
 

 

Liebherr 2019 Asztalitenisz Világbajnokság 

Tájékoztatás a VIP jegyet vásárolt nézők számára  

 

Helyszín: 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 

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

 

VIP nézői bejárat: 

Gyalogosan az I-es kapunk kereszül (Expo tér) 
Gépjárművel a 6-os kapunk keresztül az III-as fogadónál (Albertirsai út) 
 
Megközelítés: 

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

alján 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: 

VIP belépőjegyel a parkolás a Hungexpo belső parkolójába a 6-os kapunk keresztül, előre 

leadott rendszámú gépjárművel lehetséges.  

 

Belépőjegyek: 

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

szurkolókat, hogy csak hivatalos értékesítési csatornán keresztül vásárolt jeggyel 

érkezzenek a rendezvényhelyszínre.  

A megváltott a belépőjegyek sétálójegyek, az A pavilon valamennyi nézői szektorába, és a 

G pavilon VIP szektorába egyaránt érvényesek.  

Az Asztalitenisz Világbajnokságot a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ingyenesen 

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

 

Beléptetés: 
A jegyeket a beléptetésnél és a kiléptetésnél a szervezők ellenőrzik, a VIP belépőjegyeket 

karszalagra cseréljük.  

Április 25-től délelőtti és délutáni szekciójegyek érvényesek, a két program között a 

területet kiürítjük. 

Professzionális fényképezőgépek bevitele nem engedélyezett a területre.  

 

VIP lounge használata: 

A VIP jegyet váltott vendégeink számára a karszalag felmutatásával lehetséges a Viktor 

Barna suit használata a rendezvény ideje alatt. 

 

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 

 


