
Közlekedés metróval



A világ legidősebb metrója

• A londoni metró az 
angliai Nagy-Londont és 
néhány szomszédos 
területet tizenegy 
vonallal kiszolgáló, 
teljesen villamosított 
metrórendszer.

• Ez a világ legidősebb 
metrója, és a legnagyobb a 
vonalak teljes hosszúsága 
szerint. 

• 1863. január 10-én 
nyitották meg 
Metropolitan Railway 
néven, akkor még csak két 
vonallal, ám ez még 
gőzhajtású volt.



Közlekedés Londonban

• London összesen hat 
közlekedési zónára van 
felosztva. A legbelsőbb 
zóna az egyes zóna, 
ahogy haladunk kifelé, 
egyre magasabb számú 
zóna következik.

• Londonban két fő 
közlekedési eszköz van, 
a metró (angolul: Tube), 
és a busz. A Londoni metró igen kiterjedt, 13 külön 

metróvonal van, melyeket színek alapján 

és neveik alapján különböztetnek meg.



London metrótérképe



Elkészült az új londoni metrótérkép, ami végre a valós 
távolságokat mutatja



Millennium

Az 1896-os millenniumi ünnepségek Magyarország 
fennállásának ezredik évfordulója alkalmából 

tartott ünnepségsorozat volt országszerte 1896. 
május 2. és október 31. között.





Andrássy út 2014.



A kontinens legelső elektromos 
földalatti vasútja Budapesten

• A budapesti a kontinens 
legelső elektromos földalatti 
vasútja, 1896-ban építették 
a világkiállítás számára. 

• 1973-ban új szerelvények 
érkeztek a vonalra és 
meghosszabbították a Mexikói 
útig.

• Az első európai földalatti vasút 
Londonban 1863-ban épült 
meg, ám ez még gőzhajtású 
volt.



1875

• Az Andrássy 
út Budapest 2310 m hosszú
ságú sugárútja, 
mely Budapest VI. kerületét, 
a Terézvárost szeli át. Az út 
a Belvárost köti össze 
a Városligettel. Alatta halad 
az 1-es metró.

• Az Andrássy út az alatta 
haladó Millenniumi 
Földalatti Vasúttal és a 
végében fekvőHősök
terével együtt 2002-ben 
a világörökség része lett.











Budapest további metróvonalai

• M2 – Kelet–nyugati
metróvonal (köznyelvben: „piros 
metró”)

• 1970-ben adták át első 
szakaszát a Deák Ferenc tér és 
Fehér út (Örs vezér tere) között..

• M3 – Észak–déli
metróvonal (köznyelvben: „kék 
metró”)

• 1976. december 31-én adták át 
első szakaszát a Nagyvárad tér és 
a Deák tér között.

• M4 – Dél-Buda–Rákospalota 
metróvonal („zöld metró”)

• A négyes metró építését 
eredetileg 1978-ban kellett volna 
elkezdeni.

• Végül első szakaszát végül 2014-
ben nyitották meg.



Budapesti 
Metró


