
 

1. 

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe 

Ügyfélszolgálati 
pont címe 

Ügyfélszolgálati pont által biztosított speciális eszköz 

Akadálymentes 

megközelíthetőség 

Az 

ügyfélszolgálat 

által a speciális 

igényeknek 

megfelelően 

biztosított 

eszközök 

Az ügyfélszolgálat által a speciális 

igényeknek megfelelően 

biztosított technológiák 

Az ügyfélszolgálat által a speciális 

igényeknek megfelelően biztosított 

szolgáltatások 

1119 Budapest, 

Vahot u. 8. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

fűthető 

mozgássérült 

feljáró 

nagyító 

jeltolmács 

elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 

1062 Budapest, 

Lehel u. 5. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

jelzőcsengő 

nagyító elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 

1024 Budapest, 

Margit krt. 15. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

jelzőcsengő 

nagyító elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 



 

2. 

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe 

Ügyfélszolgálati 
pont címe 

Ügyfélszolgálati pont által biztosított speciális eszköz 

Akadálymentes 

megközelíthetőség 

Az 

ügyfélszolgálat 

által a speciális 

igényeknek 

megfelelően 

biztosított 

eszközök 

Az ügyfélszolgálat által a speciális 

igényeknek megfelelően 

biztosított technológiák 

Az ügyfélszolgálat által a speciális 

igényeknek megfelelően biztosított 

szolgáltatások 

1091 Budapest, 

Üllői út 117. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

jelzőcsengő 

nagyító elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 

1098 Budapest, 

Napfény u. 8. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

jelzőcsengő 

nagyító elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 

1158 Budapest, 

Molnár V. u. 94-96. 

akadálymentesen 

megközelíthető - 

jelzőcsengő 

nagyító elérhető 

magasságú 

sorszámkiadó 

automaták és 

azok 

megközelíthetősé

ge helyigényének 

figyelembevétele 

az ügyfélhívó 

kijelzőjének 

jól látható 

elhelyezése 

munkatársak 

személyes 

segítségnyújtása 

időpont-

foglalás 

interneten 

telefonon, 

személye-

sen és 

e-mailben 

segítő 

kutyával 

történő 

ügyintézés 

lehetősége 

 


