
Tisztelt Partnerünk! 

AIDe-Hungary Kft. irodája a Ferihegy 1 terminállal szemben, a vasút második oldalán, a Vilmos Endre 
Sporttelepen található meg.   

Címe: 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 32 

           GPS koordináta:                            északi szélesség / lat                              keleti hosszúság / lng 
- fok                                            47.4383742652                                       19.2197541852 
- fok° perc´másodperc˝          47°26´18.1˝                                              19°13´11.1˝ 

Megközelíthetőség autóval érkezőknek: 

Budapest felől érkezőknek: 
- haladjanak a Ferihegyi 

Gyorsforgalmi úton a Shell 
kútig, 

- az ott lévő lehajtón el kell 
hagyniuk a Gyorsforgalmi utat 
és azzal párhuzamosan 
Gyömrői úton kell végig 
haladniuk a második felüljáróig.  

- A második felüljárónál, kell 
jobbra a vasúti átjárón 
áthaladni, majd az első 
lehetőségnél, rögtön balra 
fordulva, a vasúttal 
párhuzamosan addig menni, 
amíg a sportpályához nem 
érnek. 

- Behajtási lehetőség éppen a 
másik oldalon van, ezért meg 
kell kerülni a sportpályát. 

- A majdnem a Nagybecskerek 
utca végén lévő nagykapun 
befordulva parkolhatnak le a 
sportpálya parkolójában.  

 
 

 

M0-ás felöl érkezőknek: 
- haladjanak 4 sz. úton Budapest 

felé 
- Vecsés, illetve bevásárló 

központ mellett elhaladva a 
felüljáró után vasúti átjárón 
keresztül balra kell fordulni, az 
Üllői útra 

- az Üllői úton az első 
forgalomirányító lámpa előtt 
közvetlenül ki kell sorolni a 
szervizútra, mert csak innen 
lehet jobbra bekanyarodni a 
Nagybánya utcába 

- majdnem az utca végén, a 
zsákutcává váló rész előtt balra 
be kell fordulni a Lugos utcába 

- az utca rávezet a 
Nagybecskerek utcára, illetve 
irodánkra 

- majdnem a Nagybecskerek utca 
végén lévő nagykapun 
befordulva parkolhatnak le a 
sportpálya parkolójában.  
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Megközelíthetőség busszal és vonattal: 

Megközelíthetőség busszal: 
 
200E busszal a Liszt Ferenc 
Repülőtér 1-es termináljánál kell 
leszállni. Ott a gyalogos felüljárón 
át kell sétálni a vasút túloldalára, 
mely a Nagybányai utca vége 
(zsákutca).  
 
Megközelíthetőség vonattal: 
 
Nyugati pályaudvartól indulnak 
vonatok Liszt Ferenc (Ferihegy) 
vasútállomásra. A vasúti megálló 
Nagybánya utcán (zsákutca) 
végén van 
 
 

 

 
Ferihegyi gyorsforgalmi úton és a 
vasút felett átívelő gyalogos híd. 
Melynek a családi övezetes végén 
található a Nagybányai utca. 
 
Rövid séta a Nagybányai utcán, 
majd az első kereszteződésnél 
jobbra található a Lúgos utca 
 
A Lúgos utca a Nagybecskerek 
utca végébe fut bele. Itt található 
a Vilmos Endre Sporttelep. 
 
 

 
 

 
 

 

AIDe-Hungary Kft. 

Ferihegy vasútállomás 

200E buszmegálló (Liszt Ferenc I. Terminál) 



AIDe-Hungary iroda a sporttelepen belül: 

 

 
Az irodánk bejárata a 
portásfülke mellett az épület 
és a sporttelepet határoló 
kerítés között, az épület 
közvetlen közelében lévő 
járdán közelíthető meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha ezt a képet látja, akkor 
már jó helyen jár! 
 

 
 

 
 

   



Tisztelt Partnerünk! 

Budapest Airport megközelítése a List Ferenc Nemzetközi Repülőtér I terminálján 

 

 

Megközelíthetőség busszal és vonattal: 

Megközelíthetőség busszal: 
 
200E busszal a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 1-es 
termináljánál kell leszállni.  
 
 
Megközelíthetőség vonattal: 
 
Nyugati pályaudvartól indulnak 
vonatok Liszt Ferenc (Ferihegy) 
vasútállomásra.  
 

 

 
 
 
Ferihegyi gyorsforgalmi úton és a 
vasút felett átívelő gyalogos 
hídon át kell menni a Budapest 
irányába vezető út oldalára és be 
kell menni a képen látható Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőér I 
Terminál épülete felé. 
 
Rövid séta a parkoló mellett 
vezető járdán, és a Terminál 
épülettel szembe állva, annak 
jobb oldalán található a „B” 
porta. 
 
A „B” porta recepciójánál be kell 
jelentkezni, hogy állás interjúra 
érkezett. A személyi igazolványát 
kérjük ne felejtse otthon. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ferihegy vasútállomás 

200E buszmegálló (Liszt Ferenc I. Terminál) 

Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér I. „B” porta  


