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I. fejezet
Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások

Általános tájékoztató az eljárásról

Illetékességi terület: Budapest II. kerület közigazgatási 
területe

Kérelmet (személyesen, vagy postai úton) írás-
ban két telephelyen lehet benyújtani:

1. a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyermekvédelmi Irodáján
(1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d.,
telefon: 346-5700, fax: 346-5701)
ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfőn: 13.30-18.00 óráig 
szerdán: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-11.30 óráig

(Pesthidegkúti ügyfeleink részére minden páros 
pénteken 8.00-11.30 óráig a Rezeda u. 10. szám 
alatti Rendészeti Központ épületében is tartunk 
ügyfélfogadást.)

2. a Lakosságszolgálati Csoportnál
(1024 Budapest, Mechwart liget 1., tel: 
346-5734, 346-5738, fax: 346-5533)
ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfőn: 8.00-18.00 óráig
kedden: 8.00-16.00 óráig
szerdán: 8.00-16.30 óráig
csütörtökön: 8.00-16.00 óráig
pénteken: 8.00-13.30 óráig

Támogatások formái
• Létfenntartási támogatás
• Lakhatási támogatás
• Gyógyszertámogatás 
• Hátralékkezelési támogatás
• Betegápolási támogatás
• Keresetpótló támogatás
• Temetési támogatás
• Köztemetés
•  Kedvezményes élelmiszer-vá-

sárlási lehetőség
• Védendőfogyasztói-igazolás
•  Helyi támogatás lakásvásár-

láshoz, -építéshez, -korszerű-
sítéshez 

•  Eseti gyermekvédelmi támo-
gatás

• Gyermeknevelési támogatás
•  Rotavírus elleni védőoltás 

térítésmentes juttatása
• Helyi utazási bérlettámogatás
•  Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény
•  Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekről 
igazolás és a hozzá kapcsolódó 
kedvezmények

• Kerületi oktatási ösztöndíjak
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A kérelmekhez formanyomtatványok a fenti iro-
dákban szerezhetőek be, vagy az önkormányzat hon-
lapjáról letölthetőek (www.masodikkerulet.hu).

A kérelmeket szignálják, majd iktatják. A területileg 
illetékes ügyintéző előkészíti döntésre az ügyiratot. 

Megvizsgálja a hatáskört és az illetékességet 
(amennyiben megállapítja a hatáskörének, illetve il-
letékességének hiányát, haladéktalanul az illetékes-
séggel és a hatáskörrel rendelkező szervekhez teszi át).

Ellenőrzi, hogy a benyújtott kérelem megfelel-e 
a tartalmi követelményeknek (hibás vagy hiányos 
kérelem esetén hiánypótlásra szólít fel).

Tényállás tisztázása céljából, vagy ha a jogszabály 
előírja, jogsegélyeljárást kezdeményez, megkeresi 
a szakhatóságokat szakhatósági vélemény kérése 
céljából, illetve környezettanulmányt készít.

A rendelkezésre álló adatok, információk birto-
kában, a jogszabályok alapján, javaslatot tesz a dön-
tés tartalmára.

A javaslat számítógépes adatrögzítést követően a 
kiadmányozóhoz kerül, aki ellenőrzés után a dön-
tést kiadmányozza.

A döntést postai úton közöljük.
Amennyiben a döntés ellen nem érkezik felleb-

bezés, úgy az jogerőre emelkedik, melyet a határo-
zaton rögzítenek.

Jogerőre emelkedés után, illetve azonnali végre-
hajtás elrendelése esetén a támogatás összegét a 
határozatban megjelölt időben utalják, illetve a ha-
tósági bizonyítványt, igazolást stb. kiállítják.

Az eljárás során használt
fontosabb fogalmak
Család: egy lakásban, vagy személyes gondosko-
dást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozók közössége;
Közeli hozzátartozó:

a)  a házastárs, az élettárs,
b)  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézmény nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott 
gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti 
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszony 

keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt 
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

c)  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan be-
teg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értel-
mi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe 
fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. élet-
évének betöltését megelőzően is fennállt (a to-
vábbiakban: fogyatékos gyermek),

d)  a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatko-
zásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szü-
lő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint 
b) vagy c) alpontban meghatározott feltételek-
nek megfelelő testvér;

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes 
háztartásban lakik.
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott be-
jelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező személyek közössége.
Fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 

a)  a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
b)  a háztartás második nagykorú tagjának arány-

száma 0,9 
c)  a háztartás minden további nagykorú tagjának 

arányszáma 0,8 
d)  a háztartás első és második kiskorú tagjának 

arányszáma személyenként 0,8 
e)  a háztartás minden további kiskorú tagjának 

arányszáma tagonként 0,7
f)  gyermeket (ideértve az Szt. 4. § (1) bekezdés db) 

pontjában megjelölt gyermeket is) egyedülállóként 
nevelő szülő/gyám/hivatásos nevelőszülő esetén a 
rá vonatkozó arányszám 0,2-vel növekszik,

g)  az a)-c) pontok szerinti arányszám 0,2-vel nö-
vekszik, ha a személy magasabb összegű csalá-
di pótlékban vagy fogyatékossági támogatás-
ban részesül,

h)  a d) és e) pontok szerinti arányszám 0,2-vel nö-
vekszik, ha a kiskorú személyre való tekintettel 
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

JogszabályoK rövidítései:
•  A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-

letének a szociális igazgatásról és egyes szoci-
ális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet (röv.: R.)

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (röv.: Szt.)
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•  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (röv.: Gyvt.)

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szege: 28 500 Ft, mely évente változhat.

I.1. Létfenntartási támogatás  (R.: 19. §–23. §)
Létfenntartási támogatás nyújtható annak a 

személynek, akinek a létfenntartása tartósan ve-
szélyeztetett, vagy alkalmanként jelentkező több-
letkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át (85  500 Ft-ot), egyedülélő 
személy esetén a 350 %-át (99 750 Ft-ot).  

létfenntartása tartósan veszélyeztetett a kérel-
mezőnek különösen, ha jövedelme kizárólag rend-
szeres pénzellátás, vagy ha önhibáján kívül tartósan 
munkanélküli, családjában élő tartósan beteg, fo-
gyatékos személy ellátásáról kell gondoskodnia.

létfenntartást veszélyeztető, alkalmanként 
jelentkező többletkiadások különösen, ha a ké-
relmezőnek közüzemidíj-tartozása van, vagy ha 
sérelmére bűncselekményt követtek el, tüzelő vá-
sárlásának költségei, lakhatását alapvetően meg-
határozó felszerelési tárgyak meghibásodásodnak, 
gyógykezelési költsége, vagy gyógyászatisegédesz-
köz-költsége van. 

a létfenntartási támogatás mértéke összessé-
gében egy naptári éven belül nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének:

a)  az 500%-át (142  500 Ft-ot), amennyiben a 
családban az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71  250 Ft-ot), 
egyedülélő esetén a 280%-át (79 800 Ft-ot)

b)  a 300%-át (85 500 Ft-ot), amennyiben a csa-
ládban az egy főre jutó jövedelem az a) pont 
szerinti mértéket meghaladja, de nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át (85 500 Ft-ot), egyedül-
élő személy esetén a 350%-át (99 750 Ft-ot).

Létfenntartási támogatás tervezett vagy eseti for-
mában nyújtható. 

tervezett létfenntartási támogatás elsősorban 
a tartós létfenntartási gondok fennállása esetében 
állapítható meg, legfeljebb 6 hónap időtartamra és 
legfeljebb a tárgyév végéig. A havonta megállapít-

ható támogatás legmagasabb mértéke a jövedelem-
től függően változó.

eseti létfenntartási támogatás elsősorban az al-
kalmanként jelentkező többletkiadások miatt lét-
fenntartást veszélyeztető élethelyzet fennállása 
esetén állapítható meg, ugyanazon család részére 
havonta, de egy naptári éven belül legfeljebb négy 
alkalommal. Az eseti létfenntartási támogatás egy-
szeri összege nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.

szilárd tüzelőanyag megvásárlásához évente 
35 000 Ft létfenntartási támogatás nyújtható. 

évente legfeljebb egy alkalommal az Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság annak a sze-
mélynek is megállapíthat létfenntartási támogatást, 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 500%-át (142  500 Ft) és 
a kérelmező életvitelében jelentősen akadályozó 
vagy hátrányt okozó, váratlan esemény – különö-
sen: elemi kár, kilakoltatás, keresőképtelenséggel 
járó betegség, gyógyászatisegédeszköz-szükséglet, 
váratlan haláleset – miatt létfenntartást veszélyez-
tető élethelyzetbe került. 

I.2. Lakhatási támogatás (R.: 10. §–11. §)
A lakhatási támogatás a kérelmező által lakott – az 

önkormányzat illetékességi területén lévő – lakás 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz 
nyújtott hozzájárulás.

A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadások támogatható körébe tartozik: a villany-
áram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, 
a csatornahasználat és a szemétszállítás, a lakbér 
vagy az albérleti díj, a társasházi közös költség, il-
letve a fűtés költsége.

Lakhatási támogatás annak a személynek álla-
pítható meg, aki az érintett ingatlanban bejelen-
tett lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen ott 
tartózkodik és a háztartásában az egy fogyasztási 
egységre (lásd: fogalommeghatározás) jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 250%-
át (71  250 Ft), egyedülélő esetén a 280%-át, 
(79  800 Ft) és a háztartás tagjainak egyike sem 
rendelkezik vagyonnal.

A lakhatási támogatás folyósítása elsősorban egy 
szolgáltatóhoz, vagy előrefizetős mérőóra feltölté-
séhez kérelmezhető. 

A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hó-
napjának első napjától számított 12 hónapra álla-
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pítható meg, illetve a hátralékkezelési támogatás 
időtartamára. A támogatás havi összege az egy főre 
jutó jövedelemtől függően 4000 Ft, 5000 Ft, illetve 
7000 Ft lehet. Amennyiben a háztartás előrefizetős 
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülékkel ren-
delkezik, a lakhatási támogatás havi összegét 10%-
kal magasabb összegben kell megállapítani.

I.3. Gyógyszertámogatás (R.: 14. §–16. §)
A gyógyszertámogatás az egészségi állapot meg-

őrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó szemé-
lyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése 
céljából biztosított támogatás azok részére, akik 
alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak köz-
gyógyellátásra. 

(Részletes tájékoztató az alanyi és normatív gyógy-
szertámogatásról a Kormányhivatal szócikknél.) 

A gyógyszertámogatás rendszeres vagy eseti for-
mában nyújtható.

rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg 
annak a személynek, aki gyógykezelésének várha-
tó időtartama meghaladja a 3 hónapot, és a havi 
gyógyszerköltsége eléri a 3500 Ft-ot, és akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220%-át (62  700 Ft-ot), aki egyedül-
élő vagy nyugdíjas, és családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft-ot) nem 
haladja meg, vagy aki 80. életévet a kérelem be-
adásának időpontjában betöltötte és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
420%-át (119 700 Ft-ot). 

A rendszeres gyógyszertámogatás havi mérté-
ke függ az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség 
mértékétől és az egy főre jutó jövedelemtől. A tá-
mogatás mértéke legfeljebb havi 7000 Ft lehet.

A rendszeres gyógyszertámogatás az orvos által 
igazolt kezelés alatt, legfeljebb 6 hónap időtartamra 
állapítható meg.

eseti gyógyszertámogatás nyújtható akut megbe-
tegedésből eredő gyógyszerszükségletéhez annak a 
személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 200%-át (57 000 Ft), 
vagy a kérelem beadásakor gyermeknevelési támoga-
tásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
vagy keresetpótló támogatásban részesül, és az igazolt 
gyógyszerköltsége eléri az 1000 Ft-ot.

Az eseti gyógyszertámogatás megállapítható ösz-
szege az igazolt eseti gyógyszerköltség, de legfeljebb 
3000 Ft, és a tárgyévben ugyanazon személy részére 
legfeljebb háromszor igényelhető. 

A gyógyszerszükségletet és a gyógyszerköltséget 
a háziorvos igazolja. Az igazoláson külön meg kell 
jelölni a társadalombiztosítási támogatásba befo-
gadott és a nem befogadott gyógyszereket. Ameny-
nyiben a háziorvos igazolása a gyógyszerek költsé-
geit nem tartalmazza, úgy azokat az igazolás alapján 
a gyógyszertár által kell beáraztatni.

I.4. Hátralékkezelési támogatás
(R.: 12. §–13. §)

Az önhibáján kívül hátralékot felhalmozó háztar-
tás vagy személy (továbbiakban: hátralékos) részé-
re a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 
(továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) javaslata 
alapján hátralékkezelési támogatás nyújtható. 

Hátralékkezelési támogatás állapítható meg an-
nak a személynek, aki az általa lakott és ott lakcím-
mel rendelkező – az önkormányzat illetékességi 
területén lévő – ingatlan tulajdonosa, bérlője, ha-
szonélvezője, vagy használója, akinek bérleti jog-
viszonya a bérleti díj meg nem fizetése miatt szűnt 
meg.

A hátraléka nem haladja meg a 300 ezer forintot, 
és akinek háztartásában az egy fogyasztási egység-
re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71 250 Ft), egyedülélő esetén a 280%-át, 
(79 800 Ft) és a háztartás tagjainak egyike sem ren-
delkezik vagyonnal. 

Hátraléknak minősül a lakhatási költségek kö-
rébe tartozó közüzemidíj-tartozás (vezetékes-
gázdíj-, áramdíj-, távhőszolgáltatásidíj-, víz- és 
csatornahasználati, szemétszállításidíj-tartozás, 
valamint több lakást tartalmazó lakóépületeknél, 
háztömböknél központifűtésdíj-tartozás, a közös-
költség-hátralék, a lakbérhátralék.

A hátralékkezelési támogatás mértéke nem ha-
ladhatja meg a támogatásba bevont tartozás 75%-át.

A Gyermekjóléti Központ  családgondozója a hát-
ralékkezelési támogatás iránti igény benyújtását 
követően környezettanulmányt készít, elvégzi a tel-
jes hátralékfelmérést, a fizetőképesség vizsgálatát, 
és elkészíti a hátralékkezelésre vonatkozó részletes 
egyéni tervet. Az igény benyújtását követő 30 napon 
belül a Gyermekjóléti Központ  a kérelmet a hátra-
lékkezelési támogatás megállapítására vonatkozó 

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások 7



javaslatával együtt megküldi a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Iroda részére.

A jogosult köteles a Gyermekjóléti Központtal  
kötött együttműködési megállapodásban foglal-
taknak eleget tenni, havonta legalább egy alkalom-
mal a családsegítővel személyesen találkozni, és az 
aktuális önrész befizetését, valamint az adott havi 
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos befizetett 
számláit bemutatni. 

Hátralékkezelési támogatás a megszüntetésétől 
számított 36 hónapon belül, egyéb esetben 24 hó-
napon belül, ismételten nem állapítható meg.

A Család- és Gyermekjóléti Központ
munkatársainak elérhetősége: 225-7956

I.5. Betegápolási támogatás R.: 17. §–18. §)
A betegápolási támogatás az ápolásra szoruló, 18. 

életévet betöltött, tartósan beteg személy otthoni 
ápolását, gondozását ellátó, II. kerületi lakcímmel 
rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

Tartósan beteg, ápolásra szoruló az a személy, aki 
előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtar-
tamban állandó ápolást, gondozást igényel, mások 
segítsége nélkül önmagáról gondoskodni nem tud és 
a napi gondozási szükséglet időtartama eléri a 4 órát.

Betegápolási támogatás állapítható meg annak a 
hozzátartozónak, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 200%-át (57 000 Ft), egyedülélő 
esetén a 250%-át (71 250 Ft) nem haladja meg, és az 
ápolási kötelezettségének eleget tesz.

Nem állapítható meg a betegápolási támogatás, 
illetve az ellátást meg kell szüntetni, ha az ápolt sze-
mély nem II. kerületi lakos, ha van olyan, az ápolttal 
együtt élő más személy, aki az ápolási feladatokat 
keresetveszteség nélkül képes lenne ellátni, ha az 
ápolt személy havi jövedelme meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át 
(185 250 Ft-ot), ha az ápolást végző személy rendszeres 
pénzellátásban, vagy e rendelet szerinti keresetpótló 
támogatásban részesül.

A tartós betegség fennállását a háziorvos erre vo-
natkozó igazolása és a Gondozási Központ vezetőjének 
környezettanulmány alapján tett javaslata alapozza meg. 

A betegápolási támogatás havi összege a közpon-
ti költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
alapösszeg 80%-a (23 600 Ft).

betegápolási kiegészítő támogatás (továbbiak-
ban: kiegészítő támogatás) állapítható meg annak a 
személynek, aki az e rendelet szerinti betegápolási 
támogatásban részesül és az ápolt személy fokozott 
ápolást igényel.

Fokozott ápolást igényel az az ápolt személy, aki 
mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e)  lakáson belül – segédeszköz igénybevételével 

sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak 

közül legalább három egyidejűleg fennáll, vagy aki 
esetében a demencia olyan mértékű, hogy állandó 
felügyelet nélkül önmagára vagy környezetére nézve 
veszélyt jelenthet. 

Az egészségügyi állapot fennállását az ápolt kezelő-
orvosának vagy háziorvosának igazolása és környe-
zettanulmány alapozza meg. A kiegészítő támogatás 
havi összege 15 000 Ft. A kiegészítő támogatás egy év 
időtartamra állapítható meg, de legfeljebb a beteg-
ápolási támogatásra való jogosultság fennállásáig.

I.6. Keresetpótló támogatás (R.: 26. §–27. §)
Keresetpótló támogatás azon II. kerületi lakcím-

mel rendelkező, és életvitelszerűen ott tartózkodó, 
nyugdíjkorhatárt be nem töltött, keresőtevékeny-
séget nem végző személy részére nyújtható:

•  akinek munkavállalási lehetősége három hó-
napot meghaladó időtartamban fennálló kró-
nikus betegsége miatt akadályozott, folyamatos 
orvosi kezelés alatt áll, és 

•  akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 80%-át (22 800 
Ft-ot) és

•   akinek családja vagyonnal nem rendelkezik és
•  aki a Gyermekjóléti Központtal az együttműkö-

dést vállalja.
Nem állapítható meg a keresetpótló támogatás, il-

letve a már megállapított támogatást meg kell szün-
tetni annak a személynek az esetében, aki rendszeres 
pénzellátásban, vagy e rendelet szerinti betegápolási 
támogatásban részesül, továbbá az 1993. évi III. tv. 
34. § (1) bekezdésében szabályozott esetekben.

A keresetpótló támogatás havi összege az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
75%-a (21 375 Ft). 
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A kérelmező a keresetpótló támogatás megál-
lapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésé-
től számított 15 napon belül köteles megjelenni a 
Gyermekjóléti Központban nyilvántartásba vétel 
céljából. 

A Gyermekjóléti Központ a keresetpótló támo-
gatásban részesített személy részére a nyilvántar-
tásba vételtől számított 30 napon belül az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést, életvezetést 
segítő reintegrációs programot dolgoz ki, melyről 
a támogatásban részesülő személlyel írásbeli meg-
állapodást köt. 

I.7. Temetési támogatás (R.: 25. §)
Temetési támogatás állapítható meg annak a sze-

mélynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről 
gondoskodott és a temetési költségek viselése lét-
fenntartását veszélyezteti, és a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
300%-át (85 500 Ft-ot).

A temetési támogatás összege nem haladhat-
ja meg a számlával igazolt temetés költségét, és 
jövedelemtől függően legfeljebb 60 ezer forint 
lehet. A temetés költségeként a kérelmező nevé-
re kiállított számla összege vehető figyelembe. A 
temetési támogatás a kérelmező nevére szóló te-
metési számla kiállítását követő három hónapon 
belül igényelhető.

I.8. Köztemetés (Szt.: 48. §,  R.: 8. §)
A haláleset helye szerint illetékes települé-

si önkormányzat képviselő-testülete – a halál-
esetről való tudomásszerzést követő huszonegy 
napon belül – gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 
köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az elte-
mettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában 
fennálló lakóhelye szerinti települési önkor-
mányzat a köztemetés költségét a haláleset he-
lye szerint illetékes települési önkormányzatnak 
megtéríti. A megtérítés iránti igényt a közteme-
tés elrendelésétől számított egy hónapon belül 
kell bejelenteni.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti 
települési önkormányzat a költségeket hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be-

jelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a 
köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A települési önkormányzat a megtérítési köte-
lezettség alól részben vagy egészben különös mél-
tánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 
mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 
Méltányossági kérelemről az Egészségügyi, Szoci-
ális és Lakásügyi Bizottság egyedileg dönt. Meg-
térítési kötelezettség alól nem adható mentesség, 
ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250%-át.

I.9. Kedvezményes élelmiszer-vásárlási
lehetőség (6/2009. (III.30.) önkormányzati 
rendelet)

Kerületkártya+ igénybevételére jogosultak:
a)  azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő személyek, akiknek háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 220%-át (62 700 Ft),

b) akik az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, 
vagy időskorúak ellátásában, vagy ápolási díjban 
részesülnek;

c) akik rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek;

d) akik az R. szerinti betegápolási támogatásban, 
vagy keresetpótló támogatásban, vagy gyermekne-
velési támogatásban részesülnek;

e) a négy vagy ennél több gyermeket háztartásá-
ban nevelő szülő(k) a gyermekek jogán.

A jogosultság egy év időtartamra állapítható meg, 
de legfeljebb a jogosultságot meglapozó ellátás fo-
lyósításának időtartamáig. Az alapélelmiszerekből a 
szociális boltban jogosultanként, naptári hónapon-
ként kedvezményesen vásárolható mennyiségek:

•  tej 6 liter (friss tej és friss laktózmentes tej 
UHT-tej és UHT laktózmentes tej) 

•  nagy pékáru (kenyér) 6 db, vagy 
•  kis pékáru (zsömle, kifli stb.) 60 db 
•  cukor 1 kg (illetve más édesítőszer: xilit 0,5 kg) 
•  liszt 1 kg 
•  rizs 1 kg 
•  étolaj 1 liter 
•  burgonya 2 kg 
•  alma 3 kg 
•  felvágott 0,5 kg.
Az élelmiszerek listája változhat.
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I.10. Védendő fogyasztói körbe tartozásról 
igazolás  

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a termé-
szetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek ház-
tartásában élő személy:

a) fogyatékkal élő fogyasztó és/vagy
b) szociálisan rászoruló fogyasztó. 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény alapján a fogyasztót különösen az alábbi ked-
vezmények illetik meg:

• részletfizetés,
• fizetési haladék,
• előrefizető mérő.
Az igazolás az elektromos, illetve a gázszolgálta-

tónál használható fel. 
A két törvény szerint fogyatékkal élő fogyasztó: 
a)  fogyatékossági támogatásban részesülő sze-

mély,
b)  a vakok személyi járadékában részesülő sze-

mély, továbbá
c)  az a személy, akinek életét vagy egészségét a 

földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak 
megszakadása közvetlenül veszélyezteti. 

szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a termé-
szetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek ház-
tartásában élő személy: 

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B §-a szerinti időskorúak járadé-
kában részesül,

 b)  a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátá-
sára jogosult,

 c)  a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási tá-
mogatásban, vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés 
a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott tele-
pülési támogatásban részesül,

d)  a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban ré-
szesül, 

e)  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek 
eleget tenni nem tudó természetes szemé-
lyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény 
alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti 
jogviszonyban áll,

f)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

g)  a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támo-

gatásban részesült, a támogatás megállapításá-
tól számított 3 éven keresztül, vagy 

h)  a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos 
nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a 
gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermeket. 

Az igazolásokat az ellátást megállapító, illetve fo-
lyósító szervnél kell benyújtani.

I.11. Helyi támogatás lakásvásárláshoz,
-építéshez, -korszerűsítéshez
(5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet)

Ezt a támogatási formát az önkormányzat pályá-
zati formában nyújtja, melyet évente meghirdet, 
általában május hónaptól. Benyújtásának részletes 
feltételeit és a benyújtás időpontját a mindenkori 
pályázati kiírás tartalmazza.

támogatásban részesülhet:
a)  fiatal házaspár, méltányolható lakásigényének 

megfelelő első közös, önálló lakásának meg-
szerzéséhez,

b)  a több gyermeket saját háztartásában eltartó 
család a méltányolható lakásigényének kielé-
gítésére,

c)  egyedülálló személy méltányolható lakásigénye 
kielégítésére,

d)  az a személy, akinek családjában önmaga ellá-
tására képtelen, állandó felügyeletre szoruló, 
súlyos fogyatékos, vagy rokkantságra való te-
kintettel rendszeres pénzellátásban részesülő 
személy van.

Az önkormányzat azokat támogatja,
•  akinek lakó- vagy tartózkodási helye a II. Kerü-

leti Önkormányzat illetékességi területén van. 
•  rendkívül indokolt esetben – azokat a családo-

kat is támogatja, akiknek ugyan nincs lakó- vagy 
tartózkodási helye az önkormányzat illetékes-
ségi területén, de itt kívánnak lakást vásárolni, 
vagy építési munkát végezni, és lakó- vagy tar-
tózkodási helyükön önkormányzati támogatás-
ban nem részesültek, feltéve, hogy Budapesten 
rendelkeznek lakó- vagy tartózkodási hellyel.

•  továbbá azt a fiatal házaspárt, amelynek leg-
alább az egyik tagja rendelkezik az önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel.

a helyi támogatás igénybe vehető:
a) használt vagy új lakás megvásárlásához;
b)  új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, 

tetőtér-beépítés útján történő – tulajdonjog 
megszerzése melletti – létesítéséhez; 
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c)  meglévő, tulajdonában álló lakás bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, átalakításához, felújításához;

d)  az önkormányzattól üresen, forgalmi áron tör-
ténő lakás vásárlásához.

Az önkormányzat a helyi támogatást:
•  kamatmentes kölcsön vagy
•  rendkívüli méltánylást érdemlő esetben visz-

sza nem térítendő helyi támogatás formájában 
nyújtja (ha a kérelmező családjában önmaga 
ellátására képtelen, állandó felügyeletre szo-
ruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantságra való 
tekintettel rendszeres pénzellátásban részesü-
lő személy van), melynek mértéke legfeljebb 
600 000 Ft-ig terjedhet.

A helyi támogatás mértéke a teljes költség 
•  20%-áig terjedhet, ha az igénylő a helyi támo-

gatást építkezés vagy lakásvásárlás céljára,
•  50%-áig terjedhet, ha egyéb – az e rendeletben 

meghatározott – célra
kívánja igénybe venni, de nem haladhatja meg:
a)  a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatáro-

zott ingatlan a II. kerületben van
b)  az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban meghatáro-

zott ingatlan nem a II. kerületben van
és legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.
Helyi támogatás akkor adható, ha a pályázó csa-

ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregsé-
gi nyugdíj összegének hatszorosát (171 000 Ft), de 
kamatmentes kölcsön esetében meghaladja a min-
denkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeres ösz-
szegét (57 000 Ft).

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az egy- 
vagy többgyermekes házaspárok, illetve az olyan 
családok, amelyek súlyosan rokkant családtagról 
gondoskodnak.

Helyi támogatásban elsősorban az a család részesít-
hető, aki több mint öt éve a II. kerületben életvitel-
szerűen él és a támogatást is itt kívánja felhasználni.

a fiatal házasok (a házastársak egyike sem töl-
tötte be a 40. életévét) támogatása igénybe vehető:

a)  használt vagy új lakás megvásárlásához,
b)  új lakás felépítéséhez, vagy emeletráépítés, 

tetőtér-beépítés útján történő – tulajdonjog 
megszerzése melletti – létesítéséhez,

A fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza 
nem térítendő. 

A támogatás mértéke a fiatal házasok támogatásánál 
legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedhet. Nem a II. kerület-
ben történő felhasználás esetén maximum 500 000 Ft. 

Támogatás akkor adható, ha a család együtt köl-
töző tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj négyszeresét (114 000 Ft).

A pályázatokat a fent megjelölt helyeken a pályázati 
hirdetmény megjelenését követően lehet benyújtani.

I.12. Eseti gyermekvédelmi támogatás
(R.: 24. §)

A gyermek jogán állapítható meg eseti gyermek-
védelmi támogatás a gyermeket nevelő család al-
kalmanként jelentkező többletkiadásaira.

Különösen azokat a személyeket indokolt ré-
szesíteni támogatásban, akik önmaguk, illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon nem tud-
nak gondoskodni vagy alkalmanként jelentke-
ző többletkiadások – így különösen betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válság-
helyzetben lévő várandós anya gyermekének meg-
tartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek család-
jával való kapcsolattartásához, a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsoló-
dó kiadások –, vagy a gyermek hátrányos helyzete 
miatt anyagi segítségre szorulnak. A támogatás ad-
ható továbbá ruhanemű vásárlásához, táboroztatás 
költségeihez.

A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 250%-át (71 250 Ft-ot). 

 Az eseti gyermekvédelmi támogatás éves ösz-
szege gyermekenként legfeljebb 30  000 Ft, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek esetén legfeljebb 35 000 Ft lehet. Az eseti 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem évente 
legfeljebb két alkalommal nyújtható be.

I.13. Gyermeknevelési támogatás (R.: 28. §)
Gyermeknevelési támogatás állapítható meg a 

gyermek jogán annak a személynek
•  aki családjában gyermeket nevel és
•  a család bejelentett II. kerületi lakcímmel ren-

delkezik, életvitelszerűen a II. kerületben tar-
tózkodik és

•  a gyermek tankötelezettségének eleget tesz és
•  a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 200%-át (57 000 Ft-ot) és

•  a gyermek a Gyvt. szerint rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre nem jogosult.
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A fenti feltételek fennállása esetén a gyermek-
nevelési támogatás saját jogán állapítható meg a 
húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem ren-
delkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, ön-
álló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tago-
zatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a 
Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e 
jogviszony keretében nevelt gyermek kivételével a 
nevelt gyermek (nagykorú tanuló) részére.

A gyermeknevelési támogatás havi összege gyer-
mekenként 5700 Ft, egyedülélő esetén 7200 Ft.

I.14. Térítésmentes rotavírus elleni
védőoltás igénybevétele (R.: 29. §)

Rotavírus elleni oltóanyag térítésmentesen biz-
tosítható azon gyermekek részére, akiknek családja 
a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátás 
valamelyikében részesül:

•  R. szerinti gyermeknevelési támogatás
•  Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény
•  Szt. szerinti aktív korúak ellátása
•  R. szerinti keresetpótló támogatás
•  R. szerinti betegápolási támogatás. 
 

I.15. Helyi utazási bérlettámogatás (R.: 30. §)
Helyi utazási bérlettámogatás (továbbiakban: 

bérlettámogatás) állapítható meg a II. kerületben 
legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendel-
kező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózko-
dó, nappali tagozaton tanulók részére, akik:

a)  a napi iskolába járást a főváros területén csak 
tömegközlekedési eszköz igénybevételével 
tudják megoldani és

b)  a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, vagy az R. szerinti gyermek-
nevelési támogatásban részesülnek és

c)  iskolalátogatási kötelezettségüknek folyama-
tosan eleget tesznek és

d)  más jogcímen nem jogosultak helyi utazási 
kedvezmény igénybevételére.

Egyedi esetben az a) ponton kívül azon nappa-
li tagozaton tanulók részére is megállapítható a 
bérlettámogatás, akik a sport területén kiemelke-
dő eredményeket értek el és a rendszeres edzésre 
járáshoz tömegközlekedési eszközt kell igénybe 

venniük és megfelelnek a b)–d) pontokban foglalt 
feltételeknek.

Bérlettámogatás az adott tanév október 1-jétől 
szeptember 30-ig tartó időszakára, de legfeljebb a b) 
pontban foglalt ellátásokra való jogosultság hónapjá-
nak végéig állapítható meg. 

Azon nappali tagozaton tanulók részére is megálla-
pítható a bérlettámogatás, akik megfelelnek a b)–d) 
pontokban foglaltaknak és felügyeletüket nyári tábo-
rokban biztosítják, amihez tömegközlekedési eszközt 
kell igénybe venniük. Jogosultságuk a június 1-jétől 
augusztus 31-ig terjedő időszakra állapítható meg.

I.16. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (Gyvt.: 19. §–20/B §)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság állapítható meg, amennyiben a gyer-
meket gondozó családban az egy főre jutó havi jö-
vedelem összege nem haladja meg:

•  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 140 %-át (39 900 Ft), 

a)  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más 
törvényes képviselő gondozza, vagy

b)  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos, vagy

c)  ha a nagykorúvá vált gyermek a nagykorúvá vá-
lása után nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 
töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még 
nem töltötte be.

•  az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
130%-át (37  050 Ft), minden egyéb esetben, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során 
az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg 
a jogszabályban meghatározottat.

Azon gyermek, illetve fiatal felnőtt, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjában, akinek jogosultsága novem-
ber 1-jén fennáll, november hónapban természet-
beni támogatást kap fogyasztásra készétel, ruházat, 
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában. 

 I.17. Hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet megállapítása (Gyvt.: 67/A §)

hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 
abban az esetben történik, ha a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagyko-
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rúvá vált gyermek esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll:

a)  a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony is-
kolai végzettsége: ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő 
szülőről vagy a családba fogadó gyámról – ön-
kéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik,

b)  a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony 
foglalkoztatottsága: ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
aktív korúak ellátására jogosult, vagy a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylé-
sének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilván-
tartott személy,

c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve 
lakáskörülményei: ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált város-
fejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvání-
tott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, kom-
fort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szüksé-
ges feltételek.

halmozottan hátrányos helyzet fennállása álla-
pítható meg

a)  az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
akinél a hátrányos helyzet esetében meghatáro-
zott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b)  a nevelésbe vett gyermek,
c)  az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos hely-

zet fennállásának megállapítását a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg, illetve azt követően is 
kérelmezhető és külön döntésben, – a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság-
gal egyező időtartamra – a gyámhatóság megál-
lapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hát-
rányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 
fennállását.

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez 
kapcsolódó kedvezmények:

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény alapján járó ellátásokon felül továb-
bi kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok 
igénybevételére válnak jogosulttá:

•  óvodai fejlesztőprogram, képesség-kibonta-
koztató és integrációs felkészítés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében 
óvodai fejlesztőprogramot, valamint képesség-ki-
bontakoztató és integrációs felkészítést kell szer-
veznie az óvodának, iskolának. A programokban 
megvalósuló tevékenységek többek között: együtt-
nevelés, egyéni tanulástámogatás a tanulók számára, 
a szülőkkel való kapcsolattartás, intézményfejlesz-
tés. A programokról az óvodákban, iskolákban lehet 
tájékozódni.

•  arany János tehetséggondozó Program, arany 
János Kollégiumi Program és arany János Kol-
légiumi-szakiskolai Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az 
Arany János Kollégiumi Program és az Arany Já-
nos Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettsé-
gi megszerzéséhez, és a felsőfokú tanulmányok 
folytatásához szükséges felkészüléshez, a sikeres 
szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egész-
ségügyi támogatást hátrányos, halmozottan hát-
rányos helyzetű, valamint rászoruló tanulók szá-
mára kollégiumi elhelyezéssel. Az Arany János 
Tehetséggondozó Programnak és az Arany János 
Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyama is 
van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János 
Kollégiumi-Szakiskolai Program 3 éves. A progra-
mokban megvalósuló tevékenységek többek között: 
tehetségsegítés, egyéni fejlesztési és tanulási ter-
vek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi 
versenyeken, kulturális és sportrendezvényeken 
való részvétel, szociális hozzájárulás biztosítása. 
A 8. évfolyamos tanulók pályázat útján jelentkez-
hetnek a programokba, a pályázatokat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma jelenteti meg minden 
év szeptemberében (a programokról tájékozódni 
lehet az alábbi honlapon: www.ajtp.hu)

•  az alapfokú művészetoktatásban való részvétel 
támogatása

Minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfo-
kú művészetoktatásban való részvétel.
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•  a lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendel-
kezések

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében 
a tankötelezettség magántanulóként történő folyta-
tásához az iskola igazgatójának be kell szereznie a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét. Fizetési hátralék 
miatt a hátrányos helyzetű tanuló tanulói jogviszo-
nya, kollégiumi tagsága nem szüntethető meg.

•  iskolai felvétel
Az oktatási esélyegyenlőség javításának ér-

dekében, ha a településen több általános iskola 
működik, az általános iskolai körzeteket úgy kell 
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hát-
rányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a 
nevelési-oktatási intézményekben. Ha az általá-
nos iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 
további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni 
tud, előnyben kell részesítenie a hátrányos hely-
zetű gyermekeket, tanulókat. A középfokú iskola a 
felvételi vizsgák befejezése után rangsorolja a je-
lentkezőket, a rangsorolás során az azonos ered-
ményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni 
a hátrányos helyzetű tanulót.

A felsőoktatási felvételi eljárásban az esélyegyen-
lőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a jog-
szabály szerint meghatározott időszakban hátrányos 
helyzetű, minden jelentkezési helyén 40 többlet-
pontra jogosult.

•  tehetséggondozás, tudományos diákkörök, 
szakkollégiumok

A felsőoktatási intézmény feladata a tantervi kö-
vetelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására 
képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, vala-
mint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos 
helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése és szak-
mai, tudományos, művészeti és sporttevékeny-
ségének elősegítése. A felsőoktatási intézmény 
önállóan vagy más felsőoktatási intézménnyel 
együttműködve tehetséggondozó és felzárkóztató 
rendszert, illetve programokat működtet: ennek 
keretében tudományos diákköröket, szakkollé-
giumokat, illetve roma szakkollégiumokat mű-
ködtethet. A szakkollégiumokat, illetve a roma 
szakkollégiumokat felsőoktatási intézménnyel 
együttműködve azok is létesíthetnek, akik felső-
oktatási intézmény alapítására, fenntartására e 
törvény alapján jogosultak. A felsőoktatási intéz-
mény mentorprogram keretében nyújt segítséget 
a hátrányos helyzetű hallgató tehetségének kibon-
takoztatásához.

•  szünidei gyermekétkeztetés
A települési önkormányzat a szünidei gyermek-

étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő ké-
relmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű 
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A részletekről és a további lehetőségekről kérje a 
nevelési-oktatási, illetve a felsőoktatási intézmény 
tájékoztatását!

•  Útravaló-MaCiKa ösztöndíjprogram
Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja egyfelől a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének 
elősegítése, másrészt a természettudományos ér-
deklődésű tanulók tehetséggondozása. Az előbbi cél 
támogatása az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyte-
remtő alprogramjai keretében történik. Az Út a kö-
zépiskolába alprogram célja a tanulók felkészítése 
érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, 
az Út az érettségihez alprogram a középiskola si-
keres befejezéséhez segíti hozzá a tanulókat, az Út a 
szakmához alprogram a szakiskolai tanulók tanulási 
nehézségeinek leküzdéséhez járul hozzá, valamint 
Az Út a diplomához alprogram célja a hátrányos 
helyzetű hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének 
javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének tá-
mogatása. 

A programokba történő jelentkezés pályázati úton 
történik, a pályázati felhívások a www.emet.gov.hu 
honlapon találhatóak.

I.18. Kerületi oktatási ösztöndíjak
A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-

tének Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Infor-
matikai Bizottsága évente felsőoktatási ösztöndíjpá-
lyázatot, valamint közoktatási ösztöndíjpályázatot ír 
ki a kerületben lakó tehetséges, hátrányos helyzetű 
diákok részére. 

További részletek: a pályázatokról a www.maso-
dikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok weboldalon.
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II. fejezet
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalánál
igényelhető szociális támogatások; hadigondozottak,
mozgáskorlátozottak egyes támogatásai

Támogatások formái

• Időskorúak járadéka

• Ápolási díj

•  Egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság

• Aktív korúak ellátása

• Közgyógyellátás

•  Hadigondozással 

kapcsolatos ügyek

•  Mozgáskorlátozottak 

támogatásai, kedvezményei

II.1. Időskorúak járadéka (Szt.: 32/B–32/D §)
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jöve-

delemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadé-
kában részesíti azt,

a)  a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, 
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 
jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jöve-
delme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 80%-át (22 800 Ft),

b)  az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, aki-
nek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át 
(27 075 Ft),

c)  az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, aki-
nek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át 
(37 050 Ft).
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Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalához
a kérelmek a 1024 Margit körút 47-49. szám alatti címre postai úton, vagy személye-
sen ügyfélfogadási időben nyújthatók be. 

Nyitvatartás: 
hétfőn 7.00–17.00 óráig
kedden 8.00–18.00 óráig
szerdán 8.00–20.00 óráig
csütörtökön 8.00–18.00 óráig
pénteken 8.00–15.00 óráig.

www. kormányhivatal.hu, e-mail: kormanyablak@02kh.bfkh.gov.hu. Telefon: (06-1) 
896-2463, (06-1) 896-2464 (szociális ügyek).

Amennyiben nem a kerületi hivataloknál kell a kérelmeket benyújtani, akkor azt az 
egyes ellátásoknál külön jelezzük.



II.2. Ápolási díj (Szt.: 40. §–44. §)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek 

otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.
alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzá-

tartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó 
felügyeletre, gondozásra szoruló 

•  súlyosan fogyatékos, illetve
•  18 év alatti tartósan beteg.
emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, 

ha súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igényló hozzá-
tartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal 
felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
által kijelölt szakértő igazolja.

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki
•  a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

a megváltozott munkaképességű személyek ellá-
tásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési 
kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, 
ápolását végzi, vagy

•  olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását 
végzi, aki után a magasabb összegű családi pót-
lékot miniszteri rendeletben meghatározott 
súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra te-
kintettel folyósítják. 

II.3.  Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság (Szt.: 54. §)

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
annak a személynek állapítják meg az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságát,

•  akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át (34 200 Ft),

•  aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
(42 750 Ft)

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

II.4. Aktív korúak ellátása (Szt.: 33. §–37/C §)
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-pi-

aci helyzetű aktív korú személyek és családjuk ré-
szére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak 
ellátására való jogosultságot állapít meg annak az 
aktív korú személynek,

a)  aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztet-
te, aki legalább 50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b)  aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c)  aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–

c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: 
egészségkárosodott személy], vagy

d)  akinek esetében a munkanélküli-járadék, állás-
keresési járadék, álláskeresési segély, vállalko-
zói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresé-
si támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy

e)  akinek esetében az álláskeresési támogatás fo-
lyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették 
meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez 
jogosultságot, vagy

f)  aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem be-
nyújtását megelőző két évben az állami fog-
lalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs 
hatósággal legalább egy év időtartamig együtt-
működött, vagy

g)akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatás,  a rendszeres szociá-
lis járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs já-
radék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 
52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, 
és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az 
állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs 
hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése 
más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet 
nem folytat.

(A jogszabály további feltételeket is meghatároz, 
melyekről a kormányhivatalokban célszerű érdek-
lődni.)

II.5. Közgyógyellátás (Szt.: 49. §–52. §)
alanyi jogon jogosult az ellátásra: az átmeneti 

gondozásban részesülő és a nevelésbe vett kiskorú; 
a rendszeres szociális segélyben részesülő egész-
ségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő 
hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi 
szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadé-
kos, továbbá az a személy, aki

•  rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex mi-
nősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 
mértéket,
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•  rokkantsági ellátásban részesül és 2011. decem-
ber 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, bal-
eseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

•  öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 
31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

•  öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való 
jogosultságának megállapítását megelőző napon 
rokkantsági ellátásban részesült 30%-os egész-
ségi állapotára, vagy I.-II. csoportú rokkantsá-
gára tekintettel,

•  az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója maga-
sabb összegű családi pótlékban részesül. 

Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a 
személy, akinek az egészségbiztosítási pénztár által 
elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2850 
Ft), feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (28 500 Ft), egyedülélő esetén 
150%-át (42 750 Ft).

II.6. Hadigondozással kapcsolatos ügyek
(1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról):

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő 
magyar állampolgár, aki

a) katonai szolgálat,
b) kötelező katonai előképzés,
c) légitámadás és hadművelet,
d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy 

egészségének károsodása folytán hadi eredetű fo-
gyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, 
hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott csa-
ládtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként 
vagy volt hadigondozott családtagként kell gondo-
zásba venni.

támogatások formái: egyösszegű kártérítés, jára-
dék, ápolási pótlék, temetési hozzájárulás, térítés-
mentes gyógyászati ellátás.

Külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartóz-
kodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár ké-
relmező esetében az eljáró hatóság a Budapest Főváros 
Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62-64.).

II.7. Mozgáskorlátozottak támogatásai,
kedvezményei:

•  Parkolási igazolvány (218/2003. (Xii. 11.) 
Korm. rendelet a mozgásában korlátozott sze-
mély parkolási igazolványáról):

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre 
indul. Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, 
visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására 
irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a 
kormányablak (1024 Margit krt. 47-49., 1029 báto-
ri lászló utca 2.), valamint a Közigazgatási és elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi hivatala jár el. 

•  Mozgáskorlátozottak gépkocsiszerzési, -átala-
kítási támogatása (a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (vi. 29.) kormányrendelet):

A kérelem benyújtásának helye: budapesti beje-
lentett állandó lakcímmel rendelkező kérelmezők 
esetén budapest Főváros Kormányhivatala gyám-
ügyi és igazságügyi Főosztály szociális és gyámügyi 
osztálya: 1035 budapest, váradi utca 15. A hivatal 
a tárgyév március 31-ig benyújtott kérelmek esetén 
a tárgyév június 15-ig, a tárgyév szeptember 30-ig 
benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-
ig – az általa létrehozott bizottság véleményének ki-
kérésével – dönt a jogosultságokról.

•  akadálymentesítés (12/2001. (i. 31.) Korm. 
rendelet a lakáscélú állami támogatásokról):

A mozgáskorlátozott személy részére akadálymen-
tes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az 
akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem té-
rítendő állami támogatás nyújtható, legfeljebb 300 
ezer forint.

A támogatást a mozgáskorlátozott személy, vagy a 
vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az 
élettárs igényelheti a jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén. Az akadálymentesíté-
si támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell 
benyújtani (javasolt előtte érdeklődni a hitelinté-
zetnél).
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III.1. Gondozási központok
A II. kerületben működő gondozási központok 

elsősorban az idősebbek számára nyújtanak segít-
séget, de várják azokat is, akik egészségi állapotuk 
vagy szociális nehézségeik miatt kérik a szolgálta-
tásokat. Az egyes gondozási központok ellátási te-
rületéhez tartozó utcák a www.masodikkerulet.hu 
honlapról, a Hirdetőtábla/Szociális intézmények/
Gondozási központokhoz tartozó ellátási területek 
(utcajegyzék) címszó alól tölthetők le. 

Az igénylők a szolgáltatásokat a lakhelyük szerinti 
gondozási központtól kérhetik, érdeklődni, jelent-
kezni személyesen, telefonon vagy e-mailben is lehet.

I. sz. Gondozási Központ
1027 Budapest, Bem József tér 2.,
telefon: 212-5019, 315-0775,
gondozóházi részleg: 315-0057,
e-mail: egyesgondozasikozpont@gmail.com,
http://www.bemgondozo.hu,
intézményvezető: Bednárik Mónika.
Ellátási terület: Víziváros, Felhévíz.

A központ a Duna partján, egy régi építésű tár-
sasház földszintjén és galériáján található. Megkö-
zelíthető a Margit híd budai hídfőjétől (4-es, 6-os, 
17-es villamos, HÉV, 91-es és 191-es autóbusz) 
gyalog, valamint a 109-es autóbusz, a 19-es  és 41-
es villamos Bem József téri megállójától.

II. sz. Gondozási Központ
1022 Budapest, Fillér u. 50/b,
telefon: 214-8639, klub: 212-2579,
e-mail: gondkoz2@gmail.com,
http://www.fillergondozo.hu,
intézményvezető: Kajcsáné Geszner Barbara.
Ellátási terület: belső II. kerület délnyugati 
része: Rézmál, Vérhalom, Törökvész, Pasarét.

A központ a Rózsadomb alsó felén, kertes villa-
épületben helyezkedik el. Megközelíthető a Széll 
Kálmán tértől a 149-es autóbusszal (5. megálló).

III. fejezet
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

•   Gondozási központok

•  Család- és Gyermekjóléti Központ

•  Értelmi Fogyatékosok 

Nappali Otthona

•  Ellátási szerződés keretében 

nyújtott szociális ellátások

•  Ellátási szerződés keretében 

nyújtott gyermekjóléti ellátások

• Bölcsődék
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III. sz. Gondozási Központ 
1028 Budapest, Kazinczy u. 47.,
telefon: 376-5238, klub: 275-7765,
e-mail: massong.erika@vipmail.hu,
http://www.kazinczygondozo.hu,
intézményvezető: Massong Erika.
Ellátási terület: Hűvösvölgy, Pesthidegkút,
Máriaremete, Adyliget, Budaliget. 

A 300 négyzetméteres intézmény csendes utcá-
ban, családi házak környezetében található, nagy 
kerttel, parkolóval rendelkezik. Megközelíthető 
Hűvösvölgyből a 64, 64A, 164, 264 és 257-es busz-
szal négy megálló, leszállás a Kölcsey utcánál, az 57-
es busszal 12 megálló, leszállás a Kölcsey utcánál. 

Gondviselés Háza Gondozási Központ
és Idősek Klubja
1025 Budapest, Szilfa u. 4.,
telefon/fax: 392-5434
(ellátási szerződés keretében látja el a fel-
adatokat az intézmény),
e-mail: gondviseles.haza.1995@gmail.com,
intézményvezető: Mészáros Ágnes.
Ellátási terület: belső II. kerület észak-keleti 
része: Zöldmál, Kurucles, Lipótmező, Pasarét.

A Ferences Rendtartomány fenntartásában mű-
ködő intézmény felújított kertes épületben helyez-
kedik el. Jól megközelíthető a Pasaréti tértől néhány 
perces sétával (5-ös és 29-es busz, 61-es villamos).

III.1.2. Az intézmények szolgáltatásai 
III.1.2.1. Valamennyi intézmény által
nyújtott szolgáltatások

étKeztetés: az intézmények étkeztetés kere-
tében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi 
egyszeri  – igény szerint hétvégén és ünnepnapo-
kon is – meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt 
önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
koruk (a reájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöl-
tötték), egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszi-
chiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt 
nem képesek biztosítani, illetve a II. kerületi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központtal együttműködő 
azon személyeknek, akik aktív korúak ellátásában 
vagy keresetpótló támogatásban részesülnek, és 
nem képesek az étkezésükről más módon gondos-
kodni. 

A szükségletekhez igazodóan lehetőség van az étel 
helyben elfogyasztására, házhoz szállítására vagy el-
vitelére, saját részre. Orvosi javaslatra kímélő vagy 
hozzáadott cukor nélküli étrend is igényelhető. Az ét-
kezésért és a házhoz szállításért jövedelemtől függő té-
rítési díjat kell fizetni.

házi segítségNyÚJtás: az arra rászorultaknak 
biztosítja lakásukon, lakókörnyezetükben a szükségle-
teiknek megfelelően önálló életvitelük fenntartását. A 
szolgáltatással az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, 
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásá-
val, fejlesztésével biztosított.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően 
gondozásiszükséglet-vizsgálattal állapítják meg, hogy 
az ellátást igénylő esetében szociális segítés és/vagy 
személyi gondozás indokolt, valamint, hogy mennyi a 
napi gondozási szükségletének mértéke. 

szociális segítés keretében biztosítható
a)   a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való köz-

reműködés (takarítás, mosás, vasalás),
b)  a háztartási tevékenységben való közreműködés 

(pl.: bevásárlás, mosogatás, ruhajavítás), 
c)  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében 

és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 
segítségnyújtás,

d)  szükség esetén a bentlakásos szociális intézmény-
be történő beköltözés segítése.

személyi gondozás keretében biztosítható
a)  az ellátást igénybevevővel a segítő kapcsolat ki-

alakítása és fenntartása • információnyújtás, 
tanácsadás és mentális támogatás • családdal, 
ismerősökkel való kapcsolattartás segítése • az 
egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 
tevékenységben való közreműködés • ügyintézés 
az ellátott érdekeinek védelmében.

b)   gondozási és ápolási feladatok elvégzése
mosdatás, fürdetés • öltöztetés • ágyazás, ágynemű-

csere • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, 
kezelése • haj, arcszőrzet ápolása • száj, fog és protézis 
ápolása • körömápolás, bőrápolás • folyadékpótlás, 
étkeztetés (segédeszköz nélkül) • mozgatás ágyban • 
decubitus megelőzése, felületi sebkezelés, sztómazsák 
cseréje • gyógyszer kiváltása, adagolása, gyógyszerelés 
monitorozása • vérnyomás és vércukor mérése • hely- 
és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül • 
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében 
való közreműködés, használatának betanítása, kar-
bantartásában való segítségnyújtás • a háziorvos írá-
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sos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység 
elvégzéséhez való kompetencia határáig).

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függő óra-
díjat kell fizetni. Házi segítségnyújtás igénybevétele 
esetén - az ellátott személyes részvétele nélkül végzett 
- lakáson kívüli tevékenység időtartamát a havonta fi-
zetendő személyi térítési díj kiszámításakor nem kell 
figyelembe venni. 

idősek nappali ellátása: Az idősek nappali ellátásá-
nak feladata a napközbeni tartózkodás, a társas kapcso-
latok kialakításának és fenntartásának biztosítása, az 
alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (a személyes 
tisztálkodás, illetve a személyes ruházat tisztításának 
biztosítása), szolgáltatások nyújtása:

•  szabadidős programok szervezése az ellátást igénybe 
vevő korának, egészségi állapotának, ké pes sé gei nek 
és egyéni adottságainak figyelembevételével:

•  aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sport-
tevékenység, frissítő torna) 

•  szellemi és szórakoztató tevékenységek (előadások, 
olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kár-
tya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, 
internethasználat stb.) 

•  kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnep-
ségek, névnapok, színház-, mozi- és múzeumláto-
gatások, kirándulások, kiállítások stb.)

•  szükség szerint az egészségügyi alapellátás meg-
szervezése, szakellátáshoz jutás segítése

•  hivatalos ügyek intézésének segítése
•  életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés se-

gítése.
•  speciális önszerveződő csoportok támogatása, 

működésének, szervezésének segítése.
Egyéb, térítésmentesen vagy térítés ellenében igény-

be vehető szolgáltatáselemek: masszázs, fodrász, pedi-
kűr, táncoktatás stb.

Az idősek nappali ellátását végző intézmények szol-
gáltatásai között eltérések lehetnek, ezért a konkrét 
programokról, szolgáltatáselemekről telefonon, sze-
mélyesen, vagy interneten lehet érdeklődni a fent meg-
adott elérhetőségeken.

A jelentkezőknek a nappali ellátás vezetők tájékoz-
tatást nyújtanak a feltételeiről. Az idősek nappali ellá-
tásának tagsága térítésmentes.

III.1.2.2.  Egy-egy gondozási központ által 
nyújtott szolgáltatások:

idősKorÚaK átMeNeti goNdozóháza
A gondozóház az I. sz. Gondozási Központban mű-

ködik (1027 Budapest, Bem József tér 2., telefon: 212-

5019, 315-0057). Az átmeneti gondozóház ideiglenes 
jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű 
ellátást biztosít folyamatos ápolást nem igénylő, leg-
alább segítséggel járóképes, családi gondozást nélkü-
löző, krízishelyzetbe került, illetve kórházi ápolás után 
fokozott gondozást, felügyeletet igénylő, otthonában 
bármely szociális vagy egészségi okból a házi segítség-
nyújtás keretében nem gondozható igénylők részére. 

a gondozóházi szolgáltatás keretében biztosított:
•  a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet 

mellett
•  alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása
•  napi négyszeri étkezés biztosítása
•  textíliával, szükség esetén ruházattal való ellátás
•  rendszeres orvosi felügyelet biztosítása, egész-

ségügyi gondozás
•  mentálhigiénés ellátás,
•  a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás
•  a lakók ruházatának, textíliájának mosása, va-

salása, javítása
•  szabadidős tevékenységek szervezése.
A kérelmet a gondozási központ vezetőjéhez kell 

benyújtani. Az ellátást orvosi javaslat és az igény-
lő tartózkodási helyén történő előgondozás alapján 
biztosítják. A fizetendő havi térítési díj az ellátott 
jövedelemének 60%-a.

A gondozóház elsősorban a II. kerület lakosait 
fogadja, de szabad férőhely esetén egész Budapest 
területéről vár jelentkezőket.

JelzőreNdszeres házi segítségNyÚJtás
A 24 órában működő ellátást az I. sz. Gondozási 

Központ (1027 Budapest, Bem tér 2., telefon: 212-
5019 ) szervezi és koordinálja. Az intézmény munka-
társa az igénylő lakásán részletes információt nyújt, 
felméri az igénylő egészségi, mentális és szociális 
helyzetét, segít a nyomtatványok kitöltésében, az 
igazolások beszerzésében. 

A szolgáltatás a 65 év feletti, saját otthonukban 
egyedül (indokolt esetben kétszemélyes ház-
tartásban) élő,  egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fo-
gyatékos személyeknek, illetve pszichiátriai be-
tegeknek segít az önálló életvitelük fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításában, 
biztonság nyújtásában. 

A készülék riasztógombja nyakban vagy csuklón 
viselhető, ütés- és cseppálló. 

riasztás esetén a kiérkező gondozó a követke-
ző feladatokat látja el:
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•  vészhelyzet esetén a megfelelő szakember ér-
tesítése, orvos, mentő hívása

•  elsősegély nyújtása
•  gondozási feladatok ellátása, felemelés, biz-

tonságba helyezés
•  alapvizsgálatok ellátása (pl.: vérnyomásmérés).
A jelzőrendszeres házi gondozásért jövedelem-

től függő térítési díjat kell fizetni.
Közösségi PsziChiátriai ellátás
A szolgáltatás szervezése a II. sz. Gondozási Köz-

pontban van (1022 Budapest, Fillér u. 50/b, telefon: 
487-0635, e-mail: koz.pszich2ker@freemail.hu, 
http://www.fillergondozo.hu).

Az ellátás keretében diagnosztizált és kezelt 
pszichiátriai betegek részére biztosít lakókörnye-
zetükben komplex segítséget, az ellátás segítséget 
nyújt a mindennapi életvezetéshez, a meglévő ké-
pességek megtartásához, fejlesztéséhez, rehabi-
litációjához.

segítséget nyújtunk az ellátottaknak
• egészségi és pszichés állapotuk javításában, 

megtartásában,
• a mindennapi életében adódó konfliktusaik 

feloldásában és problémáik megoldásában,
• meglévő képességeik és készségeik megtartá-

sában, illetve fejlesztésében, 
• az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban,
• szociális és mentális gondozásukban,
• hivatalos ügyeik intézésében,
• munkarehabilitációban,
• szabadidő-struktúrálásban,
• tanácsadásban.
A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérelmez-

ni orvosi javaslat csatolásával, a szolgáltatás teljes 
egészében térítésmentes.

gyógytorNa és Masszázsszolgáltatás: 
a szolgáltatás szervezése a III. Sz. Gondozási Központ-
ban van (1028 Kazinczy u. 47., telefon: 376-5238)

A szolgáltatást csak a III. Sz. Gondozási Központ 
ellátási területén élő, elsősorban időskorú személy 
veheti igénybe munkanapokon, aki saját otthonában 
él, egészségi állapota (baleset vagy betegség) miatt 
ezt az ellátási formát igényli, valamint rendelkezik 
az intézmény által kiadott formanyomtatványon sze-
replő orvosi igazolással.

A szolgáltatás feladata a rehabilitáció, továbbá 
segítséget nyújtani abban, hogy az ellátást igénybe 
vevő személy saját környezetében, élethelyzetének 
és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő ké-
pességeinek fenntartásával, felhasználásával, fej-

lesztésével biztosított legyen önellátó-képességének 
megtartása.

A kérelmet a gondozási központ vezetőjéhez kell 
benyújtani, csatolni kell jövedelemigazolásokat. 

A szolgáltatásért jövedelemtől függő térítési díjat 
kell fizetni.

III.2. Család- és Gyermekjóléti Központ 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Család- és Gyermekjóléti Központ  
1027 Budapest, Horvát u. 2-12.
Tel./fax: 225-7956.  
e-mail: csgyk@csgyk02.hu. www.csgyk02.hu 
Intézményvezető: Papp Krisztina 
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök: 14.00-18.00; 
kedd, szerda: 10.00-18.00;
péntek: 10.00-14.00

Nyitvatartási időn túl működő telefonos készen-
léti szolgálat 

Ügyeleti idő: hétfőtől–péntekig: 18 órától reggel 
8 óráig, szombat-vasárnap: 0-24 óra között. Tele-
fonszám: (06 70) 455-1776. A készenléti telefonon a 
segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a 
család- és gyermekjóléti központ ügyeletet tartó mun-
katársával, és támogatást, tanácsot kap aktuális prob-
lémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez.

Fő tevékenységek:
Család- és gyermekjóléti szolgálat (továbbiak-

ban: szolgálat) 
A szociális segítő munka célja az önkormányzat 

területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák 
miatt veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került 
személyek, családok életvezetési képességének meg-
őrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet  
megszüntetésének elősegítése. 

A Szolgálat feladata, hogy figyelemmel kísérje a 
kerületben élő személyek, családok, gyermekek 
szociális helyzetét, segítséget nyújtson a felmerülő 
problémák megoldásában.

A kerületben működő szociális és gyermekintézmé-
nyekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, csa-
ládokat és gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását 
és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti 
és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését.

Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgál-
tatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesü-
lését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges 
testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.
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Család- és gyermekjóléti Központ (továbbiak-
ban: Központ)

A Központ speciális szolgáltatásokat, programokat 
nyújt egyének, családok számára:

• jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás • 
családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó 
konferencia • mentálhigiénés tanácsadás • készség-
fejlesztő csoportok • mediáció • csoportfoglalkozá-
sok gyerekeknek, fiataloknak • klubfoglalkozások.

A gyermekek családban való nevelkedésének elő-
segítése, a gyermekek veszélyeztetettségének meg-
előzése érdekében igényeiknek és szükségleteiknek 
megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatá-
sokat, programokat nyújt:

• utcai szociális munkát • kapcsolattartási ügye-
letet • kórházi szociális munkát • gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri készenléti szolgálatot • óvodai és 
iskolai szociális munkát • tanulássegítést, iskolai 
felkészítést • gyermekvédelmi gondoskodás kere-
tébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

Kapcsolattartási ügyelet 
pénteken 14-18 óra és szombaton 9-13 óra között
Kinek?
•  Elvált, külön élő szülők és gyermekeik részére
•  nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szü-

leik részére.
Miért?
•  a külön élő szülővel, illetve a vér szerinti szülő-

vel, egyéb családtagjaikkal való kapcsolattartás 
biztosítása a gyermek/ek számára

•  rendszeres kapcsolattartás megvalósulásának 
támogatása

•  a kapcsolattartás során előforduló szülői konflik-
tusok a gyermek érdekében történő rendezése.

hogyan?
•  a gyermek semleges helyen történő átadása, át-

vétele
•  a gyermek és a külön élő szülő, vér szerinti szü-

lő kapcsolati problémái rendezése
•  a gyermek érdekeinek megfelelő szülői együtt-

működések kialakításának segítése.

gyerMeKvédelMi utCai szoCiális MuNKa
Az Erő(d)tér ifjúsági közösségi tér a Szász Ká-

roly u. 2.-ben (bejárat: Erőd utca 11.). Nyitvatartás: 
Hétfőn és csütörtökön 14.00-18.00 óráig, kedden, 
szerdán és pénteken: 10.00-18.00 óráig.

Az utcai szociális munka bázisa a csellengő, rá-
szoruló gyerekeknek nyújt alacsonyküszöbű szol-
gáltatást. A közösségi tér olyan találkozási pont, 
ahol minden, fiatalokat érintő kérdésben segít-
séget kaphatnak az érdeklődök, a tanulástól az 
iskolai problémákon keresztül a pályaválasztásig.

házi gyerMeKFelügyelet 
A gyerekek napközbeni ellátásaként nyújtott 

szolgáltatás. Amennyiben a szülő munkája, egész-
ségi állapota miatt nem tudja ellátni gyermeke 
felügyeletét és családi segítségre nem számít-
hat, kérheti szakember segítségét. A szolgáltatás 
igénybevétele térítésköteles (Budapest Főváros 
II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a 
szociális igazgatásról és egyes szociális és gyer-
mekjóléti ellátásokról – 2.5. melléklete alapján.)

Házi gyermekfelügyeleti koordinátor: Kas-
say-Végh Hajnal (06 20) 233-5778.

Bővebb információ a www.csgyk02.hu honla-
pon található. 

III.3. II. Kerületi Önkormányzat 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona

1028 Budapest, Hidegkúti út 158.,
telefon: 394-2215, (06 20) 548-3088,
http://hidegkutieno.hu/,
e-mail: hidegkutieno@gmail.com.
Intézményvezető: Bánlaki Jánosné. 

Nappali intézmény, mely felnőtt, értelmi fogya-
tékossággal élő személyeknek nyújt ellátást.

Szolgáltatásaik:
•  igény szerint meleg élelem biztosítása
•  szabadidős programok szervezése
•  szükség szerint az egészségügyi alapellátás 

megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzá-
jutás segítése

•  hivatalos ügyek intézésének segítése
•  munkavégzés lehetőségének szervezése
•  életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés 

segítése
•  speciális önszerveződő csoportok támogatása, 

működésének, szervezésének segítése.
A jogszabályi kötelezettségen túl a következő 

szolgáltatásokat is nyújtják: 
•  Bothmer-torna (mozgáskoordináció javítása)
•  zenefoglalkozás
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•  relaxációs foglalkozás
•  művészeti nevelés
•  néptánc
•  moderntánc
•  önérvényesítő csoport működése
•  kreatív kézműves tevékenységek (nemezelés, 

kosárfonás, hímzés, kötés, horgolás, gépi 
varrás, dekupázstechnika, quillingtechni-
ka, gyöngyfűzés, gyöngyszövés, dekorációk, 
ajándéktárgyak készítése, subázás, körmöcs-
kézés stb.)

•  szabadidős programok (kirándulások, nya-
ralás, múzeum, koncert, színházlátogatás 
stb.)

•  hivatalos ügyek intézésének segítése
•  életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés 

segítése
•  élményszerű nyelvtanulás 
•  számítástechnikai alapismeretek.
A nappali ellátás térítésmentes, az étkezteté-

sért jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni.

III.4. Ellátási szerződés keretében
nyújtott szociális ellátások

III.4.1. Szenvedélybetegek közösségi
ellátása

Válaszút Misszió Drogkonzultációs Irodája
(továbbiakban: Válaszút Misszió) 
Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 5.
és a Csaba u. 3. sarkán.
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig: 9.30-tól 18 óráig,
telefon: 224-0122, 224-0123,
honlap: www.valaszut.hu,
e-mail: valaszutiroda@freemail.hu.

A közösségi ellátások célja a szenvedélybetegek 
lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá 
gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

A Válaszút Missziót felkereső második kerüle-
ti lakcímmel rendelkező szenvedélybetegek, il-
letve hozzátartozóik a számukra legmegfelelőbb 
ellátásban, illetve programban vehetnek részt, 
vagy segítséget kaphatnak a megfelelő kezelési 
helyre való eljutáshoz. 

A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérel-
mezni orvosi javaslat csatolásával, a szolgáltatás 
teljes egészében térítésmentes.

III.4.2.  Súlyosan fogyatékos személyek
nappali ellátása

Újbudai Szociális Szolgálat
Gellérthegy telephely
Címe: 1118 Budapest, Ménesi út 16., 
megközelíthető: 6-os, 17-es, 19-es, 41-
es, 47-es, 48-as, 49-es, 56-os és 61-es 
villamossal, 7-es, 27-es, 33-as, 40-es, 
114-es, 213-as, 214-es és a 153-as au-
tóbusszal és a 4-es metróval a Móricz 
Zsigmond körtérig.
Telefon- és faxszám: 385-8531,
e-mail: gellerthegyfk@uszosz.ujbuda.hu.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) fenn-
tartásában működő szociális intézmény huszon-
négy, a hatodik életévét betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes (fogyatékos) vagy önellátásra nem 
képes (halmozottan fogyatékos), de felügyeletre 
szoruló személyek részére biztosít lehetőséget nap-
közbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, vala-
mint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégíté-
sére, továbbá megszervezi az ellátást igénybe vevők 
napközbeni étkeztetését. Az intézmény a kiskorú 
gyermekek részére egyéni és csoportos gyógype-
dagógiai és konduktív foglalkozást biztosít értelmi, 
mozgás-, kommunikációs és szociális képességeik 
fejlesztése érdekében. A mozgássérült gyermekek 
részére évente ortopédiai vizsgálatot szerveznek. 
Az igénybevételi kérelem az intézmény vezetőjénél 
nyújtható be telefonon vagy személyesen, illetve 
e-mailben is kérhető formanyomtatvány. Felvilá-
gosítást kaphat az érdeklődő a helyszínen.

A szolgáltatások igénybevételét Budapest Fő-
város XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
16/2014. (V. 28.) XI. ÖK sz. rendelete szabályozza.

III.4.3. Támogató szolgálat 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége – ÉFOÉSZ 
Közép-magyarországi Támogató Szolgálat 
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1., 11-es 
kapucsengő. Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 
301., telefon: 374-0303, fax: 374-0304, e-mail: 
efoesz@efoesz.hu, www.efoesz.hu.
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A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek 
lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a 
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, 
valamint életvitelük önállóságának megőrzése a laká-
son belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jel-
legének megfelelően különösen:

•  az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgál-
tatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító-
szolgálat működtetése)

•  az általános egészségi állapotnak és a fogyatékos-
ság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális 
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez 
való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek 
biztosítása

•  információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanács-
adást követően a társadalmi beilleszkedést segítő 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása

•  a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biz-
tosítása

•  segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolat-
készségének javításához, családi kapcsolatainak 
erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való 
részvételükhöz

•  egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biz-
tosítása a fogyatékos személyek speciális szükség-
leteihez igazodóan

•  segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadal-
mi integrációjának megvalósulásához, valamint a 
családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kap-
csolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges 
feltételek biztosítása

•  a fogyatékos személy munkavégzését, munkaválla-
lását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igény-
bevételének elősegítése.

A szolgáltatás után térítési díjat kell fizetni. A szolgálta-
tás igénybevételéről és a fizetendő térítési díj mértékéről 
a támogató szolgálatok vezetői adnak felvilágosítást.

III.4.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Soteria Alapítvány „Kilátó” Klubház 
Cím: 1035 Szentendrei út 36.,
telefon: 250-3383, (06 20) 529-8877.
Klubházvezető: Nagy Mihály,
e-mail: kilatoklubhaz@gmail.com,
www.soteria.hu, nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 10-18 óra között.

A klubház szociális szolgáltatás, ahol nem folyik 
orvosi tevékenység, viszont a munkatársak szoros 
kapcsolatot tartanak az egészségügyi ellátóhelyek-
kel, illetve a szociális ellátórendszer más szerep-
lőivel. A klubház azoknak ajánl programokat, akik 
– túljutva egy krízisen – a mindennapokba való 
visszatérés előtt állnak. Olyan társaságra vágyó II. 
kerületi pszichiátriai betegeket várnak a klubházba, 
akik rendszeres, illetve alkalmi programokban ve-
hetnek részt (angolnyelv-tanfolyam, irodalmi teázó, 
testmozgásos programok, filmklub, számítástech-
nikai ismeretek, beszélgetős/önismereti csoportok, 
festés, kézműves foglalkozások, főzőklub). Alkalmi 
rendezvények: kirándulások, színház-, mozi-, kiál-
lításlátogatás, partik, beszélgetések szociális mun-
kásokkal, pszichiáterrel, pszichológussal. 

A klubban a saját ötletek is megvalósíthatóak. 
A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérelmezni, 
amely térítésmentes. 

A klubprogramokban rendszeresen részt vevő II. 
kerületi lakosok szolgáltatásokhoz való hozzájutását 
segíti az a kedvezményes utazási lehetőség, hogy té-
rítésmentes BKV-bérlethez juthatnak.

III.4.5. Hajléktalan személyek nappali és utcai 
ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Közép-magyarországi Régiója 
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 
58-60., telefon: 391-4700, 391-4704,
fax: 391-4728, e-mail: mmszok@maltai.hu,
www.maltai.hu.

Széll Kálmán téri Nappali Melegedő
Cím: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 17.,
telefon: 201-8655, nyitvatartás: hétfőtől 
szombatig 8.30–12 óráig. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
•  napi egyszeri étkezés biztosítása
•  információnyújtás
•  ruhapótlás
•  ügyintézés
•  közösségi együttlét lehetőségének biztosítása
•  lehetőség étel melegítésére, tálalására, elfogyasz-

tására
•  pihenés biztosítása.
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület,
Utcai Gondozó Szolgálat
(budai régió), telefon: 338-4186/2
(utcai szociális munka).

Biztosítja az utcán tartózkodó hajléktalan sze-
mély helyzetének, életkörülményeinek figye-
lemmel kísérését, kezdeményezi és segíti az 
egyéb ellátások igénybevételét.

Lakossági bejelentések 0-24 óráig a Menhely 
Alapítvány diszpécserközpontján keresztül: 338-
4186/2 (budai régió).

III.5. Ellátási szerződés keretében
nyújtott gyermekjóléti ellátások

III.5.1. Gyermekek átmeneti elhelyezése

Fehér Kereszt Baráti Kör
Kiemelten Közhasznú Egyesület 
1029 Budapest, Hímes u. 3.,
iroda, levelezési cím:
1102 Budapest, Liget u. 6-10.
Vezetékes telefonszámról hívható
a (06 80) 505-006-os zöldszámon
(hétfőtől csütörtökig 9-16 óra,
pénteken 9-14 óra között),
telefon/fax: 343-6680, mobil: (06 20) 
961-9359, (06 70) 317-5354,
e-mail: egyesület@feherkereszt.hu,
www.feherkereszt.hu. 

A 0-12 éves korú gyermekek részére biztosít 
átmeneti gondozást a helyettes szülői szolgálta-
tás igénybevételével. A helyettes szülői hálózat 
olyan esetben kínál megoldást a családoknak, ha 
a gyermek elhelyezése, ellátása ideiglenes jelleg-
gel a családban nem megoldható a szülő egész-
ségügyi állapota, életvezetési problémája, indo-
kolt távolléte vagy más akadályozatása esetén, s a 
gyermek átmeneti gondozását a törvényes kép-
viselő maga is kéri. 

A szolgáltatást igénybevételére jogosult legfel-
jebb 1 év időtartamra az a 0-12 év közötti gyer-
mek, aki a II. kerület illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkezik. 

A szolgáltatás igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díj mértékéről a szolgáltatás vezetője ad 
felvilágosítást. 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ fenntartásában
működő Gyermekek Átmeneti Otthona 
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15., 
telefon: (06 1) 266-0617, e-mail: info@
jszszgyk.hu, http://www.jszszgyk.hu/

A Gyermekek Átmeneti Otthona Józsefváros szí-
vében 3-tól 18 éves korig egyszerre 12 gyermek szá-
mára – háromágyas szobákban – nyújt színvonalas 
lakhatást.

 A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kéré-
sére, annak beleegyezésével történik, a szülővel 
kötött írásbeli megállapodás alapján, a problé-
mák, krízishelyzetek megoldásának időtartamára, 
kivétel, ha a gyermekvédelmi hatóság védelembe-
vétel során kötelezi a szülőt az átmeneti gondozás 
igénybevételére. A gondozás a megállapodásban 
meghatározott ok fennállásáig – akár néhány 
naptól – legfeljebb 12 hónapig tarthat, illetve az 
a szülő kérésére szükség esetén 6 hónappal meg-
hosszabbítható.

A teljes körű ellátás során a gyermekek számá-
ra ideiglenesen pótolják a szülői gondoskodást, a 
gyermekek életkorának és állapotának megfelelő 
ellátást, segítik tanulásukat és szabadidejük hasz-
nos eltöltését. A gyermekek meglévő intézmé-
nyi kapcsolatai (óvoda, iskola, védőnő, háziorvos 
stb.), szabadidős elfoglaltságai (edzés, iskolai ok-
tatáson kívüli tanulmányok) továbbra is változat-
lanul fenntarthatóak.  

A gyermekek rendszeresen tarthatják a kapcso-
latot szüleikkel, hogy kötődésük a legkevésbé sé-
rüljön.

 Ez az elhelyezési mód hatósági intézkedést nem 
igényel, a szülő szülői felügyeleti jogát nem érinti.

III.5.2. Családok átmeneti otthonai 

Jó Pásztor Nővérek Kongregációja 
1032 Budapest, Zápor u. 50.
Intézmények: 
Jó Pásztor Anyaotthon, 1032 Budapest, 
Zápor u. 50., telefon: 250-3945, fax: 250-
3944, e-mail: jpa@jopasztor.hu.
Jó Pásztor Háza Anyaotthon, 1034 Buda-
pest, Bécsi út 163/a, telefon: 439-1799, 
fax: 439-1766, e-mail: jpha@jopasztor.hu.
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A családok átmeneti otthonában az otthontalan-
ná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el 
a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában 
lakhatásuk nem lenne biztosítva, és a gyermeket 
emiatt el kellene választani szülőjétől. 

A szolgáltatás a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont írásbeli ajánlásával vehető igénybe, az intéz-
ményekben csak egyszülős családok, anya és gyer-
mekei ellátását biztosítják.

Az ellátás időtartama az átmeneti gondozást szük-
ségessé tevő ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hó-
napig tart. Az elhelyezés a szülő írásbeli kérelmére, 
indokolt esetben 6 hónappal, illetve szükség ese-
tén legfeljebb a tanév végéig hosszabbítható meg. A 
szolgáltatás igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díj mértékéről az intézményvezető ad felvilágosítást. 

Support Humán Segítő
és Szolgáltató Alapítvány 
Cím: 2113 Erdőkertes, Tégla u. 22., tel: 
(06 28) 479-983, e-mail:erdokertescsao@
gmail.com, http://supportalapitvany.hu.
Megközelíthető vonattal a Nyugati pálya-
udvarról, autóbusszal Budapest, Újpest 
Városkaputól (Galgamácsa felé).

Környezet: családi házas övezet, kertes családi 
ház, önálló lakószobák, közös konyha, fürdőszoba. 
ellátási terület: országos hatókörű intézmény. Az 
ellátás időtartama: 1 év, amely szükség esetén fél 
évvel meghosszabbítható.

Milyen esetekben igényelhető a szolgáltatás?
•  átmeneti jelleggel lakhatási krízishelyzetbe ke-

rült, 18 év alatti gyermeket nevelő családoknak
•  bántalmazott anyák és gyermekeinek
•  volt állami gondozott gyermekes családoknak
•  terhesség miatt válsághelyzetbe került váran-

dós anyáknak
•  fiatalkorú anyáknak
•  elemi csapás miatt otthontalanná vált csalá-

doknak
•  válás után otthontalanná vált szülőnek gyer-

mekkel
•  egyéb veszélyeztető élethelyzetekben.
az otthonba kerülés feltételei:
•  az otthon igénybevétele önkéntes
•  Család- és gyermekjóléti központ, illetőleg ön-

kormányzat is javasolhatja 
•  az otthon házirendjének elfogadása
•  az otthonnal való együttműködés vállalása.
az otthon célkitűzése:
•  a gyermekek családjuktól történő elszakításá-

nak megakadályozása, a családok egyben tartá-
sának biztosítása

•  a családok munkavállalásának elősegítése
•  a családok lakhatási problémáinak tartós ren-

dezése
•  a család összetartásának segítése
•  a gyermekek fejlődésének elősegítése.
térítési díj:
A fizetendő térítési díjról az intézményvezető 

nyújt felvilágosítást.

Intézmények adatai és elérhetőségei vezető neve, telefon-, faxszáma, e-mail-címe
Budapest II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
1027 Bp., Varsányi I. u. 32. Telefon: 201-4083.
www.iikeruletibolcsik.hu

Kása Imréné
tel: 201-4083
bolcsode1@invitel.hu

Varsányi Bölcsőde
1027 Bp., Varsányi I. u. 32. Telefon: 201-4083

Katona Éva
evakatona@invitel.hu

Hidegkúti Bölcsőde
1028 Bp., Hidegkúti út 31. Telefon: 376-5432

Jónás Gyöngyi
bolcsode2@hidegkuti31.hu

Pasaréti Bölcsőde
1026 Bp., Pasaréti út 41. Telefon: 355-7419

Nagyné Szabó Éva
bolcsode3@invitel.hu

Törökméz Bölcsőde
1022 Bp., Törökvész út 18/b. Tel: 355-7419

Bártfai Istvánné
bolcsode4@invitel.hu

Budagyöngye Bölcsőde
1021 Bp., Hűvösvölgyi út 12/b. Telefon: 376-6016

Rácz-Szabó Viktória
raczszabo.viktoria@budagyongyebolcsi.t-online.hu

Hűvösvölgyi Bölcsőde
1021 Bp., Hűvösvölgyi út 213. Telefon: 391-6181

Fehérné Schlág Veronika
huvosvolgyi@mobilbolcsi.t-online.hu

III.6. Bölcsődék



IV. fejezet
Egészségügyi ellátás

IV.1. Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

1027 Budapest, Kapás u. 22.,
telefon: 488-7500, www.kapas.hu

A II. kerületi lakosság alapellátásának terén a 
II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szol-
gálata biztosítja a gyermekfogászati, körzeti vé-
dőnői, iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátást. 
Kerületünkben a felnőtt és gyermek háziorvosi 
szolgálatok, valamint a felnőtt fogászati alap-
ellátás privatizáltak. A lakosság járóbeteg-szak-
ellátását az Egészségügyi Szolgálat 6 telephelyen 
végzi 28 egészségügyi szakmában, melyet ki-
egészít a gondozói hálózat (bőr- és nemibeteg-, 
pszichiátriai és tüdőgondozó), valamint a gyer-
mek fogszabályozás és a központi telephelyen 
működő fogászati röntgen.

Az Egészségügyi Szolgálat fontosnak tartja a la-
kosság preventív ellátását, melyet magasan kva-
lifikált szakorvosok és szakemberek biztosítanak 
mind az alapellátás, mind a szakellátás keretein 
belül. Vezetése törekszik az eszköz- és géppark 
folyamatos karbantartására, illetve frissítésére, 
hiszen ezek a korrekt betegellátás feltételei. Fi-
gyelmet fordítanak rendelőik betegbarát, eszté-
tikus és higiénikus megjelenésére.

Szakmai és emberi hozzáállásukról a betegek 
elégedettsége is tanúskodik, melyet folyama-
tosan mérnek. Színvonalas működésüket bizo-
nyítja a közel 10 éves ISO 9001:2000 minősítés 
is, melynek megtartására mindenkor figyelmet 
fordítanak.

A kerület egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
további információkat az Egészségügyi Szolgálat 
honlapján, a www.kapas.hu-n találhatnak.

•  Budapest Főváros 

II. kerületi Önkormányzat 

Egészségügyi Szolgálata

• Kórházak, klinikák 

• Ügyeletek

• II. Kerületi Védőnői Szolgálat

• Háziorvosi körzetek (felnőtt)

• Háziorvosi körzetek (gyermek)

• Fogorvosi körzetek (felnőtt)

• Fogorvosi körzetek (gyermek)

• Anyatejgyűjtő állomás 
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Gyermekorvosi ügyelet 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 
1125 Budapest, Diós árok 1-3., 24. épület,
hétköznap 20.00-8.00 óráig, hétvégén 0-24 óráig, telefon: 212-5979. 

Felnőttorvosi ügyelet
1022 Rét utca 3., telefon: 202-1370, mindennap 0-24 óráig.

Gyermeksebészeti ügyelet 
Hétfő: Bethesda Gyermekkórház
(1146 Budapest, Bethesda utca 3-5.),
telefon: 364-9020.
Keddtől vasárnapig: Szt. János Kórház (1125 Budapest, Diós árok 1.),
telefon: 458-4500.

Gyermek traumatológia
Hétfő: Heim Pál Gyermekkórház (1089 Üllői út 86.), telefon: 459-9100 
Keddtől vasárnapig: Szt. János Kórház (1125 Budapest, Diós árok 1.),
telefon: 458-4500

Gyermek neuro-polytrauma ügyelet: 
Hétfő: Heim Pál Gyermekkórház (1089 Üllői út 86.), telefon: 459-9100 
Keddtől vasárnapig: Szt. János Kórház (1125 Budapest, Diós árok 1.), telefon: 458-4500 
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IV.2. Kerületi kórházak, klinikák

IV.3. Ügyeletek

Budapesti Szent Ferenc Kórház
1021 Széher út 73., telefon: 392-8200, www.szentferenckorhaz.hu 

Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet
1023 Bolyai utca 5-7., telefon: 345-0600, www.budaigyk.hu

Budai Irgalmasrendi Kórház
1023 Frankel Leó út 54., telefon: 438-8400, www.irgalmas.hu 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
1023 Frankel Leó utca 25-29., telefon: 438-8300, fax: 212-2676, www.orfi.hu

Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház
és Szakambulancia
1021 Lipótmezei út 5., telefon: 392-1400
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Gyermek égésügyelet 
Hétfőtől vasárnapig:
Bethesda Gyermekkórház (1146 Budapest, Bethesda utca 3-5.), telefon: 364-9020 

Újszülöttsebészet 
Hétfőtől vasárnapig:
SOTE I. Számú Gyermekklinika (1083 Bókay János u. 53-54.), telefon: 334-3186 

Fogászati ügyelet 
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
(1088 Szentkirályi utca 40.), telefon: 317-6600

Cím Telefonszám
1022 Budapest, Rét u. 3. 212-4951

1025 Budapest, Csatárka u. 51. 325-8829, 438-3659

1026 Budapest, Pasaréti u. 67-69. 200-6575

1029 Budapest, Hunyadi János u. 81-85. 275-7761, 397-4341

IV.4. A II. kerületi védőnői szolgálatok

• Ügyeletes gyógyszertárak

Aktuálisi információk:
www.masodikkerulet.hu>Intézmények>Egészségügyi intézmények>védőnői ellátás

A Szent Margit Gyógyszertár
(Frankel Leó út 22.) 2009. augusztus 1-jétől nem lát el ügyeleti szolgálatot. 

Legközelebbi ügyeletes gyógyszertárak
 
Déli Gyógyszertár
(1123 Alkotás u. 1/b), telefon: 355-4727, 355-4691. Nyitvatartás: hétfő-péntek: 
8-20-ig, szombaton 8-14-ig, 14 órától ügyelet, vasárnap: ügyelet.

Teréz Gyógyszertár
(1067 Teréz krt. 41.), telefon: 311-4439, 475-0295 

Óbuda Gyógyszertár
(1032 Vörösvári út 84.), telefon: 388-6142, fax: 368-6430 

Fővám téri Gyógyszertár
(1056 Budapest, Fővám tér 4.), telefon: 269-9525,
nyitvatartás hétfőtől szombatig 8-20-ig, vasárnap 8-16-ig. Folyamatos ügyelet!
www.fovampatika.t-online.hu, fovamteripatika@freemail.hu
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1. körzet  DR. SZENTANNAI KINGA 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 355-0418

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

2. körzet  DR. NAGy ANIKó (2017. 07. 01-IG TARTóS HELyETTESíTÉS: DR. KONCSOL ZSóFIA) 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 212-6123 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 

3. körzet  DR. TuZA ADRIENNE 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 212-7338

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

IV.5. A II. kerület területén lévő, felnőtteket ellátó háziorvosi körzetek 

4. körzet  DR. KOM ZSuZSANNA 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 201-3417

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

5. körzet  DR. IZSÁK IMOLA CSILLA 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 202-1392

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 



Egészségügyi ellátás – felnőtteket ellátó háziorvosok 31

6. körzet  DR. PÁSZTHORy ERZSÉBET 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 201-2236

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

7. körzet  DR. STRÉBELy GuSZTÁV 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 355-3775

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig

8. körzet  DR. SZÉP ZSuZSANNA 
1022 Budapest, Rét u. 3., telefon: 355-6524

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

9. körzet  DR. SZENDEI KATALIN 
1024 Budapest, Ady Endre u. 1.,  telefon: 212-4621

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

10. körzet  DR. NAGy ZSOLT 
1024 Budapest, Ady Endre u. 1.,  telefon: 212-4893

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig
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11. körzet  DR. CSERI VALÉRIA 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.
telefon:  336-0286, helyettesítéskor: 326-1861, 326-1487

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

12. körzet  DR. NAGy EDIT  1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.
telefon: 350-9939, helyettesítéskor: 326-1861, 326-1487
Mobil: (06 20) 468-8239

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig

13. körzet  DR. RÉVÉSZ ZSuZSANNA  1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.
telefon: 326-1487, helyettesítéskor: 326-1861, 350-9939

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

14. körzet  DR. BÉKÉSI MÁRIA 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.
telefon: 326-1861, helyettesítéskor: 326-1487, 350-9939

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

15. körzet  DR. uJFALuSSy ERZSÉBET  1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3.
telefon: 326-1855, helyettesítéskor: 336-0286

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig



16. körzet  DR. SOMOS ÉVA 
1025 Budapest, Vérhalom tér 10., telefon: 212-5203

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

17. körzet  DR. MAGyAR ANNA 
1025 Budapest, Vérhalom tér 10., telefon: 225-8141

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig
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18. körzet  DR. BAK MIHÁLy 
1025 Budapest, Vérhalom tér 10., telefon: 225-8141

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

19. körzet  DR. MEDGyESI JÁNOS 
1025 Budapest, Vérhalom tér 10., telefon: 212-5203

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

20. körzet  DR. WAGNER LÁSZLó 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4003 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig
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24. körzet  DR. DEMETER ÁGNES 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4001

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

25. körzet  DR. SZENTNER JÚLIA 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4005

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

21. körzet  DR. BALASA ZSuZSANNA  
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4007

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

22. körzet  DR. GyóNI ÁGOTA 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4000

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

23. körzet  DR. RIES ANDRÁS 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4002

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig



26. körzet  DR. KOVÁCS ENDRE 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4004

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

27. körzet  DR. NóGRÁDI ÉVA 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4008

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

28. körzet  DR. SuLyOK BORóKA 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4006

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig

29. körzet  DR. FARKAS ILDIKó 
1026 Budapest, Lotz Károly utca 8-10., telefon: 391-4009

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig
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30. körzet  DR. NIKOLITS ILONA 
1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 438-3571

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig
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31. körzet  DR. KOVÁCS ILDIKó 
1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 438-3571

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig

32. körzet  DR. ÖKRÖS ISTVÁN 
1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 335-6691

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig

33. körzet  DR. PAPP JÁNOS 
1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 335-6691

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig

34. körzet  DR. DARNóT GÁBOR 
1024 Budapest, Fillér utca 12., telefon: 438-3738

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig

35. körzet  DR. FERENCZI LAJOS 
1024 Budapest, Fillér utca 12., telefon: 438-3738

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 



36. körzet  DR. MADARASI KÁROLy 
1024 Budapest, Fillér utca 12., telefon: 438-3741

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

37. körzet  DR. uNGÁR PÉTER 
1024 Budapest, Fillér utca 12., telefon: 438-3741

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 

38. körzet  DR. KENÉZ BÉLA 
1021 Budapest, Széher út 71., telefon: 200-2013

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 

39. körzet  DR. TóTH MARIANNA 
1021 Budapest, Széher út 71., telefon: 200-2013

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

40. körzet  DR. BENDE TIBOR 
1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85., telefon: 275-8126

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

41. körzet  DR. JAKATICS ANDREA 
1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85., telefon: 376-5898

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

Egészségügyi ellátás – felnőtteket ellátó háziorvosok 37



42. körzet  DR. TAKÁCS ANGÉLA 
1. RENDELŐ: 1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85., telefon: 376-5898
2. RENDELŐ: 1029  Budapest, Kútföldi út 1/a, telefon: 274-6893

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig
2. rendelő

8.00-12.00 óráig
2. rendelő

páratlan hét:
8.00-12.00 óráig
1. rendelő 

16.00-20.00 óráig
1. rendelő

16.00-20.00 óráig
1. rendelő

páros hét:
16.00-20.00 óráig 
1. rendelő

43. körzet  DR. PÉCHy ÖZSÉB 
1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85., telefon: 376-5076

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 

44. körzet  DR. CSuRGAy ESZTER 
1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85., telefon: 376-5076

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 

45. körzet  DR. EŐRy ANITA BERNADETTE 
1028 Budapest, Községház utca 12., telefon: 397-4514

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páratlan hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páros hét:
16.00-20.00 óráig 

46. körzet  DR. LuKÁCS ISTVÁN 
1028 Budapest, Községház utca 12., telefon: 397-4514

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-12.00 óráig 8.00-12.00 óráig páros hét:
8.00-12.00 óráig 

16.00-20.00 óráig 16.00-20.00 óráig páratlan hét:
16.00-20.00 óráig 
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1. körzet  DR. TAPODI ADRIENN  1022 Budapest, Rét utca 3., telefon: 212-4268
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

14.00-17.00 óráig 10.00-12.00 óráig 17.00-19.00 óráig 10.00-12.00 óráig
B hét 17.00-20.00 óráig

A,C,D hét 8.00-11.00 óráig
Tanácsadás előjegyzéssel

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8.00-10.00 óráig 15.00-17.00 óráig

2. körzet  DR. CZOK MELINDA  1022 Budapest, Rét utca 3., telefon: 212-4268
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

17.00-19.00 óráig 8.00-10.00 óráig 15.00-17.00 óráig 8.00-10.00 óráig
C hét 17.00-20.00 óráig

A,B,D hét 9.00-12.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

13.00-15.00 óráig 10.00-12.00 óráig 

3. körzet  DR. THOLT KATALIN  1022 Budapest, Rét utca 3., telefon: 212-4268
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-10.00 óráig 15.00-17.00 óráig 10.00-12.00 óráig 17.00-19.00 óráig
D hét 17.00-20.00 óráig

A,B,C,  hét 8.00-11.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

13.00-15.00 óráig 8.00-10.00 óráig

4. körzet  DR. SCHuLER ÁGNES  1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 325-8829
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

17.00-19.00 óráig 8.00-10.00 óráig 12.00-15.00 óráig 15.00-17.00 óráig
páros hét: 10.00-12.00 óráig

páratlan hét: 17.00-19.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 13.00-15.00 óráig

IV.6. A II. kerületben működő, gyermekeket ellátó háziorvosi körzetek 

5. körzet  DR. IMRE KATALIN  1025 Budapest, Csatárka út 51., telefon: 325-8829
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

 8.00-10.00 óráig 12.00-14.00 óráig 17.00-19.00 óráig   8.00-11.00 óráig
páros hét: 17.00-19.00 óráig

páratlan hét: 10.00-12.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
10.00-12.00 óráig 15.00-17.00 óráig



6. körzet  DR. DOBó KATALIN  1026 Budapest, Pasaréti út 67-69., telefon: 200-6575 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek*

7.00-10.00 óráig 18.00-20.00 óráig 10.00-12.00 óráig 16.00-18.00 óráig
12.00-14.00 óráig

8.00-10.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 14.00-16.00 óráig
Péntek* rendelési idő: éves forgó rendszerben, fordulónap minden év szeptember 1. napja

8. körzet  DR. BíRó ESZTER  1026 Budapest, Pasaréti út 67-69., telefon: 200-6575 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

12.00-14.00 óráig 10.00-12.00 óráig 13.00-16.00 óráig 12.00-14.00 óráig 16.00-19.00 óráig
Tanácsadás előjegyzéssel

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14.00-16.00 óráig 11.00-13.00 óráig

7. körzet  DR. NELHűBEL ÁGOSTON   1026 Budapest, Pasaréti út 67-69., telefon: 200-6575
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek*

10.00-12.00 óráig 16.00-18.00 óráig   8.00-11.00 óráig 18.00-20.00 óráig 
14.00-16.00 óráig

10.00-12.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

12.00-14.00 óráig 14.00-16.00 óráig
Péntek* rendelési idő: éves forgó rendszerben, fordulónap minden év szeptember 1. napja
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10. körzet DR. KuFNER JuDIT  1026 Budapest, Pasaréti út 67-69., telefon: 200-6575 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek*

15.00-18.00 óráig 12.00-14.00 óráig 18.00-20.00 óráig 10.00-12.00 óráig
10.00-12.00 óráig 

14.00-16.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

15.00-18.00 óráig 8.00-10.00 óráig
Péntek* rendelési idő: éves forgó rendszerben, fordulónap minden év szeptember 1. napja

9. körzet  DR. BALASA ÉVA   1026 Budapest, Pasaréti út 67-69., telefon: 200-6575
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

18.00-20.00 óráig 8.00-10.00 óráig 16.00-18.00 óráig 8.00-10.00 óráig
8.00-10.00 óráig

12.00-14.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

15.00-18.00 óráig 10.00-13.00 óráig

Péntek* rendelési idő: éves forgó rendszerben, fordulónap minden év szeptember 1. napja
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12. körzet  DR. SZATHMÁRy KATALIN MÁRIA  1025 Budapest, Csatárka út 51., tel.: 325-8829
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

11.00-13.00 óráig 15.00-17.00 óráig 8.00-10.00 óráig 17.00-19.00 óráig  8.00-10.00 óráig
Tanácsadás előjegyzéssel

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14.00-16.00 óráig 10.00-13.00 óráig

11. körzet  DR. TíMÁR TERÉZ  1022 Budapest, Rét utca 3., telefon: 212-4268
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 17.00-19.00 óráig  8.00-10.00 óráig 15.00-17.00 óráig
A hét 17.00-20.00 óráig

B,C,D hét 9.00-12.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

15.00-17.00 óráig 10.00-12.00 óráig

13. körzet  DR. BREMBACH GABRIELLA  1029 Budapest, Hunyadi János u. 81-85., tel.: 275-7761
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

 8.00-10.00 óráig 15.30-18.30 óráig 8.00-10.00 óráig 16.00-18.00 óráig

A hét 10.00 -12.30 óráig

B hét 16.00-18.30 óráig

C hét 8.00-10.30 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 14.00-16.00 óráig

14. körzet  DR. MOLNÁR JuDIT ÁGNES  1029 Budapest, Hunyadi János u. 81-85., tel.: 275-7761
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

16.30-18.30 óráig 8.00-10.00 óráig 16.00-18.00 óráig 8.00-10.30 óráig

A hét 16.00-18.30 óráig

B hét 8.00-10.30 óráig

C hét 10.30-13.00 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 14.00-16.00 óráig

15. körzet  DR. AxMANN EDIT  1028 Budapest Községház u. 12., telefon: 376-5372
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

12.00-15.00 óráig 8.00-10.00 óráig 8.00-10.00 óráig 16.30-18.30 óráig

A hét 8.00-10.30 óráig

B hét 10.00-12.30 óráig

C hét 16.00-18.30 óráig

Tanácsadás előjegyzéssel
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

10.00-12.00 óráig 10.00-12.00 óráig



1. körzet  DR. GAÁL MóNIKA 
1027 Budapest, Kapás u. 22., telefon: 488-7565

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig

2. körzet  DR. BALOGH MELINDA 
1027 Budapest, Kapás u. 22., telefon: 488-7543

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig

3. körzet  DR. KISS ERNŐ 
1027 Budapest, Kapás u. 22., telefon: 488-7565

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig

4. körzet  DR. KELEMEN LÁSZLó 
1027 Budapest, Kapás u. 22., telefon: 488-7543

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig

5. körzet  DR. TóTH IZABELLA 
1028 Budapest, Községház u. 12., telefon: 376-5434

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

IV.7. A II. kerület közigazgatási területén lévő, (18-60 és 60 év feletti) 
felnőtteket ellátó fogorvosi körzetek
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6. körzet  DR. PATAKFALVI ZSOLT 
1028 Budapest, Községház u. 12., telefon: 376-5434

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

8. körzet  DR. GESZTI DóRA 
1026 Budapest, Pasaréti út 41-43., telefon: 355-8400

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

9. körzet  DR. KuSTÁR JuDIT 
1026 Budapest, Pasaréti út 41-43., telefon: 355-8400

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

10. körzet  DR. MOHR KINGA 
1026 Budapest, Pasaréti út 41-43., telefon: 355-8400

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páratlan hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páros hét:
14.00-20.00 óráig

7. körzet  DR. BARBOSu ANDREI 
1026 Budapest, Pasaréti út 41-43., telefon: 355-8400,
Mobil: (06 70) 333-6465

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig

11. körzet  DR. MóD GyÖRGy 
1026 Budapest, Pasaréti út 41-43., telefon: 355-8400

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig
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12. körzet  DR. ABOu JAHJAH SuSAN 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-2915

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páratlan hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páros hét:
14.00-20.00 óráig

17. körzet  DR. ERDŐS JuDIT 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-2915

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páratlan hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páros hét:
14.00-20.00 óráig

13. körzet  DR. KÁDÁR GyÖRGy 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-2915

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páratlan hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páros hét:
14.00-20.00 óráig

14. körzet  DR. JELy KORNÉL 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-2915

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

16. körzet  DR. MÉSZÁROS SÁNDOR 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-291

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig

15. körzet  DR. SZABó ÁGNES 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 10., telefon: 212-2915

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00-14.00 óráig 8.00-14.00 óráig páros hét:
8.00-14.00 óráig

14.00-20.00 óráig 14.00-20.00 óráig páratlan hét:
14.00-20.00 óráig
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1. körzet:  dr. PaTaKI Huba 
telefon: (06 1) 398-7335,
1028 Budapest, Szabadság utca 23.
Körzethez tartozó intézmények:
Óvodák:
1028 Községház u. 4.
1028 Hidegkúti út 220.
1029 Máriaremetei út 185.
1028 Kolozsvár u. 15-19.
1028 Templom u. 7.
1021 Hűvösvölgyi út 209.
Iskolák:
• Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium (1028 Szabadság u. 23.)
• Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola (1028 Községház u. 10.)
• Pesthidegkúti Waldorf Iskola
(1028 Kossuth L. u. 15-17.)
• Remetekertvárosi Általános Iskola
(1028 Máriaremetei út 71.)

2. körzet:  dr. MEGyErI MárTa 
telefon: (06 1) 225-0952,
1026 Budapest, Pasaréti út 41.
Körzethez tartozó intézmények:
Óvodák:
1023 Szemlőhegy u. 27/b
1023 Bolyai u. 15.
1023 Fajd u. 1.
1025 Cseppkő u. 74.
Iskolák:
• Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(1027 Medve u. 5-7.)
• Szabó Lőrinc Két Tannyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium
(1026 Pasaréti út 191-193.)
Telephely: 1026 Fenyves u. 1-3.
• Törökvész Úti Általános Iskola
(1025 Törökvész út 67-69.)

3. körzet:  dr. HErnEr ZSuZSanna 
telefon: (06 1) 212-3888,
1024 Budapest, Marczibányi tér 1. 
Körzethez tartozó intézmények:
Óvodák:
• 1022 Bimbó út 113.
• 1024 Fillér u. 29.
• 1026 Érmelléki u. 12.
• SEK Budapest Óvoda
(1021 Hűvösvölgyi út 131.)
• 1022 Barsi u 3.

Iskolák:
• Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)
• Kodály Zoltán Ének Zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény;
a Magyar Rádió Gyermekkórusa
(1022 Marczibányi tér 1.)
• Áldás Utcai Általános Iskola 
c. és d. osztályok (1025 Áldás u. 1.)
• SEK Budapest Általános Iskola
(1021 Hűvösvölgyi út 131.)

4. körzet:  dr. PÓKa bEaTrIx 
telefon: (06 1) 212-3888,
1024 Budapest, Marczibányi tér 1-3.
Körzethez tartozó intézmények:
Óvodák:
• Habakukk óvoda (1022 Felvinczi u. 37.)
• Kitaibel Pál Utcai Óvoda (1022 Kitaibel Pál u. 12.)
• Gesztenyéskert Óvoda (1021 Hűvösvölgyi út 133.)
Iskolák:
• Szent Angéla Ferences Általános Iskola
és Gimnázium (1025 Ady Endre u. 3.)
• Áldás Utcai Általános Iskola
a. és b. osztályok (1025 Áldás u. 1.)
• II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
(1024 Keleti Károly u. 37.)
• Budai Waldorf Általános Iskola
(1024 Tárogató u. 2-4.)
• Szabó Magda Magyar-Angol 
Két Tannyelvű Általános Iskola 
(1026 Gábor Áron u. 47.)
• Babérliget Általános Iskola
(1024 Tárogató u. 2-4.)

5. körzet  dr. KoVáCS anna 
telefon: (06 1) 225 0952,
1026 Budapest, Pasaréti út 41.
Körzethez tartozó intézmények:
Óvodák:
• Pitypang Utcai Óvoda (1025 Pitypang u. 17.)
• Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda (1021 Völgy u. 1-3.)
• Gyökössy Református Óvoda (1022 Lorántffy Zs. u. 3.)
• Virágárok Óvoda (1026 Virágárok u. 8-15.)
Iskolák:
• Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 
(1021 Budenz út 20-22.)
• Móricz Zsigmond Gimnázium
(1025 Törökvész út 48-54.)
• Baár–Madas Református Általános Iskola
és Gimnázium (1026 Lorántffy u. 3.)

IV.8. A II. kerület közigazgatási területén lévő,
gyermekeket ellátó fogorvosi körzetek utcajegyzéke
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6. körzet  dr. borI VIKTÓrIa
telefon: (06 1) 225 0951,
1026 Budapest, Pasaréti út 41.
Körzethez tartozó intézmények:
bölcsődék:
• Pasaréti út 41.
Óvodák:
• 1021 Budakeszi út 75.
• 1021 Labanc u. 2.
• Testvérkék Ferences Óvoda
(1025 Szilfa u. 4.)
• 1022 Törökvész út 18.
Iskolák:
• Pitypang Utcai Általános Iskola
(1025 Pitypang u. 17.)
• Általános Iskola (1023 Ürömi út 64.)
• Palotás Gábor Általános Iskola
és Diákotthon (1021 Ötvös J. u. 7-9.)
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
(1023 Lajos u. 1-5.)

IV.9. Anyatejgyűjtő
és -elosztó állomás
1025 Budapest, Csatárka út 51.,
telefon: (06 1) 325-8829, (06 1) 438-3659

V. Egyéb fontosabb telefonszámok

• rendőrkapitányság: 346-1800 
Körzeti megbízotti ügyeleti telefonszám: 
(06 20) 329-9541. A telefon az ügyeletben lévő kör-
zeti megbízottnál van.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén to-
vábbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot 
kell hívni.

• Hajléktalanok regionális diszpécserszolgálatai
Regionális diszpécserszolgálatok segítik a krízis-
helyzetbe került hajléktalan vagy hajléktalansággal 
veszélyeztetett személyeket, családokat.

Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálat Budapest
Ellátási terület Budapest, Pest megye:
(06 1) 338-4186/1. (Budapesten belül a pesti utcai 
bejelentések fogadása 0-24 óráig)

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
(Budai alközpont) (06 1) 338-4186/2
(Budapesten belül a budai utcai bejelentések
fogadása 8-02 óráig)

• Áldozatsegítés:
Budapest Főváros Kormányhivatala Igaz-
ságügyi Hivatal 
Áldozatsegítő vonal (vezetékes és mobilhálózatról is 
hívható zöldszám): (06 80) 225-225

Ha valaki közvetlenül (sértettként) vagy közvetett 
módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) 
kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel 
kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes embe-
ri reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák 
jelentkeznek, és anyagi nehézségek is felléphetnek. 
Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen helyzetek meg-
oldására ajánl segítséget.
Elsősorban a Magyarországon bűncselekmény, vagy 
tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált sze-
mélyeknek tudnak segíteni. Több szolgáltatásuk 
a külföldön elszenvedett cselekmények esetén is 
elérhető, illetve ilyen esetekben közreműködnek a 
külföldi áldozatsegítő szervezetekkel való kapcsolat-
felvételben.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
(1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
Telefon: 312-2287, fax: 472-1162, ügyfélfogadás: 
hétfőtől-csütörtökig: 10-16-ig, pénteken 10-13 óráig.
A következő segítséget adja a bűncselekmények 
rászoruló áldozatainak:
• emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűn-
cselekményt követően
• díjtalan jogsegélyszolgálat
• díjtalan mediáció
• díjtalan pszichológusi segítségnyújtás
• a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben 
anyagi támogatás (rendőrségi feljelentéshez kötött)
• segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban
• más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott 
támogatás közvetítése
A Fehér Gyűrű az Európai Unió áldozatvédelmi el-
várásainak megfelelően a hazánkban áldozattá vált 
külföldieknek is nyújt segítséget.

• Gyógyászati segédeszközök bérlése
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Köz-
pontja – MEREK (volt Mozgássérültek Állami Inté-
zete, MÁI),1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
Guruló műhelyhálózat és logisztikai köz-
pontok 
Műhelyvezető és hálózati koordinátor: Báthory Ta-
más, bathory.tamas@merek.hu, (06 20) 940-4377
Műhelyhálózat szolgáltatásai:
• Segédeszközök javítása, karbantartás
• Segédeszközök átalakítása
• Tanácsadás
• Életvitelt segítő eszközök bérlése (fürdetőszék, 
kerekesszék, támbot stb.). 
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II. Kerületi Önkormányzat


