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1149 Róna utca 87. szám alatti MKKSZ központ  

megközelítésének lehetőségei 

(a fővárosi pályaudvaroktól) 

- valamint a fizetős parkolási tájékoztató – 

Megközelítés a Nyugati pályaudvartól 

(1) 73-as troli a Keleti pályaudvarhoz,  

 

1a) 73-as troli, átszállás a 80-as trolira, a Puskás Ferenc Stadion megállónál átszállás 

a 77-es trolira, a 6. megálló a Róna utca 

 
 

1b) 73-as troli, átszállás a 80-as trolira a 6-dik megálló a Róna utca, gyalog 9-11 perc 

(800 méter) 
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(2) 72-es troli a Hősök teréig, átszállás a 75-ös trolira, azzal a Szobránc közhöz, ott 

átszállás a 77-es trolira, 5-dik megálló Róna utca 

 
 

(3) 72-es troli a Zugló végállomásig, a Hungária körútnál átszállás az 1-es villamosra (1 

megálló), az Egressy útnál átszállás a 77-es trolira, innen a 3-dik megálló 

 

(4) 72-es troli a Zugló végállomásig, a Hungária körútnál átszállás a 7, 7E, 8, 8E, 108E, 

110, 112-es busz (5-ös nem, mert a Hungária körút után elkanyarodik), leszállás a 

Tisza István térnél, majd gyalog 12-14 perc (950 méter) 

 

 

(5) M3-as metró, átszállás az Árpád hídnál (Göncz Árpád városközpontnál) az 1-es 

villamosra, az Egressy útnál álszállás a 77-es trolira, 3 megálló Róna utca 
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(6) 4-6-os villamos (Nyugati tér), átszállás a Blaha Lujza téren az 5, 7, 7E, 8, 8E, 108E, 

110, 112, 133E buszra 

 

6a)  Baross téren átszállás a 80-as trolira, a Puskás Ferenc Stadion megállónál 

átszállás a 77-es trolira, a 6. megálló a Róna utca 

 
 

6b) Baross téren átszállás az M1 metróra, a Puskás Ferenc Stadion megállónál 

átszállás a 77-es trolira, a 6. megálló a Róna utca  

 

6c) Hungária körútnál átszállás az 1-es villamosra (1 megálló), az Egressy útnál 

átszállás a 77-es trolira, a 3. megálló a Róna utca. 
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(7) 4-6-os villamos átszállás a Blaha Lujza téren a 7, 7E, 8, 8E, 108E, 110, 112, 133E 

buszra (5-ös nem, csak a Hungária körútig jó!), leszállás a Tisza István térnél (Róna 

utca), gyalog 12-14 perc (950 m) 

 

 

(8) 4-6-os villamos (Nyugati tér), átszállás a Blaha Lujza téren az M2-es metróra, a 

Puskás Ferenc Stadion megállónál átszállás a 77-es trolira, a 6. megálló a Róna utca 
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(9) 4-6-os villamos (Nyugati tér), átszállás a Blaha Lujza téren az M2-es metróra, a 

Pillangó utcai megállótól gyalog 20-22 perc (1,4 km) 

 
 

(10) Vonattal a Nyugati pu.-ból: S20, S21 (ez óránként), S50 (ez 30 percenként), G50, 

Z50, Intercity Szegedről, Nyíregyházáról – leszállás Zugló vasútállomásnál 

 

10a) Zugló vasútállomástól gyalog 1,7 km 22-25 perc (vagy gyalog 700 méter 12 perc 

az Egressy úthoz a 77-es trolihoz, azzal a 3. megálló a Róna utca) 

 
 

10b) Zugló vasútállomásnál átszállás az 1-es villamosra (1 megálló) Egressy útnál 

átszállás a 77-es trolira, 3 megálló a Róna utca 
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Megközelítés a Keleti pályaudvartól 

(A Déli pályaudvartól elérhető az M2 metróval, a Kelenföldi pályaudvartól az M4 metróval) 

(1) Felszállás a 80-as trolira, a Puskás Ferenc Stadion megállónál átszállás a 77-es 

trolira, a 6. megálló a Róna utca  

 

(2) Felszállás az M1 metróra, a Puskás Ferenc Stadion megállónál átszállás a 77-es 

trolira, a 6. megálló a Róna utca 

 
 

(3) Felszállás a 80-as trolira, a 6-dik megálló a Róna utca, gyalog 9-11 perc (800 méter) 

 
 



7 
 

(4) Felszállás a M2 metróra, leszállás a Pillangó utcánál, majd gyalog 20-22 perc (1,4 

km) 

 

 

(5) Felszállás az 5, 7, 7E, 8, 8E, 108E, 110, 112, 133E buszra, a Hungária körútnál 

átszállás az 1-es villamosra (1 megálló), az Egressy útnál átszállás a 77-es trolira, a 

3. megálló a Róna utca. 

 

Megközelítés a Zugló vasútállomástól 

Zuglónál megállnak az alábbi főbb vonatok: az S20, S21 (ez óránként), S50 (ez 30 

percenként), G50, Z50, Intercity Szegedről, Nyíregyházáról  

(1) Felszállás a 1-es villamosra, az Egressy útnál (1 megálló) átszállás a 77-es trolira, a 

3. megálló a Róna utca 
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(2) Gyalog 9-10 perc (700 méter) az Egressy útig, ott felszállás a 77-es trolira, 3. 

megálló a Róna utca 

 

 

(3) Felszállás a 7, 7E, 8, 108E, 110, 112, 133E-es, (5-ös nem) buszra, leszállás a Tisza 

István térnél, majd gyalog 12 perc (950 méter) 
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(4) gyalog 1,7 km 22-25 perc  

 

 

Megközelítés a Kelenföldi pályaudvartól 

(1) A 8E, 108E busszal a Tisza István térig (Róna utca), onnan gyalog 12-14 perc (950 

méter) 

 

(2) A 8E, 108E busszal a Keleti pályaudvarig (onnan több lehetőség), vagy a Hungária 

körútig, onnan 1-es villamos, majd 77-es troli 

 

(3) A 1-es villamossal az Egressy útig, átszállás a 77-es trolira, a 3-dik megálló a Róna 

utca 
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Megközelítés a Déli pályaudvartól 

(1) Az M2 metróval, Puskás Ferenc Stadionnál átszállás a 77-es trolira 

 

(2) Az M2 metróval a Keleti pályaudvarig, onnan több lehetőség 

 

(3)  Az M2 metróval az Őrs Vezér térig, onnan 62E villamossal az Egressy térig, onnan 

gyalog 8 perc (650 méter) 

 

 

Parkolási lehetőségek – munkanapokon napközben fizetős! 

 

A Róna utca 87. 2022. június 13-tól fizetős parkolási zónába tartozik! 

A 1140-es övezetben munkanapokon 8-18 óráig fizetendő várakozási díj 265.-Ft/óra. 

Készült: 2021. december, módosult 2022. június 13. 

         Dr. Marosi János 


