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Metró 3-as vonalról a Népligeti megállónál a 103-as buszra lehet felszállni (alacsonypadlós
járatok
a
mindenkor
érvényes
BKK
menetrend
szerint
közlekednek
(http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/1030/20130701/1.pdf)
A 103-as autóbusz a Könyves Kálmán Krt. 12-14. Lurdy Ház előtt áll meg.
Megálló neve: Mester utca
Az 1-es illetve az 51-es jelzésű villamos a Lurdy Ház előtt áll meg.
Megálló neve: Mester utca
HÉV: Elővárosi vasút Csepelről és Ráckevéről. Egy átszállással a 103-as buszra vagy az 1-es
villamosra.
A megállók süllyesztve, és vezető sávval vannak ellátva.
Autóval:
Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési útvonalakon. Az épület a Könyves
Kálmán krt. és a Mester utca találkozásánál fekszik. Az autósokat tágas nyitott parkolóval és
garázzsal várjuk.

A külső parkolóban jobbra, 6 db mozgássérülteknek kijelölt parkolóhely található. Az első 3
óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 100 Ft.
Mélygarázs parkolóban bárhol meg lehet állni. A parkolás első két órája összesen 100 Ft,
utána óránként 100 Ft a fizetendő díj. A parkoló kártyával a parkolás ingyenes. A
parkolójeggyel és a kártyával az Információnál lehet a kihajtást elintézni.
A mélygarázsból több lifttel is el lehet jutni az MBE ETIKK irodájába. A következő ábrán
különböző színekkel jelölve az útvonal előre megtervezhető. A liftek sárga, piros, ill. kék
kontrasztos jelzéssel vannak ellátva, ami jelenti azt is, hogy a mélygarázs parkolóban a

megfelelő színű parkolóhelyen található a feljárat. A színek jelzik a mélygarázs színeit a
könnyebb tájékozódásért.

A bejárati forgóajtón van lassító gomb, mely alkalmassá teszi a kerekesszékkel való
áthaladást, de mellete sima ajtó is található. A bevásárlóközponton egyenesen végig,
(feketével jelölve a képen) a második keresztutcánál jobbra fordulva jutunk el ahhoz a
folyosóhoz, mely felvezet az I. emeleti konferencia központokhoz, az ott kialakított
akadálymentes illemhelyhez és a III. emeleti irodához.

A Könyves Kálmán krt. felöli üveglifttel a 3. emeletre kell eljutni. .A lifttel szemközti
üvegajtón lévő kaputelefonon „MBE ETIKK” felirattal jeleztük irodánk csengőgombját. A
csengő megnyomásával az irodában levő munkatársunk kinyitja az ajtót. Nyitó hang jelzése
alatt az ajtó nyitható. A folyosón balra fordulva, kb. 10 - 12 métert haladva jobb oldalon
„Oktatóterem és Iroda” felirat jelzi irodánkat.

