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Az internet használata megkönnyítheti közlekedésünket, és 
az utazásainkat is. 

Sok időt, és pénzt takaríthatunk meg ha például interneten 
keresztül vásárolunk jegyet egyes repülőgép járatokra.

Sok bosszúságtól kíméljük meg magunkat, ha indulás előtt 
megnézzük melyik útvonalat javasol az útvonaltervező.

Nem ácsorgunk fölöslegesen a buszmegállóba, ha meg 
tudjuk nézni interneten a menetrendet.

Kulturális programjainkat könnyebben összeállíthatjuk, ha 
dátum, és helyszín szerint keresünk rá, ha tudjuk hol, és 
hogyan keressük.



A google maps 
A google maps egy online térkép. Használata egyre elterjedtebb, és egyre több 

funkcióval rendelkezik.
Nem csak helyiség neveket, és elhelyezkedésüket kereshetünk rajta, hanem 

például:
Műemlékeket
Múzeumokat
Szolgáltatókat
Üzleteket
Bankokat
Vendéglátó ipari egységeket
Ezek nyitva tartását
Tömegközlekedési eszközök megállóit, útvonalát

Az adott koordinátákhoz megadott adatok mellett megtaláljuk a szolgáltató 
honlapjának linkjét.

Ha szeretnénk, virtuális sétát is tehetünk a föld bármely országának legtöbb 
utcáján



A google maps használata

Írjuk be a keresőmezőbe: https://www.google.hu/maps



A térképet a bal egérgomb lenyomásával minden irányba mozgathatjuk.
Az egér görgője segítségével nagyíthatjuk, vagy kicsinyíthetjük.
Ha egy adott pontra kétszer rákattintunk bal egérgombbal, akkor azt a 

pontot nagyítja ki nekünk.
Ha egy településre rákattintunk, a bal fölső mezőben különböző 

információkat láthatunk róla. 
Az aktuális időjárást
A pontos időt
Fényképeket
Utcaképeket
Érdekességeket
Információkat forgalomról
Információkat tömegközlekedésről
Információkat domborzatról

A bal alsó sarokban található mező segítségével válthatunk térkép 
nézetről domborzat nézetre.



A jobb alsó sarokban található sárga emberke figurával virtuális sétát tehetünk 
a föld legtöbb pontján.
Kattintsunk rá a sárga figurára, és húzzuk a térképen oda, ahol sétálni 
szeretnénk. 
Csak ejtsük le a kis sárga figurát akár New York felhőkarcolói 
közé, vagy a Kínai nagy falra.
Akár Hawaii szigeten is sétálhatunk, vagy a korallzátonyok között is 
kalandozhatunk.
Jobb egérgomb segítségével haladhatunk előre.



A google útvonaltervező használata
Az útvonaltervező programok segítségével 

Milyen útvonalat válasszunk (kevesebb átszállással, vagy rövidebb 
menetidővel)
Megtervezhetjük, egy adott útvonalhoz milyen járművet vegyünk igénybe
Mennyi idő alatt érünk oda



Kattintsunk az Útvonalterv ablakra.
A felső részben keressük meg a kis busz ikont, és kattintsunk rá.

A karikával jelzett ablakba írjuk be a kiindulási címet.

A piros buborékkal jelzett mezőbe írjuk be az úti célunkat.



A térképen sárga vonallal a 
villamos útvonalát láthatjuk.

Szaggatott pöttyök a 
gyalogos utat jelenti, oda 
már nem tudunk járművel 
menni.

A sárga kis mezőkbe a 
villamosok járat száma 
látható.

Ez esetben mehetünk 18, 41, 
47, 48- as villamossal is.

Az utazási időt is jelzi. Ez 
esetben 17 perc alatt érjük el 
úti célunkat.

Azt is láthatjuk, hogy a 
keresés időszakában hány 
percenként jár a villamos.



Ugyan így megtervezhetjük az utazásunkat külföldre is. 



Ha van okos telefonunk, internet 
előfizetéssel, a google 
útvonal tervezőt útközben is 
használhatjuk ugyan úgy, 
mint számítógépen.



Budapesti menetrend használata

 

Írjuk be a google keresőbe: 

 bkk menetrend,

 válasszuk az első találatot,

 vagy másoljuk be a 

következő linket:

http://www.bkk.hu/menetrendek/

http://www.bkk.hu/menetrendek/


A Menetrendek menüpont alatt

                     A fölső sávban választhatunk közlekedési eszközt

Útvonal-

tervező

Járatokra 
kereshetnünk



A jobb oldali menüpontokra kattintva minden információt 
megtalálunk a tömegközlekedésről:

Járatok útvonaláról
Menetrendekről
Jegyek, bérletek vásárlásáról
Értékesítési helyekről
Kerékpár szállítás feltételeiről
Járatokkal kapcsolatos változásokról
Járatokkal kapcsolatos térképekről
Utazással kapcsolatos információkról
Akadálymentes közlekedésről



Menetrend letöltése okos telefonra

Ha van okos telefonunk, akkor letölthetünk rá egy útvonaltervező alkalmazást.

Ha van internet előfizetésünk a telefonunkon, akkor útközben is használhatjuk.

Ehhez egy programot kell letöltenünk a telefonunkra. A böngészőben válasszuk 
a Google Play menüpontot. 

Írjuk be a keresőjébe: BpMenetrend

Nyomjunk a Telepítés gombra.

Ha telepítette az alkalmazást, nyissuk meg a Megnyitás mezőre nyomva.



A BpMenetrend egy olyan alkalmazás, ami 
tartalmazza a BKV járatainak (Busz, Metró, 
Villamos, Troli) indulási időpontjait, 
végállomásait és megállóit.

A lehető leggyorsabban megtalálhatjuk a 
nekünk fontos információkat.

Kedvencek: A sűrűn használt járatokat 
elmenthetjük a kedvenclistába, hogy 
gyorsabban hozzáférjünk.

A következő indulási időpontot egy zöld 
doboz jelzi.

Indulások megállóból: A program mutatja a 
menetidőből számított időket.

Keresés: Írjuk be annak a járatnak a számát, 
amivel közlekedni szeretnénk. Például 7 
busz.



Jegyvásárlás Budapesten- BKK 
pontok

Interneten utána tudunk nézni, hol vehetünk vonaljegyet, 
bérletet. Írjuk be a böngésző keresőjébe ezt a címet:
http://www.bkk.hu/pontkereso/
Itt egy térképet láthatunk.
A keresőbe íjuk be a kerület, az út vagy utca nevét, ahol fel 
kell szállnunk a járműre. A térkép megmutatja, hogy a 
környéken hol vehetünk jegyet vagy bérletet.

http://www.bkk.hu/pontkereso/


Taxi rendelés interneten

Előfordulhat, hogy Taxival kell utaznunk.
Nemcsak telefonon hívhatunk Taxit, 
interneten is rendelhetünk.

Másoljuk be a keresőlécbe:

http://www.fotaxi.hu/Rendeles

Kattintsunk rá az ON-LINE TAXIRENDELÉS feliratú mezőre.

http://www.fotaxi.hu/Rendeles


• Jelöljük meg, hogyha azonnal szeretnénk 
Taxit hívni az Azonnali rendelés gombbal

• Ha későbbi időpontban utazunk, jelöljük 
meg az Előrendelés pontot

• Írjuk be a mezőkbe a
• Nevünket
• Telefonszámunkat
• e-mail címünket
• Az utazás időpontját
• Indulási címet
• Jelöljük be, hogy készpénzzel, vagy 

bankkártyával fizetünk
• Írjuk be a biztonsági kódszámot
• Kattintsunk a RENDELÉS ELKÜLDÉSE 

mezőre

Visszaigazoló e-mailt kapunk.



Tarifa kalkulátor
A tarifa kalkulátor segítségével előre kiszámolhatjuk, mennyi pénzbe fog 

kerülni az utazásunk. 
Kattintsunk a TARIFA KALKULÁTOR mezőre.
Íjuk be a pontos címet:
• Honnan
• Hová utazunk
Kattintsunk a 
KALKULÁCIÓ mezőre.
A jobb oldali mezőbe láthatjuk,
 hány forintot kell majd 
fizetnünk.
A kalkulátor nem pontos.
Inkább vigyünk magunkkal
 több pénzt



Taxi rendelés okos telefonnal
Ha van okos telefonunk, és internet előfizetésünk, telefonunkról is 

rendelhetünk Taxit.
Ehhez le kell töltenünk egy programot a telefonunkra, egy úgynevezett 

applikációt.
Ennek a neve:
Főtaxi rendelő alkalmazás.
Keressük meg telefonunk menüjében a Play áruház nevű alkalmazást. 

Ilyen ikont keressünk a telefonunkon, és kattintsunk rá:



A Play áruház keresőjébe írjuk be az alkalmazás nevét:

Főtaxi rendelő alkalmazás

Nyomjunk a Telepítés mezőre.

Ha telepítette az alkalmazást, 
nyissuk meg a Megnyitás mezőre nyomva.



Ha letöltöttük az alkalmazást, keressük meg telefonunkon a beállítások
menüpontban, kapcsoljuk be a telefonunkon a GPS-t.
Ilyen az ikonja:

Kattintsunk a TAXIT RENDELEK mezőre.

Írjuk be a nevünket

Írjuk be az e-mail címünket

Pipáljuk ki az Adatkezelési nyilatkozatot

Kattintsunk a BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE mezőre



Ezután ha Taxit szeretnénk rendelni:

• Be kell írni a tartózkodási címünket

• Meg kell nyomnunk a KÉREK EGY TAXIT 
mezőt.



Ha valamit rosszul írtunk be, vagy 
meggondoltuk magunkat 

és mégse szeretnénk Taxit hívni, 
lemondhatjuk a rendelést.

Ilyenkor nyomjunk rá a Lemondás 
mezőre.



Ha megrendeltük a Taxit, láthatjuk,
• Milyen típusú
• Milyen rendszámú Taxi érkezik.
Ha szeretnénk, nyomon is követhetjük az 

érkező Taxit.



Menetdíj kalkulátor
Ha szeretnénk tudni mennyi pénzbe fog 

kerülni az utazás, írjuk be a Menetdíj 
kalkulátorba a

• Címet, ahonnan indulunk
• Címet, ahová utazunk

Inkább több pénzt vigyünk magunkkal, 
mert lehet, hogy nem pontos összeget 
mutat a kalkulátor.



Utazás
Egy- egy utazás megtervezéséhez ma már nélkülözhetetlen az 

internet akár belföldre, akár külföldre tervezzük az 
utazásunkat.

Az utazás megszervezése az interneten:

Úti cél kiválasztása
Közlekedési eszköz kiválasztása
Szállás keresése
Környék nevezetességeinek keresése
Külföldi fizetőeszköz vásárlása



Az úti célunk kiválasztásához rengeteg internetes oldalt találunk.
Ha a google keresőbe rövid címszavakat írunk be, láthatjuk azoknak az 

oldalak listáját, ahol ezek a szavak szerepelnek.
Például, ha az Adriára mennénk, és apartmanban szeretnénk megszállni, a 

következő címszavakat érdemes beírnunk:

Adria
tengerpart
apartman

A kiadott honlap címekre kattintva keresgélhetünk kedvünkre.



Közlekedési eszközök utazáshoz
Távolsági busz:
Belföldre, és külföldre egyaránt utazhatunk távolsági buszjárattal.  volánbusz 

menetrendjét ezen a címen találjuk:
http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek



Ezen az oldalon keresztül jegyünket is megvásárolhatjuk a volánbuszra.
Kattintsunk a bal oldalon található sárga mezőre,
Írjuk be, hogy honnan hová szeretnénk menni,
Írjuk be az oda, és visszaút időpontját,

Ha interneten keresztül vásárolható az adott útvonalra jegy, akkor további 
adatokat kell megadnunk
Utasok számát
Utazási kedvezményt
Utasok nevét
Utasok születési dátumát
Utazási igazolvány számát

E-mai címünket, amire visszaigazolást küldenek a jegy megvásárlásáról.
Ezután a bankkártyánk segítségével tudjuk kifizetni a menetjegyet.
Amennyiben nem kaptunk visszaigazolást, nem érvényes a jegyünk. Szükség 

esetén kérjünk segítséget telefonon.



Vonat:
Ha vonattal szeretnénk utazni, akkor a MÁV-Start weboldalán tudjuk megnézni 

a menetrendet, és jegyet vásárolni.
Másoljuk be a következő linket:
http://www.elvira.hu/

http://www.elvira.hu/


Ha beírtuk az indulás és érkezés helyét, és időpontját, lejjebb görgetve 
megtaláljuk az aznap induló vonatok listáját időrendben.

Ha több járat indul a keresett időpontban, 
akkor válasszuk a 
kevesebb menetidejű,
és a kevesebb átszállással 
kiírt járatokat.



Jegyvásárlás

Először adjuk meg az indulás, és érkezés helyét.
Majd adjuk meg az utazás dátumát,
Adjuk meg az utazási kedvezmény mértékét,
Azután kattintsunk a Keresés gombra,
Keressük ki a nekünk megfelelő járatot.

Amennyiben lehetőség van internetes jegyvásárlásra, úgy a 
táblázatban a sor végén találunk egy „Jegyvásárlás” feliratú 
narancssárga mezőt.

Erre kattintva először regisztrálnunk kell, majd kövessük az 
utasításokat.

Ha segítségre van szükségünk jegy vásárlás közben, kattintsunk a 
jobb oldalon található „Hogyan vásárolhatok” feliratú mezőre.

Itt lépésről lépésre le van írva a jegyvásárlással kapcsolatos összes 
teendő.



Repülőjegy vásárlás

A repülőjegyet interneten keresztül egyszerűen, és olcsón vásárolhatjuk meg.
Írjuk be a kereső mezőbe: http://www.repjegy.hu/

 Írjuk be az indulás helyét,

 Írjuk be az úti cél helyét,

 Írjuk be az indulás dátumát,

 Írjuk be a visszaút dátumát,

 Írjuk be, hányan utazunk,

 Kattintsunk rá a „Legolcsóbb 
repülőjegyek keresése” feliratú gombra.

A kereső az összes légitársaság ajánlatát 
adja ki, ár szerint növekvő sorrendben.

http://www.repjegy.hu/


A legolcsóbb járattól görgethetünk lefelé. A keresett dátum előtt és után 
három nappal induló járatokat is mutatja.

Válasszuk ki a nekünk 
megfelelő ajánlatot,

Kattintsunk rá a „Foglalás”
feliratú mezőre,



Ha ellenőriztük, hogy az indulás és az 
érkezés helye és dátuma is 
megfelelő, akkor írjuk be az utas 
személyes adatait.

Külön díj ellenében helyet is 
foglalhatunk.

Ha utasbiztosítást szeretnénk kötni, 
akkor itt megtehetjük.

Ezután kattintsunk a „Foglalás” 
mezőre.

Ellenőrizzük az adatok pontosságát.
Vigyázzunk, mert ha négy karakternél 

több az elírás a névnél, akkor nem 
tudnak beazonosítani a gép 
indulása előtt!

Ha minden adat egyezik, akkor 
kattintsunk rá a „Jegy kifizetés, 
foglalás” mezőre.

Itt írjuk be a bankkártyánk adatait, 
majd kattintsunk a „Rendelés 
befejezése” mezőre.



E-mailen kapunk visszaigazolást a jegy vásárlásról.
Két héttel az utazás előtt a légitársaság honlapján a foglalás kódjával le tudjuk tölteni, és 

kinyomtatni a beszállókártyát.
Ha nem nyomtatjuk ki a beszállókártyát, beszálláskor fizetnünk kell érte.
A Ryanair légitársaság honlapján a FOGLALÁS KEZELÉSE menüpontban kattintsunk az 

ONLINE UTASFELVÉTELre.  Itt adjuk meg a kért adatokat, és nyomtassuk ki a 
beszállókártyánkat.



Szállás keresés
Amikor utunk célját már meghatároztuk, az 

internet segítségével könnyen kereshetünk 
megfelelő szállást.

Rengeteg internetes oldal foglalkozik szállások 
ismertetésével. Például, a Trivago oldalán 
belföldi, és külföldi szállásokat is 
kereshetünk.

http://www.trivago.hu/
Írjuk be a fehér mezőbe, hol keresünk szállást.
Majd adjuk meg az érkezés, és távozás 

dátumát.
Válasszuk ki a nekünk megfelelő ajánlatot.
Ha szeretnénk, azonnal le is foglalhatjuk a 

szállást.
Bankkártyás fizetéssel véglegesíthetjük a 

foglalásunkat.
A kiírt dátumig díjmentesen lemondhatjuk, vagy 

módosíthatjuk foglalásunkat, ha az ajánlat 
mellett a „ Díjmentes lemondás” feliratot 
látjuk.

http://www.trivago.hu/
http://www.trivago.hu/
http://www.trivago.hu/
http://www.trivago.hu/


Utazási irodák ajánlatainak keresése
Ha külföldre szervezünk utazást, 

érdemes körülnéznünk az utazási 
irodák honlapjain. Ha akciós utazást 
találunk, nagyon jó áron eljuthatunk 
csodás helyekre. Írjuk be a 
keresőbe , hogy utazási irodák 
ajánlatai. Ezután nyissuk meg a 
különböző utazási irodák honlapjait, 
és keresgéljünk kedvünkre az 
ajánlatok között.

Például: Dubaiba szeretnék utazni, 
írjuk be a keresőbe: Dubai akciós 
utazás.

Vigyázzunk! A csalogató alapárra 
tetemes összeg csapódhat a 
foglalás végére. Mindig menjünk 
végiga kalkuláción, olvassunk el 
mindent részletesen az utazásról, 
mielőtt megrendelnénk, és 
kifizetnénk.



Valuta váltás

Ha külföldre utazunk, a hazai fizetőeszközt- forintot- 
át kell váltanunk a cél országban használatos 
pénznemre. 

Interneten kereshetünk valuta kalkulátort, ami 
átszámolja a forintot az adott ország 
fizetőeszközére a napi aktuális árfolyam szerint.



Mielőtt valutát vásárolunk, interneten nézzünk utána, hol vehetünk olcsóbban.
Másoljuk be a keresőlécbe: http://valutavaltok.hu/valuta-arfolyamok
Itt kikereshetjük, hol kaphatunk 
olcsóbban valutát.

Bal fölső sarokban a legördülő 
menü segítségével kiválaszthatjuk
a cél ország fizetőeszközét.

Kiválaszthatjuk, hogy Budapest
 melyik kerületében lévő átváltó
 helyeket mutassa.

Megnézhetjük a nyitva tartást.

Egy-egy valuta árfolyama akár 
naponta is változhat. 
Ezért jobb, ha 
indulás előtt tájékozódunk az árfolyamról.

http://valutavaltok.hu/valuta-arfolyamok
http://valutavaltok.hu/valuta-arfolyamok


Ha rendelkezünk dombornyomott bankkártyával, azt a 
világ összes országában tudjuk használni. 
Fizethetünk vele, vagy vehetünk fel készpénzt.

Ha külföldön veszünk fel készpénzt, az költségesebb a 
valuta váltásnál.

Utazás előtt érdeklődjünk bankunknál, hogy milyen 
költségekkel jár a külföldön felvett készpénz.

Néhány jó tanácsot olvashatunk a következő blogon:
http://kiszamolo.hu/bankkartya-hasznalat-kulfoldon-ezekre-figyelj-

utazas-elott/



A vízum

Sok országba való utazáshoz 
vízumot kell kérnünk.

 A vízum egy beutazási engedély 
egy országba. 

Utazás tervezésekor nézzünk 
utána, hogy kell-e vízum, 
beutazási engedély abba az 
országba, ahová utazunk.

A vízum köteles országok listáját 
itt találjuk:

http://www.nagykaland.com/?base=vizum&action=list

Írjuk be ezt a linket a 
keresőmezőbe.

Ha az országok nevére kattintunk, 
minden információt láthatunk 
róla.

http://www.nagykaland.com/?base=vizum&action=list


Vízumot igényelni a nagykövetségeken vagy 
konzulátusokon lehet.

Legtöbb országnak van Budapesten nagykövetsége.
Annak az országnak a nagykövetségére kell mennünk 

vízumot igényelni, ahová utazunk.
Másoljuk a keresőlécbe ezt a linket:
http://www.budapest.com/utazas/nagykovetsegek.hu.html

Kikereshetjük annak az országnak a nagykövetségét vagy 
konzulátusát, ahová utazunk.

Személyesen kell megjelennünk a nagykövetségen vagy 
konzulátuson útlevelünkkel.

http://www.budapest.com/utazas/nagykovetsegek.hu.html


Szabadidős programok tervezése, 
keresése

A szabadidő megtervezéséhez az internet már- már 
nélkülözhetetlen.

Kereshetünk:
Moziműsorra
Színház műsorra
Koncertekre
Múzeumok programjára
Szabadtéri programokra
Kirándulóhelyekre
Nevezetességekre



Mozi, színház, kiállítás, kulturális 
programok keresése

Írjuk be a keresőlécbe: 
http://www.est.hu/

Ezen az oldalon a fölső menüsorban 
kereshetünk
Mozifilmet
TV műsort
Zenei programokat
Kulturális programokat
Családi programokat
Rendezvényeket

http://www.est.hu/


Kirándulás tervezése

Ha Magyarország területén belül szeretnénk kirándulni, csak 
nem tudjuk merre induljunk, keressük fel egy 
kirándulástervező oldalt.

A http://kirandulastervezo.hu/ oldalon az összes belföldi 
kirándulóhelyet, nevezetességet, programot...

Több szempont szerint kereshetünk:

http://kirandulastervezo.hu/


A kirándulási célpontok 
szerinti keresés:



Kereshetünk úti célt régió 
szerint:



Kereshetünk szállások 
szerint:



Kereshetünk kiránduló 
útvonalakat is:



Mentálisan akadálymentes környezet

Megtanítjuk a hivatalok és szolgáltatók  értelmi fogyatékos ügyfeleit az ügyintézésre, 
szolgáltatások igénybe vételére.
Megtanítjuk a hivatalok és szolgáltatók ügyintézőit az akadálymentes ügyintézésre!

A Down Alapítvány „Mentális Akadálymentesítés”  néven ismert kezdeményezésének 
keretében az értelmi fogyatékos személyek  támogatott életvitelének feltételeit igyekszik 
megteremteni:
1.nehezen értő és olvasó emberek könnyen érthető  formában történő felkészítésével,
2.a hivatalok és szolgáltatók  mentálisan akadálymentesített ügyintézésének és 
szolgáltatásainak kialakításához nyújtott segítséggel.
Ezzel azt szeretnénk elérni, 
hogy a sérült embernek ne csak papíron 
legyen joga saját ügyeit intézni!

Legyen a környezet mindenki számára használható!



A Down Alapítvány könnyen érthető 
sorozatának kiadványai 

Hogyan intézzünk ügyet?  ‒ Információkérés, ügyintézés hivatalban és 
szolgáltatóknál
Banki ügyintézés, bankkártya használat
Betegjogok
Orvosnál ‒ Látogatás az orvosnál
E-ügyintézés ‒ Elektronikus ügyintézés, internet használat
Közlekedési szabályok gyalogosoknak
Illik, nem illik ‒ A közlekedés illemtana
Önálló lakáshasználat
A munka ‒ Általános tájékoztató
Munkavédelem bőrműveseknek
Munkavédelem konyhai kisegítőknek
Munkavédelem kertészeknek
Tűzvédelem  ‒ Megelőzés, jelzés, menekülés
Szabadidő, sport
Sporteszközök használata, balesetmentes sportolás 

 



Down Alapítvány
Központi Iroda

1145 Budapest, Amerikai út 14. 
Telefon: (061) 363 6353

E-mail: down@downalapitvany.hu 
Web: www.downalapitvany.hu

Adószám: 18005282-1-42
Bankszámlaszám: 10908001-00000013-38730007

Könnyen érthető oldalak  és kiadványok
web.downalapitvany.hu/en/node/337
web.downalapitvany.hu/en/node/356
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