
Pannon KözTÉR 

Veszprém, Egyetem utca  

Pannon Egyetem, E épület 

Megközelítés Veszprém vasútállomás és autóbuszállomás felől (tömegközlekedéssel) 

A Pannon KözTÉR helyijárattal közvetlenül elérhető a vasútállomástól, valamint az autóbuszállomástól 

indulva is. A 4, illetve 4A helyijáratok érintik az említett megállókat. A KözTÉRhez legközelebb eső 

buszmegálló a Komakút tér. Az épület a buszmegállótól kb. 2-3 perc sétára található, a megállóval 

megegyező oldalon, a busz haladási iránya felé kell elindulni. Egy alkalommal szükséges 

gyalogátkelőhelyen átsétálni, fél úton a megálló és a KözTÉR között.  

Megközelítés: Az Egyetem utca felől található a főbejárat, pár lépcsőfokon fel kell sétálni, aztán 

bejutunk az épületbe, ahonnan elérjük a helyiségeket. A főbejáraton belépve bal oldalon található 

előbb a férfi, távolabb a női mosdó. A bejárattól egyenesen előre haladva érhetjük el a köztereket. A 

bejáraton belépve egyenesen körülbelül 10 métert kell sétálni, majd a folyosón balra fordulni, így 

juthatunk be a tágas, műfűvel borított helyiségbe. Ha a folyosón jobbra fordulunk, akkor több, kisebb 

helyiséget találunk. Ha az emeletre szeretnénk feljutni, és a főbejáraton mentünk be az épületbe, akkor 

kb 5 métert kell előre sétálni, majd balra fordulni és eljutunk a lépcsőhöz. Az épületnek 2 szintje van, 

földszint és egy emelet. Az emeleten található a kamaraterem. A lépcsőn felérve jobbra kell fordulni, 

innen néhány lépést megtéve az említett helyiségbe jutunk. 

Az akadálymentes bejárat az Egyetem utcai főbejárattól balra található. (Ez nyitva van 6-22h-ig, ha 

mégis zárva lenne, a Pannon KözTÉR munkatársainak lehet szólni, nekik is van kulcsuk a kapuhoz. A 

kerítésen található csengő, ezt megnyomva, a B épület portájára csengetünk, ahonnan átjönnek 

kinyitni a kaput.) A kaput kinyitva a hosszú rámpán feljutunk a teraszra, majd jobbra fordulunk és 

onnan bejuthatunk a nyitott ajtón az E épület nagy, műfűvel borított, Közösségi terébe. Onnan az alsó 

szint minden helyiségébe eljutunk. Az emeletre azonban nem (nincs lift). Így tehát az emeleti E 

Kamaraterem megközelítése nem akadálymentes. Az E épületben braille táblák találhatók a helyiségek 

ajtaja mellett körülbelül 150-160 cm magasságban, melyek segítenek az eligazodásban. 

Az épület terei tágasak, széles ajtók vezetne az egyes termekbe. Mindkét szinten található mosdó, a 

földszinten mozgássérültek számára kialakított mosdó is van. 

 

 


