
 

 

 

 

Kopaszi -gát megközelíthetősége 

Tömegközlekedéssel: 

A Kopaszi-gát a Lágymányosi- öbölben helyezkedik el. Könnyen megközelíthető 103-as 
autóbusszal, amely a Népliget és a Kelenföldi pályaudvar között közlekedik. 

Menetrend letölthető:  

103-as autóbuszról leszállás: 

-  Népliget felől: Pázmány Péter sétány megálló 
-  Kelenföldi vasútállomás felől: Infopark megálló 

A 103-as busz menetideje: 32 perc 

 

Pázmány Péter sétány- Kopaszi-gát távolság: 3 perc séta 

Infopark - Kopaszi-gát távolság: 5 perc séta  



Megközelítés vasúttal:  

Kelenföldi vasútállomás: 103-as buszra felszállás, majd az Infopark megállónál kell leszállni.  

Ferencváros vasútállomás: 103-as buszra felszállás, majd a Pázmány Péter sétány megállónál 
kell leszállni. 

Kőbánya Kispest vasútállomás: Felszáll az M3-as metróra, majd a Népliget megállónál kell 
leszállni, onnan a 103-as busszal kell tovább utazni, a Pázmány Péter sétány megállónál kell 
leszállni. 

Keleti pályaudvar: 7E vagy 107E buszra felszállva a Bártfai utca megállónál kell leszállni, 
ugyanebből a buszmegállóból indul a 103-as busz. Vagy 7E/107E busszal a Zugló 
vasútállomás megállóig. Onnan 1-es vagy 1A jelzésű villamossal Népliget megállóig. Innen 
tovább 103-as busszal a Pázmány Péter sétány megállóig. 

Déli pályaudvar: Az M2-es metróval utazva a Deák Ferenc Térnél kell leszállni, itt át kell 
szállni az M3-as metróra a Népligetig. A Népligettől a 103-as busszal kell tovább utazni, a 
Pázmány Péter sétány megállóig. 

Nyugati pályaudvar: Az M3-as metróval a Népliget megállónál kell leszállni, onnan a 103-as 
buszra kell átszállni, majd leszállni a Pázmány Péter sétány megállónál.  

 

Megközelítés Hajóval: 

A Kopaszi-gát könnyen megközelíthető hajóval is. A Rómaifürdőtől indulva számos 
kikötőben megáll, melyeknek végállomása a Kopaszi-gát.   

Megállóhelyek: Rómaifürdő- Óbudai-sziget- Meder utca - Népfürdő utca (Árpád-híd) – 
Margitsziget, szállodák – Dráva utca – Margitsziget, Centenáriumi emlékmű – Jászai Mari tér 
– Batthyány Tér – Petőfi Tér (Erzsébet híd) – Szent Gellért tér (Szabadság tér) – Boráros tér 
(Petőfi híd) – Egyetemváros (A 38) – Haller utca- Kopaszi-gát (Rákóczi híd)  

A hajó menetideje: 1 óra 51 perc. 

Gépkocsival érkezőknek: 

Parkolási lehetőségek: 

Főbejárat:  

Kopaszi gát bejáratánál lévő parkolóban. Parkolási díj: 500,-Ft/nap 

II. Bejárat: 

Hengermalom utca végén lévő parkolóban. Parkolási díj nincs. 


