tere - Állatkerti körút - Kós Károly 

sétány - Hősök tere - Andrássy út - 

József Attila utca - Széchenyi tér – 

József Attila utca – Lánchíd - Clark 

Ádám tér – Várnegyed- Tárnok u 

-  Gellérthegy/citadella - Erzsébet híd – 

Kossuth Lajos utca – Astoria - Rákóczi 

út –Kerepesi –Albertirsai út / Hungexpo 

       

A mikrobuszos túrán térítésmentesen, de csak előzetes regisztrációval lehet részt 
venni. A csatolt jelentkezési lapot kérjük kitöltve legkésőbb február 19-ig az 
infomisz@gmail.com email címre elküldeni. Érdeklődni lehet  Caesar Évánál a 
20 / 518 1316, vagy a Mozgássérültek Budapesti Egyesületénél a (06 1) 329 5299 
telefonszámokon. Azok a mozgáskorlátozott személyek is érdeklődhetnek és 
kérhetnek a fenti elérhetőségeken segítséget, akik fel tudnak szállni a nagy buszokra, 
de az internetes jelentkezés gondot okoz számukra. 

A szervezők a programok változtatásának jogát fenntartják. 


