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Az Országos Széchényi Könyvtár a főváros I. kerületében, a Budavári Palota F épületében található.
Hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Főbejárata a Nemzeti Galéria és az OSZK közötti Oroszlános udvarból nyílik.
A főbejárat 4 útvonalon közelíthető meg:

a Dísz térről gyalogosan,
a Dózsa György térről gyalogosan majd a Palota úton található lifteket használva,
a Várkert Bazár felől, gyalogosan és lifttel,
a Clark Ádám térről gyalogosan, illetve a Sikló segítségével érhető el.
A gyorslift nyitvatartása [1]

Hétfőtől vasárnapig 05.00 és 23.30 óra között
Tömegközlekedés
A könyvtárat az alábbi tömegközlekedési eszközökkel lehet megközelíteni:
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A Keleti pályaudvartól a 178-as vagy az 5-ös busszal a Dózsa György térig utazva és onnan a
lépcsőn a Palota úti liftekig felsétálva közelíthető meg. A bal oldali liftek a Lovarda szintjéig
közlekednek, ott át kell sétálni a másik lifthez, amivel fel lehet jutni a könyvtár főbejáratának
szintjére. A jobb oldali (régebbi) liftek egyből erre a szintre juttatják az utasokat.
A Nyugati pályaudvartól a M3 metróval a Deák térig utazva, onnan a 16-os busszal a Dísz térig
közlekedve érhető el. A buszról leszállva be kell sétálni az Oroszlános udvarra.
A Déli pályaudvarról a 56-as villamossal a Dózsa György térig utazva és onnan a lépcsőn a Palota
úti gyorsliftig felsétálva közelíthető meg.
Személygépkocsival
Személygépkocsival (fizetős) parkolásra a Dózsa György teret, a Palota utat (GPS: É 47.49, K 19.03),
illetve a Várgarázst ajánljuk. A Budavári Palotába csak engedéllyel lehet behajtani! Engedély a
Várkapitányságtól [4] szerezhető be.
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Forrás webcím: https://www.oszk.hu/megkozelites
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