
Budapesti Önkormányzatok elérhetőségei  az idősek segítésére covid-19 járvány idején frissítve: 2020. 03.25. 

TELEFONSZÁM E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

1. kerület

458-3030                      

458-3025                      

06-20-269-8784          

06-20-256-5088

Ételrendelés, élelmiszervásárlás, 

gyógyszer kiváltás lelki segitség

"Segítségre szoruló idős bejelentése"  ürlapon                  

elérhetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/  Segítségre szoruló 

vagy segítő (házhozszállítás, beszerzés, sürgős javítás) írja 

meg hozzászólásban az ittlakunk.hu-ra

2. kerület
06-30 159 0148             

06-30 159 0149

Vásárlás, gyógyszer kiváltás, mentális 

segítség 

önkéntesek jelentkezése: onkentes@masodikkerulet.hu  

idősek ellátásához, információk papíralapú megosztásához,  

egyéb igények felmérésére, támogatására.                                                                       

Telefonszámok 8-20 óra között hívhatók

Társasházak közösképviselőit várják e-mailen:  

polgarmester@masodikkerulet.hu - kihelyezni a 

tájékoztatókat a társasház információs felületeire                                                          

Magyar Vöröskereszt (idősek ellátása, tájékoztatása, 

információs kiadványok készítése, pszicho-szociális 

segítségnyújtás) 

3. kerület
06-80-204-777           

Ügyfélszolgálat:       

437-8501.

Élelmiszer , tisztitó szerek vásárlása, 

szociális szolgálatban étkezők: az ennivalót elvitel vagy 

kérhetik a házhoz szállítást. E-recept; 65 év feletti orvosok 

távdiagnosztizálnak

4. kerület 231-3101                      vasarlas@ujpest.hu 

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     Hatósági karanténban 

lévőknek 0-24 órában: koronavírus@ujpest.hu; 06-70-

5001516

5. kerület

6. kerület 344-6060
segítségfelajánlás: onkentes@terezvaros.hu és        413 6601 

(8-18 óráig hívható)

7. kerület

mailto:vasarlas@ujpest.hu
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8. kerület
06-80 277-256 

(zöld szám)

9. kerület virusinfo@ferencvaros.hu

10. kerület
06-80-205 271              

06-80-202 435
tájékoztatás kérhető az elérhetőségeken

11. kerület 372-4566 8-16 óra között.

12. kerület
06-30-6446278          

06-30-6309725 
infopont@hszk.hu

alapvető élelmiszerek, létfontosságú 

gyógyszerek beszerzése, házhoz szállítása, 

napi egyszeri meleg étel biztosítása

8-16 óra között.
Figyelemfelhívás: Önkormányzat által megbízott segítők 

megbízólevéllel és azonosító kártyával rendelkeznek

13. kerület

350-3112                

0630/467-09-37     

0630/450-34-95

SzocialisSzolgKozpont@bp13.hu
bevásárlás, ügyintézés, gyógyszer 

beszerzés, lelki tanácsadás

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

20 óra között

mailto:virusinfo@ferencvaros.hu
mailto:infopont@hszk.hu
mailto:SzocialisSzolgKozpont@bp13.hu
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14. kerület

799-9081 (xx)                

305-3185  (yy)             

06-80-203-804 

(yy)

segítseg@bpxv.hu 
70 év feletti időskorúak ellátása (xx-el 

jelölt telefonszám)

8-16 óra között 70 év felettieknek heti 1 alkalommal 

bevásárolnak (élelmiszer, tisztítószer,gyógyszer, 

csekkbefizetés) Kérés: e-mail és (yy-el jelölt telefonszám)                                                            

szociális étkeztetésről információ: 

https://www.bpxv.hu/hirek/kozlemeny-a-szocialis-etkeztetes-

biztositasarol                                                       

Az Önkormányzat munkatársainak névvel ellátott, Jegyző 

által aláírt névtáblájuk van.                                                                            

A bevásárlást a Zuglói Polgárőrség és a Zuglói Rendészet 

(ZKNP) végzi. Élelmiszer, gyógyszer, tisztítószer  lebonyolítást 

kérni lehet a Garay Klárától  06-70-605-6064.  A társasházak 

online felületeket nem használóit is értesítsék.

15. kerület
06-80-203-804,  

305-3185
segítseg@bpxv.hu

16. kerület 06-20-940-7652 kabinet@bp16.hu

17. kerület
253-3360       

20/548-0811 

18. kerület 296-1306 info@bp18.hu
szükséges élelmiszer, tisztítószer és 

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

19. kerület
06-80-277-455       

06-80-277-456
koronavirus@bm.gov.hu

20. kerület

283-0283                      

286-3048                     

06/20/515-1047         

06/20/514-8327

idos@pesterzsebet.hu segítségkérés otthonmaradás esetén

mailto:segítseg@bpxv.hu
mailto:segítseg@bpxv.hu
mailto:kabinet@bp16.hu
mailto:info@bp18.hu
mailto:koronavirus@bm.gov.hu
mailto:idos@pesterzsebet.hu
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21. kerület
06-20-518-9150    

06-70-458 6102  
krizis telefonszám, (éjjel-nappal hívható)

szociális étkeztetés továbbra is müködik                            

Gépkocsival rendelkező önkénteseket várnak étkezés 

kiszállítására: intezmenyfelugy@budapest21.hu               

Polgármesteri Hivatal telefonszáma: 1/427-6100              

Humán Szolgáltatások Igazgatósága: 425-2408

22. kerület
226-0179                      

06-20-227 4917
70ellatas@bp22.hu 8-16 óra között                                                                                            

Figyelemfelhívás: segítők csak telefonos egyeztetést 

követően és önkormányzati azonosító igazolvánnyal keresik 

fel az igénylőket    Hétvégén hangos bemondó jár 10 órától 

hasznos tanácsokkal

23. kerület
06-30-9787798      

06-30-155-5394 
sot@ph.soroksar.hu élelmiszer beszerzése, gyógyszerkiváltás munkaidőben

mailto:70ellatas@bp22.hu
mailto:sot@ph.soroksar.hu

