Hol talál meg bennünket?

Where you can find us…

Kedves Diákok!

Dear Students,

A KKM Egyetemi előkészítő képzés
(elokeszito@mdakft.hu) helyszíne:

Location of the KKM University Preparatory
Programme (elokeszito@mdakft.hu):

BAJCSY IRODAHÁZ

BAJCSY OFFICE BUILDING

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Adresse: Bajcsy street 57, 1065 Budapest.

MEGKÖZELÍTÉS:

HOW TO APPROACH?

• 4-6 villamos → Nyugati tér megálló VAGY
• KÉK M3 metró → „Nyugati Pályaudvar” megálló

• Get on Tram 1 and go until →

A felszínre érve, a pályaudvarral szemben, keresse a
túloldalon a digitális órát.

Göncz Árpád városközpont metróállomás.

A

• Switch to (blue coloured) Metroline 3 towards
„Kőbánya-Kispest” and go until → Nyugati pályaudvar
station.

• Get to the surface and find the digital clock on a small
square, opposite to the train station (see picture A).
• From the clock go to Jókai street (see picture B).

•

• Got to Jókai street 34., and enter the courtyard.

Innen induljon el a Jókai utca irányába.

B

Building of the KKM Preparatory Course is
located left inside the courtyard.

Az épület a belső udvarban található, amelynek a
bejárata a Jókai utca 34. felől közelíthető meg →
AZ OKTATÁS ÉPÜLETE BALRA

→
SCHOOL BUILDING ON THE LEFT

Megközelítés a kollégiumból:
Kollégiumának címe:
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.
A képzés helyszíne: 1065 Budapest, Jókai utca 34.
(A két helyszín közötti utazási idő: kb. 30-35 perc)

How to approach from the
dormitory?
The address of your dormitory:
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.
You have to go to 1065 Budapest, Jókai utca 34. to
approach the school building.
(Travel time beetween locations: cca. 30-35 min)

MEGKÖZELÍTÉS:

HOW TO GET THERE?

Néhány lehetséges útvonal:
► VONATTAL: Kollégium → 10 perc séta (lásd az A
jelzésű gyalogos útvonaltervet a kollégiumtól a
vasútállomásig) → Rákosrendező Vasútállomás
(„Budapest-Nyugati” irány) → 6 perc, 1 megálló,
átszállás nélkül → Nyugati pályaudvar (vasútállomás)
→ 10 perc séta (l. 1 oldal) → Jókai utca 34
Megjegyzés: Ezen a szakaszon BKV bérletével utazhat!
► 32-ES BUSSZAL (Göncz Á. városközpont
irányába):
• A busz „Szegedi út” nevű megállója a kollégium
bejáratától balra található, 4 percnyi sétára

DORMITORY

DORMITORY

• Utazzon a 4. megállóig: „Árpád híd M”
• 2-3 perc sétatávolságra, a föld alatt található a KÉK
M3-as metró „Göncz Árpád városközpont” megállója
• Keresse a „Kőbánya-Kispest” irányába tartó járatot,
szálljon fel rá
• Utazzon „Nyugati pályaudvar” megállóig
• Az út fennmaradó részéért lásd az 1. oldalt
► 14-ES VILLAMOSSAL:
TRAM STATION Nr. 14

C

► BY TRAIN: Dormitory → 10 minutes walk (for this
part of the route see Map A) → Rákosrendező Train
Station („Budapest-Nyugati” direction) → 6 min
(nonstop) → Nyugati pályaudvar (train station) → 10
min walk (see page 1) → Jókai street 34
Note: Your monthly pass for public transport is valid for
this distance by the train

A
B

BUS STATION Nr. 32

Some possible routes:

DORMITORY

• A kollégiumtól 7 perc sétára található a 14-es
villamos „Béke tér” nevű megállója
• Szálljon fel rá „Lehet tér M” irányába, és utazzon
„Lehet tér M” megállóig (5 megálló, kb. 8 perc)
• Majd utazzon KÉK M3-as metróval „Kőbánya-Kispest”
irányába, Nyugati pályaudvar megállóig.
• Az út fennmaradó részéért lásd az 1. oldalt

TRAIN STATION „RÁKOSRENDEZŐ”

► BY BUS Nr. 32 (direction: Göncz Á. városközp.):
• Turn left from the entrance of the dormitory and take
a 4 minutes walk (see Map B) to the bus stop
• Get off the bus at the 4th stop: „Árpád híd M”
• Go underground (you are now at the „Göncz Árpád
városközpont” station) and find the metro that goes
toward „Kőbánya-Kispest”. Get on the subway.
• Travel until „Nyugati pályaudvar” station
• For the rest of the route see page 1
► BY TRAM Nr. 14:
• Take a 7 minutes walk (see Map C) to the „Béke tér”
tram stop (Tram Nr. 14)
• Get on the one that goes towards „Lehet tér M” and
travel until „Lehet tér M” station (5 stations, cca. 8 min)
• Switch to BLUE Metroline 3 towards „KőbányaKispest” and go until → Nyugati pályaudvar station.
• For the rest of the route see page 1

