
 

 

Liebherr 2019 Asztalitenisz Világbajnokság 

Nézői tájékoztató 

 

Helyszín: 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 

1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.) 

 

Nézői bejárat: 

I-es kapu (Expo tér) 
 
Megközelítés: 

 2-es metróval az Örs vezér térig, onnan a 10-es busszal (napi menetrend a 

tájékoztató végén található) vagy gyalogosan a Pillangó utcai metrómegállótól (kb. 15 

perc).  

 Személygépkocsival a belváros felől a Kerepesi útról. 

 Vonattal a Keleti pályaudvarból Kőbánya felső állomásig. 

 Kerékpárral a Kerepesi út felől az Albertirsai úton az I-es kapuig. 

 
Parkolás: 

Gépjárművel a parkolás az Albertirsai úton lehetséges (a parkolás díja 2500 Ft/autó), a 

Hungexpo belső parkolói a rendezvény alatt nem elérhetőek.  

 

Belépőjegyek: 

Az Asztalitenisz Világbajnokság hivatalos jegyértékesítő partnere a jegy.hu, kérjük, a 

szurkolókat, hogy csak hivatalos értékesítési csatornán keresztül vásárolt jeggyel 

érkezzenek a rendezvényhelyszínre.  

Az április 21-23. közötti időszakra megváltott a belépőjegyek sétálójegyek, az A és a G 

pavilon valamennyi nézői szektorába egyaránt érvényesek.  

Az április 24-re megváltott belépőjegyek sétálójegyek, az A pavilon valamennyi nézői 

szektorába, és a G pavilon meghatározott szektorára szólnak. 

Az április 25-28. közötti időszakra megváltott jegyek a G pavilon meghatározott nézői 

szektorába szólnak.  

Az Asztalitenisz Világbajnokságot a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen 

látogathatják, ám ebben az esetben valamely szülő/kísérő ölében kell helyet foglalniuk. 

A jegypénztáraknál bankkártyás és készpénzes fizetés lehetséges.  

 

Beléptetés: 
A jegyeket a beléptetésnél és a kiléptetésnél a szervezők ellenőrzik. A napi- és 

hetijegyekkel a többszöri belépés csak abban az esetben lehetséges, ha azok kiléptetése 

is megtörtént. Kérjük, hogy ezen eljárási rend miatt mindenki őrizze meg a napijegyét 

vagy az időszakra szóló bérletét.  

Április 25-től délelőtti illetve délutáni időszakra szóló jegyek az érvényesek, a két program 

között a Hungexpo teljes területét kiürítjük. 

A beléptetésnél táskaátvizsgálás lehetséges.  

A területre kizárólag egy db 0.5 literes ásványvíz vihető be.    

Professzionális fényképezőgépek bevitele nem engedélyezett a területre.  

 

Ruhatár, csomagmegőrző: 
A rendezvény ideje alatt sem ruhatár, sem csomagmegőrző nem működik a helyszínen! 
  

https://bkk.hu/menetrendek/#10


 

 

 

A 10-es busz menetrendje 

Dátum 
Követési idő Típus 

Időszak 

2019. április 21. vasárnap 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-18:00 60' csuklós 

18:00-20:20 20' csuklós 

2019. április 22. hétfő 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-18:00 60' csuklós 

18:00-22:00 20' csuklós 

2019. április 23. kedd 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-16:10 60' csuklós 

16:10-17:40 30' csuklós 

17:40-22:00 20' csuklós 

2019. április 24. szerda 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-16:10 60' csuklós 

16:10-17:40 30' csuklós 

17:40-23:00 20' csuklós 

2019. április 25. csütörtök 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-16:10 60' csuklós 

16:10-17:40 30' csuklós 

17:40-21:20 20' csuklós 

2019. április 26. péntek 

8:00-11:00 20' csuklós 

11:00-16:10 60' csuklós 

16:10-17:40 30' csuklós 

17:40-22:20 20' csuklós 

2019. április 27. szombat 

7:00-8:00 30' csuklós 

8:00-10:00 60' csuklós 

10:00-13:00 20' csuklós 

13:00-18:00 60' csuklós 

18:00-21:20 20' csuklós 

2019. április 28. vasárnap 

7:00-12:00 30' csuklós 

12:00-14:00 20' csuklós 

14:00-15:00 60' csuklós 

15:00-16:20 20' csuklós 

 


