
Tavaly Magyarország EU-csatlakozásának tizedik évfordulójára egy tíz kilométeres futóversenyt 

szerveztünk. 2015-ben, az EU-tagság tizenegyedik évfordulóján egy kilométerrel hosszabb lesz az 

útvonal, amely – csakúgy, mint 2014-ben – a főváros legszebb részeit érinti. Nemcsak a versenyzőket, 

hanem a futva várost nézni vágyókat is várjuk.  

 

A futás 2015. május 9-én, szombaton, 10 órai rajttal indul a Margitsziget Margit híd felőli bejáratától. 

Előtte 9:30-tól közös bemelegítés. 

 

A 11 kilométeres távot kizárólag egyéni kategóriában lehet teljesíteni, tehát váltófutás nem lesz. 

 

A futóversenyre a nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőkmaximális létszáma 3000 

fő. 

 

A távot teljesítők egyedi érmet és befutócsomagot kapnak. 

 

Az útvonal tizenegy, jelentős európai uniós támogatásból megvalósult, emblematikus budapesti 

fejlesztést érint: 

 

Margit híd 

Bubi kerékpárállomás 

Várkert Bazár 

Rudas Gyógyfürdő 

Gellérthegyi sziklakápolna 

Szabadság híd 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Március 15. tér 

Pesti Vigadó 

A Budapesti Gazdasági Főiskola Alkotmány utcai épülete 

Olimpia park 

 

Regisztráció és további információ: www.bbu.hu/eu11  

 

Jó felkészülést kívánunk! 

 

A versenyt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából a BBU Szervezőiroda rendezi 

meg. Az esemény támogatója a Széchenyi 2020 programot felügyelő Miniszterelnökség és az Európai 

Parlament Tájékoztatási Irodája. 

------------------------------------------------------------------------------- 

11 years – 11 kilometres – EU run Budapest, Europe Day 9 May 2015 

 

Last year we organised a ten kilometre run to celebrate the tenth anniversary of Hungary's accession 

to the European Union. This year, on the 11th anniversary of EU membership, we are adding an extra 

kilometre to the route which takes participants around the most spectacular sights of the capital city, 

just like in 2014. Besides runners, those who wish to do some sightseeing running are also welcome. 

The run starts on Saturday 9 May at 10:00 at the Margit híd (Margaret bridge) side entrance of 

Margitsziget (Margaret Island). From 9:30 a.m. there will be a joint warmin-up. 

The distance of 11 kilometres can only be done individually; there is no relay race option. 

Participation is free, however subject to registration. The number of participants is limited to 3000. 

Runners finishing the race receive an individual medal and a goodie bag. 

 



The route touches 11 emblematic Budapest sites which have been developed with significant EU 

contribution: 

 

Margaret Bridge 

Bubi bike docking station 

Budapest Castle Bazaar 

Rudas Spa 

Gellért Hill Cave Chapel 

Liberty Bridge 

Corvinus University Budapest 

March 15 Square 

Vigadó Concert Hall 

Budapest Business School, Alkotmány Street block 

Olimpia Park 

 

Registration and further information: www.bbu.hu/eu11 

Have a good training! 

 

The race is organised by the BBU Office on behalf of the European Commission Representation in 

Hungary. The event is co-organised with the Prime Minister's Office as supervisor of the Széchenyi 

2020 Program, and the European Parliament Information Office. 


