
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK IDŐSEKNEK KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN 
  Készült: 2020. 03. 25. 
 

 Kerület TELEFONSZÁM SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB 

1.  06-1-458-3030                   Ételrendelés, 
élelmiszervásárlás,  "Segítségre szoruló idős bejelentése"  űrlapon                   

  06-1-458-3025                   gyógyszer kiváltás lelki 
segítség elérhetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/   

  06-20-269-8784        

 

Segítségre szoruló vagy segítő (házhozszállítás, beszerzés, 
sürgős javítás) írja meg hozzászólásban az ittlakunk.hu-ra  

  06-20-256-5088     

2.  
06-1-346-5600  
(központi 
elérhetőség) 

 

 

  06-30-159-0148         
olyanoknak, akiknek nincs 
segítségük a 
hétköznapokban 

önkéntesek jelentkezése: onkentes@masodikkerulet.hu  
idősek ellátásához, információk papíralapú megosztásához,  
egyéb igények felmérésére, támogatására.                                    

  06-30-159-0149 vásárlás, gyógyszer 
kiváltás, mentális segítség Telefonszámok 8-20 óra között hívhatók 

3.  Ügyfélszolgálat:    
06-1-437-8501 

Élelmiszer, tisztító szerek 
vásárlása,  

szociális szolgálatban étkezők: az ennivalót elvitel vagy 
kérhetik a házhoz szállítást. E-recept; 65 év feletti orvosok 
távdiagnosztizálnak 

  06-80-204-777           orvosi tanácsadás, 
hétköznap 14-16.00 

 

4.  
06-1-231-3101 
(központi 
elérhetőség) 

élelmiszer bevásárlására, 
tisztító és tisztálkodási szer 
vásárlása, valamint a 
gyógyszerek kiváltására 

A gondoskodást kérelmező személy nyomtatványon 
(SEGÍTSÉGRE SZORULÓ IDŐS BEJELENTÉSE) jelezhető:     
www.ujpest.hu-ról letölthető  
https://ujpest.hu/galeria/File/uot_tajekoztatok/segitsegre_sz
orulo _idos_bejelentese.pdf 

   06-70-500-1516   Hatósági karanténban lévőknek 0-24 órában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

5. 06-80-201-580     

6. 06-1-344-6060   segítség felajánlás: onkentes@terezvaros.hu és  
06-1-413-6601 (8-18 óráig hívható) 

7. 06-30-277-
4250  orvosi tanácsadás, hétköznap 14-16.00 

  06-1-462-3120   8-18-ig minden nap 70 év felettiek részére 

8. 
06-80 277-256 
(zöld szám) 
06-80 259-277     

9. 06-80-399-399 
    

10. 
06-1-433-8100 
(központi 
elérhetőség) 

  
  06-80-205-271          

06-80-202-435 
tájékoztatás kérhető az 
elérhetőségeken    

11. 06-1-372-4566  70 év felettiek részére 
  06-1-372-4566   8-16 óra között. 

12. 06-30-644-
6278    

alapvető élelmiszerek, 
létfontosságú gyógyszerek 
beszerzése, házhoz 
szállítása, napi egyszeri 
meleg étel biztosítása  8-16 óra között. 

  06-30-630-
9725 

segítségre szoruló idősek 
részére   

13. 
06-1-452-4100 
(központi 
elérhetőség)   

  06-1-350-3112                 
bevásárlás, ügyintézés, 
gyógyszer beszerzés, lelki 
tanácsadás 

 8-16 óra között, a 0630/450-34-95 telefonszám minden nap 
8-20 óra között 

  06-30-467-
0937     

 
 

  06-30-450-
3495 

    

14. 06-70-425-
1994 

 közétkeztetéssel kapcsolatos kérdések 

  
06-1-469-4600 
és 06-1-469-
3800 

  
rendelő telefonszáma 

15. 06-80-203-804  
 

  

06-1-305-3185 
(hivatal 
központi 
száma) 

  

  

16. 
06-1-401-1400 
(központi 
elérhetőség) 

 

 

  06-20-940-
7652  

    

17. 06-1-253-3360         
 

  06-20-548-
0811  

    



18. 

06-1-296-1306, 
06-1-296-1300,  
06-1-296-1400 
(központi 
elérhetőség) 

szükséges élelmiszer, 
tisztítószer és gyógyszer 
beszerzése 

elérhetőség: munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között 

19. 

06-1-347-4500 
(központi 
elérhetőség) 
06-80-277-455      
06-80-277-456 

  

  

20. 

06-1-283-0640 
(központi 
elérhetőség) 
06-1-283-0283                   

segítségkérés 
otthonmaradás esetén  

 
06-1-286-3048                    

 

 
06-20-515-
1047       

 
 

 
06-20-514-
8327 

    

21. 
06-1-427-6100 
(központi 
elérhetőség) 

 
szociális étkeztetés továbbra is működik                             

    
  

Gépkocsival rendelkező önkénteseket várnak étkezés 
kiszállítására: intezmenyfelugy@budapest21.hu 

22. 06-1-226-0179                   

 

idősellátás 8-16 óra között                                                                                             

 

06-1-229-2611 
(központi 
elérhetőség) 

 

 

 
06-20-227-
4917     

23. 

06-30-978-
7798   
06-30-155-
5394     

az operatív törzs száma, munkaidőben hívható 

 


