Országos Fogyasztóvédelmi Sulivetélkedő
Döntő
Budapest, 2012. május 10.

Kedves Játékosok!
Engedjétek meg, hogy ezúton is gratuláljunk az Országos Fogyasztóvédelmi Sulivetélkedőn
való sikeres szereplésetekhez, amely alapján bejutottatok a döntőbe, ahol a legjobb nyolc
csapat mérheti össze tudását egymással. Az alábbiakban részletes tájékoztatást kaphattok a
döntő helyszínének megközelítéséről.
Amennyiben bármilyen további kérdésetek van, kérjük, hogy azt a feosz@feosz.hu email címre szíveskedjetek eljuttatni vagy keressétek közvetlenül a Fogyasztóvédelmi
Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét, Dr. Kispál Editet az alábbi telefonszámon:
06-30-400-4477.
Kérjük továbbá, hogy a részvételre vonatkozó szándékotokat jelezzétek a feosz@feosz.hu email címen.
A döntő a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság épületének nagytermében kerül megrendezésre
délelőtt 11.00 órai kezdettel és előreláthatólag két órát vesz igénybe ebéddel együtt. Utazási
költségtérítést sajnálatos módon nem áll módunkban finanszírozni.
Sok szeretettel várunk Titeket az Országos Fogyasztóvédelmi Sulivetélkedő döntőjén!
Budapest, 2012. május 7.
Üdvözlettel:
Sulivetélkedő

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pontos címe:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Az alábbi térkép segít a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) megtalálásában:

Amennyiben részletesebb térképre van szükségetek, kérlek kattintsatok ide.
Az NFH az alábbi módokon közelíthető meg:
Amennyiben a vasutat veszitek igénybe a Budapestre való utazáshoz, Budapest-Déli
pályaudvarról az alábbi módon juthattok el a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság épületéhez:
A Déli Pályaudvarnál felszálltok a 2-es (piros) metróra, amely az Örs vezér tér végállomás
felé közlekedik, majd leszálltok a Blaha Lujza téren. A metró felüljárók közül azon két lépcső
valamelyikét érdemes választani, amely a 4-es, 6-os villamos megállójához vezet. A lépcsőn
felérve balra kell fordulni és átkelni a zebrán, ahonnan az NFH épülete körülbelül fél perc
sétára található a József körút irányában.
Ha Budapest-Keleti Pályaudvarról szeretnétek eljutni a döntő helyszínére, ez esetben ismét a
2-es (piros) metrót kell választani, amely a Déli pályaudvar végállomás felé közlekedik , majd
leszállni a Blaha Lujza téren. A metró felüljárók közül azon két lépcső valamelyikét érdemes
választani, amely a 4-es, 6-os villamos megállójához vezet. A lépcsőn felérve balra kell

fordulni és átkelni a zebrán, ahonnan az NFH épülete körülbelül fél perc sétára található a
József körút irányában.
Végül, ha Budapest-Nyugati Pályaudvarról kívántok utazni, akkor onnan a 4-es vagy a 6-os
villamossal a Blaha Lujza térig kell eljönni. A villamosmegállóban balra kell fordulni, az
NFH épülete ez esetben közvetlenül a megállóval szemben található.
Egy darab BKV-jegy ára jelenleg 320 Ft, egyéb menetrendi információkról, árakról,
kedvezményekről kérjük tájékozódjatok az alábbi internetes weblapon:
http://bkv.hu/
A vasúti menetrendekről, díjszabásról pedig a következő linken tájékozódhattok:
http://www.mav-start.hu/
Ha Volánbusszal szeretnétek utazni, akkor pedig az alábbi weblapokon juthattok
menetrendekkel, jegyárakkal kapcsolatos információkhoz:
http://www.volanbusz.hu/
http://www.menetrendek.hu/cgi-bin/menetrend/html.cgi
Autóval történő megközelítés esetén a kísérőnek fontos tudnia, hogy a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság épületénél körülményes parkolóhelyet találni, így célszerű a
döntőt megelőzően időben érkezni.

