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ELSŐ LÉPÉSEK…
Fontos teendők szabaduláskor:

1. A szabadulás első napjának/hetének/hónapjának részletes végiggondolása, költségekkel
(feladatok, célok, tervezés).
2. A pártfogó felügyelet felkeresése 48 órán belül, amennyiben kötelezően elrendelt pártfogói
felügyelettel történik a szabadulás.
3. Iratok, okmányok beszerzése.

Okmányok megszerzésének sorrendje:

Okmányiroda/Kormányablak
•

Személyazonosítói igazolvány (1.)

•

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (2.)

•

Útlevél (6.)

•

Vezetői engedély (5.)

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
•

Társadalombiztosítási hatósági igazolvány (3.)

Nemzeti Adó -és Vámhivatal (NAV)
•

Adókártya (4.)
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A SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK
BESZERZÉSE
1. Személyazonosító igazolvány
számítógéphez
(erre
szolgál az olvasó),
amely saját kijelzőjén megjeleníti az adatokat.

Miért fontos?
Minden magyar állampolgárnak rendelkeznie kell
személyazonosító igazolványnyal, mert az adott
személy hivatalos azonosítását ez teszi lehetővé.
Ma Magyarországon minden hivatalos ügy
intézéséhez (pl.: segélyek igénylése, adás-vétel,
hitelügyintézés stb.) szükséges. Illetve az
Európai Unión belüli utazáskor használható úti
okmányként is.
A személy azonosítására alkalmas a 2001. január
1. után kiadott kártya formájú jogosítvány,
valamint az útlevél is.

Hol lehet beszerezni?
Személyazonosító igazolványt az ország bármely
okmányirodájában vagy kormányablakában lehet
igényelni, nemcsak a bejelentett, hivatalos
lakcímünk
szerinti
kirendeltségben.
A
személyazonosító igazolvány igényléséhez nem
kell előre adatlapot beszerezni és kitölteni,
igazolványképet sem kell vinni, mindezt helyben,
az okmányirodán intézik, illetve a fényképet is
ott, helyben csinálják meg. Vinni kell azonban az
előző, lejárt vagy megrongálódott stb. személyi
igazolványt.
Előfordulhat, hogy az előző személyi igazolvány
eltűnt, esetleg más érvényes, személyazonosságot
igazoló okmány is hiányzik. Ez esetben a
születési anyakönyvi kivonatot, ill. a névviselés
megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi
kivonatot
kell
vinni
az
ügyintézéshez
(beszerezhető a születés ill. házasságkötés helye
szerinti polgármesteri hivatalban). Lehetősége
van a saját születési anyakönyvi kivonat
kiállítása
iránti
kérelem
elektronikus
(Ügyfélkapu) úton történő előterjesztésére. Az
elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz
többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető.
A kivonat és a formanyomtatvány kiállítása
illetékmentes.

Változások!
Az állandó személyazonosító igazolvány 2016.
január 1-jétől elektronikus adathordozó egységet,
tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem
elektronikus formában tartalmazza valamennyi
személyes adatot és okmányadatot, amely az
állandó
személyazonosító
igazolványon
vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen
adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:
• a polgár ujjnyomatát,
• az elektronikus aláírás létrehozásához
szükséges adatot (állampolgár kérelmére),
• a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét
(TAJ szám),
• a polgár adóazonosító jelét, és
• a személyazonosító igazolvány elektronikus
egyedi azonosítóját.
A legkönnyebben úgy lehet ezt szemléltetni,
hogy az új személyazonosító igazolvány
tartalmaz egy apró kis számítógépet, amelyen az
adatok biztonságosan tárolhatóak. Ez a kis
számítógép nem rendelkezik saját kijelzővel,
ezért az adatok megismerése (megjelenítése)
érdekében
csatlakoznia
kell
valamilyen

Mennyibe kerül?
2016. január 1-jétől a
személyazonosító
igazolvány kiállítására irányuló kérelem minden
esetben illetékmentes, azaz ingyenes.
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Összegezve: a személyazonosító igazolványt és a
lakcímkártyát
praktikus
egy
helyen/egy
okmányirodában intézni (az állandó, bejelentett
lakcím szerinti okmányirodában). A magyar,
illetve a Magyarországon élő állampolgároknak a
lakcímváltozást öt napon belül be kell jelenteni az
illetékes
járási
hivatalnál,
okmányirodában/Kormányablakban.

2. Lakcímigazoló kártya
Miért fontos?
Az új személyazonosító kártyán nincs feltüntetve a
lakcímünk, ezért minden olyan ügyünk intézéséhez,
amihez szükséges a hivatalos, állandó, bejelentett
címünk (pl.: segélyek, hitelügyintézés, hivatalos
levél átvétele stb.), ez a kártya nélkülözhetetlen.
Hol lehet beszerezni?
A lakcímigazoló kártyát a lakóhely vagy
tartózkodási
hely
szerint
illetékes
okmányirodában/Kormányablakban
lehet
beszerezni. Ha valakinek nincs állandó, bejelentett
lakcíme, akkor az utolsó bejelentett lakcíme szerinti
okmányirodában tudja igényelni a lakcímkártyáját.
Továbbá a lakóhelyétől függetlenül a Központi
Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. telefon: 1818 (24 órában hívható);
külföldről: +36-1-550-1858, ügyfélfogadás: hétfőpéntek: 8:00 – 20:00, szombat-vasárnap: 8:00 –
14:00) is kérheti.

Lakcím nélküli polgár
Hajléktalan
személynek
lakóhelyként azt a
települést (fővárosi kerületet, falut, várost stb.)
kell bejelentenie, ahol szokásosan megtalálható.
Lakcímbejelentését a település (fővárosi kerület)
jegyzőjénél Lakcímjelentő-lap kitöltésével kell
teljesítenie. Ebben az esetben a nyilvántartásban a
bejelentett település (falu, város stb. fővárosban a
kerület megjelölése) neve mellett “lakcím nélküli”
bejegyzés
fog
szerepelni.

Mennyibe kerül?
A lakcímkártya kiállítására illetékmentes a
következő esetekben:
•
személyi
igazolvány
és
lakcímkártya
eltulajdonításakor
• új típusú személyi igazolvány, lakcímváltozás,
illetve - 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén - a
kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül
sor
• a lakcímkártya elveszett, megsemmisült vagy
megrongálódott
Ingyenes a következő esetekben:
• ha új típusú személyi igazolványt kapunk, vagy ha
lakcímünk megváltozik.
• gyártáshiba esetén, vagy ha tévesen jegyezték be
adatainkat.
• akkor is, ha a helység vagy az utca neve, vagy
egyéb helymeghatározó adat nevének vagy
számának megváltozása miatt kerül sor a
cserére/kiadásra.

3. TB kártya
Miért fontos?
A
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet egy
bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal,
köznapi
szóhasználatban
TAJ
kártyával
igazoljuk, amely tartalmazza tulajdonosának
családiés
utónevét,
születési
idejét,
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint a
kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát, a
kiállítás keltét és a kiállító személy aláírását.
A TAJ szám egy személyi azonosító, amelyet a
magyar állampolgár születésekor kap, és az –
normál esetben – végigkíséri egész élete során.
Ezt a kódot használjuk az egészségügyi, a
szociális és az egészségbiztosítási és a
magánnyugdíj
rendszerrel
kapcsolatos
nyilvántartások során, ezért is fontos ezzel
rendelkezni.
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méltányossági alapon a térítésmentességet. A
leadás után elbírálják, majd 30 napon belül
értesítést küldenek a döntésről. A kártyát azonban
addig is kiállítják.
Amennyiben úgy döntenek, hogy a méltányossági
szempontokat nem veszik figyelembe, akkor 1
hónap múlva egy csekket küldenek ki az igénylő
megadott címére, ezen kell befizetni a 3000
forintot.

Az új típusú – 2016. január hó 1-jét követően
kiállított – személyi igazolvány (ún. e-kártya) is
alkalmas a TAJ igazolására, ha a TAJ-t tárolja,
amely így a személyazonosságot és a TAJ-t is
igazolja. Az e-kártya (személyi igazolvány) a
kiállított TAJ kártya érvényességét nem érinti,
ezért kérjük továbbra is őrizze meg TAJ kártyáját!
Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye
magával, amennyiben a TAJ-t tároló elemmel
rendelkező
állandó
személyazonosító
igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak
TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes
intézményeknél rendelkezésére álló technikai
feltételektől függ.

Biztosítás:
Azonban az, hogy rendelkezik az ember TAJ
kártyával, még nem jelenti azt, hogy biztosított.
Ahhoz, hogy valaki egészségügyi ellátást kapjon,
fizetnie kell. 2022. január 1-től az egészségügyi
szolgáltatási járulék havi összege 8 400 forint, a
napi összeg pedig a havi összeg harmincad része
10 forintra kerekítve, vagyis 280 forint. Amelyet a
bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót
követő hónap 12-ig kell megfizetni.
De ha van bejelentett munkája az embernek, akkor
adó formájában fizeti a munkáltató. Mindezt a
területi Nemzeti Adó- és Vámhivatalban (NAV)
lehet elintézni.

Hol lehet beszerezni?
Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban
jogosulttá
válik
társadalombiztosítási,
munkanélküli vagy szociális ellátásra, a
lakóhelye/tartózkodási
helye
szerinti
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró
kormányhivatalnál
(a
továbbiakban:
kormányhivatal)
igényelhet
TAJ
kártyát az igénylőlap kitöltésével.

Fontos:
2020.
július
1-jén
hatályba
lépett
a
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény.
Ezen törvény számos új rendelkezést vezetett be,
köztük azt, hogy az egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetés 6 havi hátraléka esetén a TAJ szám
érvénytelenné
válik, az ellátás
csak
térítés
ellenében vehető
igénybe.

Mennyibe kerül?
Első alkalommal díjmentesen állítja ki a TAJ
kártyát
az
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő, illetve név és adatváltozás miatt vagy
az okmány eltulajdonítása miatt, de elvesztés
esetén, megsemmisült vagy elvesztés esetén
kiállításának díja 3000 forint. Méltányossági
alapon azonban térítésmentességet lehet kérni
személyes intézés esetén az ügyintézőtől, amikor
az adatlapot töltjük ki.
A térítésmentességet egy külön kérelmi lapon kell
benyújtani, amit az ügyintéző ad. Erre a lapra (a
személyes adatok kitöltése után) kell leírni az
indoklás részbe, hogy büntetés-végrehajtási
intézetből (börtönből) szabadult, rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező személy kéri

4. Adókártya
Miért fontos?
A bejelentett munkába állásnak elengedhetetlen
feltétele az adókártya. A munkáltató ez alapján
fizeti a dolgozó után a különböző adókat,
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járulékokat. Adóbevalláskor is ezzel történik az
azonosítás.

elméleti és
biztosítják.

Hol lehet beszerezni?
A területileg illetékes NAV
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) irodában, , illetve
azoknál a Kormányablakoknál, ahol van kirendelt
NAV pont.

Jogosítványt
kaphat, aki

gyakorlati

oktatást

és

vizsgát

az

1. az egészségügyi
alkalmasság
feltételeinek megfelel, amit a körzeti orvos állapít
meg egy általános kivizsgálással (látás, vérnyomás
stb.). Ha tehergépkocsira szeretnénk jogosítványt
szerezni, annak elengedhetetlen feltétele a
pályaalkalmassági vizsga, amely egy szigorúbb
egészségügyi
kivizsgálást
jelent
(pl.
reflexvizsgálat);
2. betöltötte a járműkategóriához előírt életkort
(segédmotor: 14. életév, autó 17. életév); ma már
semmilyen iskolai végzettséghez sem kötik a
jogosítvány megszerzését, de azért írni-olvasni
kell tudni, hiszen a tesztek a KRESZ-vizsgához
írásos formában vannak megadva;

Mennyibe kerül?
Az adóigazolvány első alkalommal történő
kiállítása díjmentes. Díjmentes az újabb
adóigazolvány kiállítása akkor is, ha a korábban
kiállított
adóigazolványon
szereplő
adat
megváltozott vagy téves. Ha az újabb
adóigazolvány kiállítására azért van szükség, mert
a korábbi adóigazolvány elveszett, megsemmisült,
megrongálódott vagy azt ellopták, akkor az újabb
adóigazolvány kiállításáért 3000 forintot kell
fizetni.
Kiváltásához
szükséges
a
személyazonosító kártya és a lakcímkártya.
Méltányossági alapon ingyen is kapható
adókártya, ezt a lakhely szerinti illetékes irodában
kell kérelmezni írásban, indoklással. Ilyen indok
lehet a büntetés-végrehajtási intézetből (börtönből)
történő szabadulás és a jövedelem hiánya (pl. az
igénylőnek nincs rendszeres jövedelme, eddig
szabadságvesztéses büntetését töltötte stb.)

3. sikeresen letette az elméleti vizsgát (azaz a
KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a
forgalmi vizsgát (ez maga a forgalomban történő
vezetés); ezen kívül rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító
igazolással.

5. Vezetői engedély
(jogosítvány)

Mennyibe kerül?
Nem a jogosítványért, azaz az iratért kell fizetni,
hanem a tanfolyamért. Az ár ezért nagyban függ
az adott iskolától. Általánosságban elmondható,
hogy kb. 120000 forintért bárhol az országban
megszerezhető
egy
“B”
kategóriás
(személygépkocsi vezetését lehetővé tevő)
jogosítvány.

Miért fontos?
Autót és egyéb járművet (pl. lovaskocsi,
motorkerékpár,
kistraktor,
személygépkocsi,
teherautó, mezőgazdasági vontató stb.) a jelenlegi
törvények szerint csak jogosítványnyal lehet
vezetni.

A vezetői engedély kiváltása, cseréje — akár
adatváltozás,
vagy
személyazonosításra
alkalmasság érvényességének lejárta, vagy
egészségi alkalmasság lejárta miatt kerül sor —,
pótlása
eltűnés,
megsemmisülés
vagy
megrongálódás esetén: 4000 forint. Jogosítványt

Hol lehet beszerezni?
A jogosítványhoz szükséges egy elméleti és
gyakorlati oktatásból álló tanfolyam elvégzése,
ami után vizsgát kell tenni. Szinte minden
városban található autós-motoros iskola, ahol az
8
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méltányossági alapon – ingyen – nem állítanak ki.
Az eltulajdonított vezetői engedély pótlása
illetékmentes.

8.00-tól sorszámkiadás, fényképezés, 8.15-től
okmány ügyintézés. Utolsó sorszámkiadás: 19.15.
Mennyibe kerül?
A kérelemhez szükséges illeték összege a
kérelmező életkorától, az érvényességi idő
hosszától és a kiállítás gyorsaságától függ.
Rendes eljárás (20 napon belül):

6. Útlevél
Miért fontos?
Az útlevél a külföldi
utazásokhoz
szükséges hivatalos irat. Az Európai Unión belüli
utazáshoz elegendő az új típusú személyazonosító
kártya vagy a régi személyi igazolvány is,
függetlenül attól, hogy repülővel, vonattal, busszal
vagy egyéb közlekedési eszközzel történik az
utazás. Ha azonban valaki az Európai Unión
kívülre utazik, akkor köteles az útlevelét magával
vinni.

• 18-70 éves korúaknak 10 évre szóló útlevélért
14000 forintot kell fizetni.
• Igényelhető 1 évre is útlevél, aminek az ára 2500
forint.
• A 18-65 éves korosztály igényelhet 5 évre szóló
okmányt is, ebben az esetben az illeték 7 500
forint.
• Elveszett útlevél esetén normál illetéket kell
fizetni (5 évre 7500 forint,
10 évre 14000 forintot).
• Az útlevél érvényességi idején belül
eltulajdonított
(ellopott)
okmány
pótlása
illetékmentes (az ügyintézéshez szükséges a
rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv bemutatása).

Elrendelt pártfogói felügyelet alatt csak külön,
hivatalos engedéllyel (ezt csak a bv. bíró adhatja
ki!) lehet Magyarország területét elhagyni.
Európai Unión belüli utazásnál a pártfogót minden
esetben szükséges tájékoztatni!

• Megrongálódott igazolvány esetén dupla az
illeték (5 évre 15000 forint,
10 évre 28000 forintot).
• Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet
elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai
miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem
képes kifizetni.
Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás pótdíja 19000
forint.
Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás pótdíja 29000
forint.
Azonnali (24 órán belüli) eljárás pótdíja 39000
forint.

Hol lehet beszerezni?
Az útlevél iránti igény bármelyik járási hivatalban
vagy a Központi Okmányirodában nyújtható be.
2019-ben már a járási hivatalok okmányirodáiban
is lehet a lejárt vagy elvesztett útlevelet igényelni,
illetve pótolni.
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.
Általános tájékoztatás a 1818 telefonszámon
kérhető.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 8:00 – 20:00,
szombat-vasárnap: 8:00 – 14:00
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A PÁRTFOGÓNÁL…

Ha valaki a feltételes szabadlábra helyezés alatt
újabb bűncselekményt követ el, visszakerülhet a
börtönbe.
A pártfogói felügyelet elrendelése a bv. bíró
hatásköre. Feltételes szabadlábra helyezés esetén
többnyire elrendeli. Jó tudni, hogy ha valakinek a
feltételese kevesebb, mint egy év, akkor is egy
évig lesz pártfogó felügyelője, mert a törvény
minimum egy év pártfogói felügyeletet ír elő.
Tehát például ha valakinek a feltételes szabadlábra
bocsátása 2 hónap, akkor egy évig kell a pártfogó
felügyelőhöz járnia.

1. Ha van kötelezően kirendelt pártfogó…
Miért fontos?
A feltételes szabadlábra helyezés gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a megadott időszakban már
hazaengedték a fogvatartottat („szabadult”), de
nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor még a
kiszabott büntetés hatálya alatt áll, azaz büntetése
még tart a feltételes szabadlábra helyezés lejártáig.
Feltételes szabadlábra helyezés esetén a bv. bíró
elrendelheti a pártfogó felügyeletet. Ez függ a
bűncselekménytől, a szabadságvesztéses büntetés
időtartamától (meny-nyi időt töltött börtönben), a
szociális és a családi körülményektől, továbbá
attól, hogy első bűntényes vagy visszaeső az
illető, illetve hogy milyen magatartást tanúsított a
börtönben.

Hová kell fordulni?
A lakó- vagy tartózkodási hely szerinti illetékes
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály megyei
(fővárosi) hivatalainál kell jelentkezni. Akinek
elrendelik a pártfogó felügyeletét, az erről
kétféleképpen tájékoztatják:
• egyrészt a bv. bíró szóban, a
kedvezménytárgyaláson,
• másrészt a szabaduló levélre ráírják a
következőt: „Szabadulása után jelentkezni köteles
a lakóhelye szerint illetékes pártfogói
szolgálatnál”.

A pártfogó felügyelet lényege:
• a kontroll, azaz ellenőrzés: a pártfogó ellenőrzi,
hogy az általa megszabott magatartási szabályokat
a pártfogolt betartja-e, illetve végrehajtja-e,
folytatja-e előző életmódját, tehát bűnözik-e vagy
sem, rendezett-e az életvitele vagy sem stb.;
• és a segítség, azaz iránymutatás, hogy különböző
problémáival (pl. munkahely-keresés,
iskolakeresés stb.) hová fordulhat szakszerű
segítségért a pártfogó felügyelet alatt álló.

A pártfogó felügyelővel a szabadulást követő 48
órán belül fel kell venni a kapcsolatot
(munkanapba számítva)!
Mennyibe kerül?

Ha a bv. bíró elrendeli a pártfogó felügyeletet, az
kötelező érvényű. Ezért ha valaki ezen
kötelességének (pl. rendszeres megjelenés a
megbeszélt időpontokban a pártfogó felügyelőnél)
nem tesz eleget, indokolt esetben a pártfogó
felügyelő akár javasolhatja az ügyészségnek, hogy
az illető visszakapja és letöltse a fennmaradó
ítéletét. Ilyenkor az ügyészség mérlegeli, hogy
megalapozott-e a pártfogó felügyelő javaslata, s
ha annak találja, akkor vádemelési javaslattal
továbbküldi a pártfogolt ügyét a bv. bíró elé, aki a
végleges döntést kimondja.

A pártfogói felügyelet ingyenes.
FONTOS!
SZABADULÓ IGAZOLÁST SÉRTETLENÜL A
BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI PÁRTFOGÓ
FELÜGYELŐ
(TOVÁBBIAKBAN
BV.
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐ) RÉSZÉRE BE
KELL MUTATNI!
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SEGÉLYEK,
SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁSOK,
JUTTATÁSOK…

2. Ha nincs kötelezően kirendelt pártfogó:
bejelentkezés utógondozásra
Miért fontos?
Az utógondozással foglalkozó pártfogók a civil
életbe való visszailleszkedésbe próbálnak
segítséget nyújtani, azaz iránymutatás adnak, hogy
különböző problémáival (pl. munkahelykeresés,
stb.) hová fordulhat szakszerű támogatásért a
szabaduló.

Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálat

Szociális

Osztály,

2016-tól a szociális segélyek, járadékok és
ellátások egységesebb rendszerben lesznek
igényelhetők, az önkormányzatoktól korábban
három külön jogcímen igényelhető szociális
segély fajtát összevonták. Ezáltal a korábban
külön igényelhető és utalt temetési segély,
átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás közös név alatt, már önkormányzati
segélyként igényelhető 2016-tól. Azonban
kizárólag a településvezetők döntése alapján
kaphatnak a rászorulók méltányossági alapon
települési szociális támogatásokat.
2015. március 1-től a rendszeres szociális segély a
járási hivatalokhoz került és járási segélynek
hívják. Ezt a helyi járási hivatalnál kell igényelni.
Tulajdonképpen megszűnt az egységes állami
segélyezés.

Hová kell fordulni?
Utógondozásra már a bv. intézetben kérelmi lapon
a nevelőnél, de lakó- vagy tartózkodási hely
szerinti illetékes Fiatalkorú/Felnőtt korú Pártfogó
Felügyelői Osztály megyei (fővárosi) hivatalainál
is lehet jelentkezni. Ha volt már korábban
pártfogó kirendelve, akkor nála is lehet
kérelmezni az utógondozást.
Mennyibe kerül?
Az utógondozás ingyenes.

MUNKAVÁLLALÁS
1. A Foglalkoztatási Osztályok
(régi nevén: Munkaügyi Központ)
szolgáltatásai
Miért érdemes regisztráltatni magunkat?
Amennyiben szabaduláskor még nincs állása, illetve
munkahelye a szabadulónak, taná-csos elmenni a
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területileg illetékes munkaügyi központba, ahol
álláskeresőként (régi nevén: munkanélküliként)
regisztrálják. Azért különösen fontos a
regisztráció, mert mind álláskeresési járadékra
(régi nevén: munkanélküli segélyre), mind pedig
támogatott képzésekre csak akkor jogosult egy
munkanélküli, ha regisztráltatja magát, illetve
közfoglalkoztatásban is csak akkor lehet részt
venni, ha regisztrált álláskereső valaki. Ez
ingyenes, de vannak feltételei, pl. a jelentkezőnek
vállalnia kell az együttműködés szabályait. A
központban meghatározott időnként jelentkezni
kell, ahol ismertetik az éppen aktuális
munkalehetőségeket, valamint az álláskeresőnek
is aktívan kell munkát keresnie. Rendszeres
jelentkezés
hiányában
a
nyilvántartásból
automatikusan
törlik
a
jelentkezést.

• öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantság
nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem
részesül;
• munkát akar vállalni, de számára a kirendeltség
nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani;
• elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központ
kirendeltségével aktívan együttműködik.
Hol és hogyan igényelhető az álláskeresési
járadék?
Az álláskeresési járadékot a lakóhelye szerint
illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási
osztálya állapítja meg, amelynek elérhetőségéről
itt tájékozódhat.
Az álláskeresési járadék megállapításának és
későbbi folyósításának előfeltétele regisztráció a
lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes
járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.
Már meglévő regisztráció esetén az ellátás iránti
kérelmet kell benyújtania, ugyanis az álláskeresési
járadék igénylése kérelem benyújtásával indul,
amely lehetséges az alábbi módokon:
• személyesen,
• e-mailben
• ügyfélkapun keresztül (www.mo.hu)
• online (elektronikus ügyintézés)
(www.ugyintezes.munka.hu)

Igényelhető segítség:
• foglalkoztatást helyettesítő támogatások
(álláskeresési járadék, költségtérítés, nyugdíj előtti
álláskeresési segély)
• támogatott szakmai és egyéb képzések,
• állásközvetítés,
• tanácsadások: munka- és pályatanácsadás,
pszichológiai tanácsadás, munkajogi tanácsadás,
álláskereső klub stb.
• közfoglalkoztatás.

Fajtái:
• költségtérítés
• nyugdíj előtti álláskeresési segély – (öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év
hiányzik, és legalább 45 napon át állás-keresési
járadékban részesült).

1.1. Álláskeresési járadék
(régi nevén munkanélküli ellátás) jogosult, aki:
• álláskereső (munkanélküli);
•
álláskeresővé
(munkanélkülivé)
válását
megelőző 3 éven belül legalább 360 nap
munkaviszonyban töltött idővel rendelkezik (a
börtönben töltött idő nem számít bele, így ha
valaki börtönbe kerülés előtti három évben
megszerzi a minimum 360 nap munkaviszonyt és
akár 10 évet is börtönben tölt, akkor is jár neki a
támogatás);

Az intézéshez szükséges:
a) személyazonosító igazolvány,
b) TB kártya, adókártya,
c) munkáltatói igazolás a munkanélküli-járadék
megállapításához,*
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d) munkáltatói igazolás a munkaviszony
megszűnésekor,*
e) adatlap a bírósági végzéssel megállapított
tartási kötelezettségekről,*
f) TB kiskönyv*

Érdeklődni az illetékes Foglalkoztatási Osztályon
(régi nevén: Munkaügyi Központ) lehet.
További információk találhatóak az alábbi
honlapon:
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/

* Ezeket az igazolásokat a munkaviszony
megszűnésekor a munkáltató adja ki. Négy évre
visszamenőlegesen kell összegyűjteni, mivel ezzel
lehet igazolni a korábbi mun-kaviszonyokat (ha
már nincs meg, újra el kell kérni a munkáltatótól).

MUNKAVÁLLALÁS
1.4. Alkalmi munkavállalási kiskönyv
2010. április 1-jétől megszűnt az alkalmi
munkavállalói kiskönyv és a közteher-jegy, amely
helyett egyszerűsített munka-szerződést kell kötni.

1.2. Támogatott szakmai és egyéb
Részletes leírás a támogatott képzésekről a
„TANULÁS” című fejezetben olvasható a 15.
oldalon.

A törvény szerint egyszerűsített foglalkoztatásnak
minősül:

1.3. Közfoglalkoztatás

• a háztartási munka,
• a mezőgazdasági munka,
• idegenforgalmi idénymunka,
• a kiemelten közhasznú szervezetnél végzett
munka és az alkalmi munka.

A
teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
részére
megállapított
közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és
középfokú iskolai végzettséget nem igénylő
munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése
esetén havibér alkalmazása esetén 2021. március 1jétől 85 000 forint.
A
teljes
munkaidőben
közfoglalkoztatási
jogviszonyban
foglalkoztatott
munkavezetőt
megillető közfoglalkoztatási bér havibér esetén
2021. március 1-jétől 93 525 forint.
A legalább középfokú iskolai végzettséget és
szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a
közfoglalkoztatottat
megillető
garantált
közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése
esetén havibér alkalmazása esetén 2021. március 1jétől 110 815 forint.
A
munkavezetőt
megillető
garantált
közfoglalkoztatási bér havibér alkalmazása esetén
2021. március 1-jétől 121 935 forint.

Az
egyszerűsített
munkaszerződést
írásban
akkor kell megkötni, ha a
foglalkoztatás egybefüggő
időtartama az 5 napot eléri.
5 napot nem meghaladó
foglalkoztatás esetén elegendő a szóbeli
megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve
a jelenléti ív vezetése. A bejelentési kötelezettséget
az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé,
elektronikusan vagy telefonon (185-ös alapdíjas
vonal, vagy a 1818-as ingyenes vonalon) vagy
mobil alkalmazáson keresztül kell bejelenteni a
munkáltatónak.
Egyszerűsített foglalkoztatás
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esetén a foglalkoztatott nem minősül Tbj. szerinti
biztosítottnak,
nyugellátásra,
baleseti
egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési
ellátásra szerez jogosultságot.

• a munkaviszony megszűnése is csak a törvényben
szabályozott módon történhet.
Aki szeretne még felnőttkorában is tanulni, annak
érdemes nekivágnia, mert könnyebb munkát
találni az embernek, ha van piac-képes
szakképesítése. Általában 16 évtől lehet
jelentkezni a képzésekre, és nincs felső korhatár.

2. Munkaszerződés
Ha valaki talál munkahelyet,
munkaviszonyának feltételeit
a
munkáltatóval
munkaszerződésben rögzíti
(ez a „bejelentett munka”).
Már a munkába állás első
napján kell munkaszerződéssel rendelkezni,
ellenkező
esetben
a
munkaadó
komoly
büntetésekre számíthat. A szerződés tartalmazza a
munkavállalói jogállást, a munkakört, a fizetés
összegét, a próbaidő időtartamát, illetve a
munkához kapcsolódó egyéb feltételeket. A
próbaidő maximum három hónap lehet. Ez alatt is
már kell munkaszerződéssel rendelkezni, az
általános tévedés, hogy próbaidő után kötnek
munkaszerződést.
Próbaidő alatt mindenféle indoklás nélkül mindkét
fél felbonthatja a szerződést.
A munkaszerződés lehet határozott idejű (a
munkaszerződésben
megjelölt
időpontban
automatikusan megszűnik a szerződés), és
határozatlan idejű is.
A fizetés teljes (= bruttó) összegéből különféle
levonások (a biztosított által fizetendő járulékok
2020. július 1-jétől: társadalombiztosítási járulék
18,5%) történnek. Ezek összegének a kiszámítását
általában a munkahelyen elvégzik, és így a dolgozó
a nettó összeget kapja (ez kevesebb tehát, mint a
bruttó).

Hova érdemes fordulni, ha:
• Nincs meg a nyolc osztály?
Vannak olyan általános iskolák (dolgozók iskolái),
ahol munka mellett heti 2-3 alkalommal lehet
tanulni (ezek a levelező, esti képzések). Tandíjat
nem kell fizetni.
Néhány cím:
- Béke Gyermekotthon Általános Iskolája, 1021
Budapest, Dénes u. 1.,
telefon: 06-1-394-1926
- Felnőttek Általános Iskolája, 1106 Budapest,
Keresztúri u. 7-9., telefon: 06-1- 260-0063
- Semper Studió Felnőttek Általános Iskolája és
Gimnáziuma, 1033 Budapest, III. ker. Szérűskert u.
40. telefon: 06-1-388-8875 fax: 06-1-388-8875;,
email:
felnottek.iskolaja@semper-bp3.sulinet.hu

Bejelentett munkavégzés előnyei:
• az itt eltöltött idő hivatalosan is munkaviszonynak
számít, beleszámít a nyugdíjba, munkaügyi
ellátásba;
• táppénz és betegbiztosítási jogosultság;
• törvényben meghatározott idejű fizetett
szabadság;
• a munkabér kifizetése biztos;
14
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TANULÁS/
KÉPZÉS

kötött képzéseket szakmai képzésként a
szakképzőkön túl a felnőttképzők is végezhetik. Az
első két szakképesítés megszerzése végzettségtől
függetlenül ingyenes marad. A részszakmák
továbbra is tanfolyamon végezhetők el, a
képzésekért
fizetni
kell.
A
szakképzési
intézményekben elvégzett alapszakmákhoz az
állam garantált szakképesítést biztosít, míg a piaci
alapon működő, képzéssel foglalkozó központok
tanúsítványt állíthatnak ki, amellyel a tanulók
akkreditált vizsgaközpontokban szerezhetik meg
az államilag elismert bizonyítványukat.

Érettségizni szeretne?
Az
általános
iskolákhoz
hasonlóan érettségizni is lehet
levelező, esti formában munka
mellett. Néhány iskolában van
távoktatásra is lehetőség, ami azt
jelenti, hogy kb. 2-4 hetente kell bemenni
konzultációra az iskolába, általában hétvégén. Az
általános iskolákhoz hasonlóan a budapesti esti,
levelező oktatásról a Váltó-sáv Alapítványnál
lehet érdeklődni, illetve a polgármesteri hivatalok
oktatási osztályán adnak felvilágosítást. Van, ahol
tandíjat kell fizetni, erről az iskolák adnak
felvilágosítást.

Milyen szakmák számítanak piacképesnek
2022-ben? (A piacképes annyit jelent, hogy van rá
kereslet.
Ez
minden
évben
változik!
https://szakkepzes.ikk.hu/)
Felsorolunk néhányat:
A budapesti lista:ács, ápoló, asztalos, autószerelő,
autóbuszvezető, bádogos, burkoló, cukrász,
elektronikai
műszerész,
festő,
fodrász,
gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló,
gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, húsipari
termék-gyártó, ipari gépész, karosszérialakatos,
kőműves, mezőgazdasági gépész, lovász, műszaki
informatikus, pék-cukrász, szakács, villanyszerelő.
Bács-Kiskun
megyei
listát:ács,
ápoló,
autóbuszvezető, autószerelő, bádogos, belovagló,
cukrász, dísznövénykertész, festő, mázoló, tapétázó,
fodrász, gazda, gépgyártástechnológiai technikus,
gépi forgácsoló, grafikus, gyakorló ápoló, gyakorló
csecsemő- és gyermekápoló, halász, haltenyésztő,
hegesztő, ipari gépész, járműfényező, kertész,
kőműves,
központi
fűtésés
gázhálózat
rendszerszerelő, lovász, mechatronikai technikus,
mezőgazdasági gépész, női szabó, pék, pékcukrász, pincér, szakács, szociális gondozó és
ápoló, tehergépkocsi-vezető, vadászpuska műves,
vendéglátásszervező, villanyszerelő, virágkötő és
virágkereskedő, zöldség- és gyümölcstermesztő. A
2018/2019-es tanévre vonatkozó listát a Magyar
Közlönyben találjátok meg, az 5. oldaltól.
Foglalkoztatási Osztályok támogatott képzései:

Néhány cím:
Általános Iskola és Gimnázium:
- Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és
Gimnázium Bauer Sándor utcai Tagintézménye,
1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8., telefon: 061-313-9486- Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium,
Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola,
1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a, telefon: 06-1313-7235 és/vagy
- Leövey Klára Gimnázium, 1096 Budapest,
Vendel u. 1., telefon: 06-1-215-9590
OKJ-s képzések
Jelentős változáson ment át a szakképzési
rendszer. Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
helyét most januártól a szakmajegyzék váltotta fel,
és az eddigieknél kevesebb alapszakma közül lehet
választani, a legtöbb képesítés pedig csak iskolai
rendszerű képzésben – nappali vagy esti tagozaton
– végezhető el. Az új szakmajegyzékben 175
alapszakma szerepel a korábban meghirdetett
több mint hétszázhoz képest. Az OKJ-ból kikerült
képzéseket, korábbi ráépüléseket, munkakörhöz
15
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A központok rendelkeznek a tanfolyamok,
szakmaszerzési lehetőségek, át- és továbbképzések
stb. aktuális adataival, mely időszakonként és
területenként változik. Érdemes a kirendeltségeken
érdeklődni a részletekről.
Az álláskereső képzési támogatást kaphat.

menhelyet, tisztálkodási, mosási lehetőség van,
szociális munkás segítsége biztosított, ingyenes)
- átmeneti és rehabilitációs szállók (meghatározott
ideig folyamatos ott lakást biztosít, az ott dolgozók
döntése alapján lehet bekerülni, alacsony térítési
díjat kell fizetni, sok helyen van kötelező
előtakarékosság, szociális munkás segítsége
biztosított)

A támogatás lehet:
• kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, ami
a minimálbérnek felel meg.
• a képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy
egészben történő megtérítése.

- anyaotthonok, családos szállók
- egyéb szállások
- egészségügyi ellátás hajléktalan embereknek
- nappali melegedők
- ruhaosztás
- népkonyhák
- hivatalos ügyintézések, iratpótlások

Elérhetőség:
A Megyei Foglalkoztatási Osztályok
a
megyeszékhelyeken, illetve kihelyezett irodák
formájában kisebb városokban is elérhetőek.
Tájékozódás: www.nfsz.munka.hu (munkaügyi
kirendeltségek, állások, támogatott képzések).

Elérhetőség:
A diszpécserszolgálat telefonszáma:
06-1- 338-4186, Ügyfélszolgálat: Budapest, 1073
Kürt u. 4. Nyitva: hétfő-pénteki 9-15. Telefon: 06-1322-3423, web: www.menhely.hu

LAKHATÁS
Kikerülve a börtönből jó esetben van hova menni:
családhoz,
rokonokhoz,
barátokhoz,
ismerősökhöz. Ha még sincs ilyen lehetőség, hova
lehet fordulni?
Az albérlet elég drága mindenhol, és ráadásul több
havi lakbért is elkérnek előre (ez a kaució). Ha
mégis az albérlet a választás, akkor nagyon fontos
albérleti szerződést kötni (nem úszik el a kaució,
van felmondási idő).
Az
albérleten
kívül
hajléktalanellátó
intézményeket is igénybe lehet venni.
A
Menhely
Alapítvány
non-stop
diszpécserszolgálata felvilágosítást ad az alábbi
ellátásokról:
hajléktalan- és munkásszállók:
- éjjeli menedékhely (egy-egy éjszakára bárki
igénybe veheti, reggelenként el kell hagyni a
16
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Élő Reménység Alapítvány

Ha valamennyi jövedelem van, de még nehézséget
okoz az albérlet vállalása vagy a lakásbérlés,
akkor kínálhat megoldást az átmeneti szálló
intézménye. Itt általában havonta fizetni kell
néhány ezer forintot. Állandó szociális munkás
támogatása szolgáltatásként biztosított. (32.
oldalon)

Az
Alapítvány
félutas
házat
működtet
Dunakeszin.
Újjászületett
keresztyének
munkaközössége hozta létre. Az intézményvezető
családjával élnek együtt a gondozottak, és helyben
munkát is tudnak biztosítani. A bekerülés feltétele
az absztinencia és a motiváltság a talpra álláshoz,
valamint a keresztény szellemiségű életvitel.

Krízishelyzetben lévő családoknak lehetősége van
hosszabb-rövidebb időre közösen átmeneti
szállóra költözniük. Azonban ezeknek a férőhelyei
nagyon korlátozottak. (37. oldalon)

Elérhetőség:
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pf.: 104. Cím:
Dunakeszi, Déli u. 11. telefon: 06-27-344-800.
Vezető: Szabó József,
e-mail: eloremenyseg1@gmail.com,
Web: http://www.eloremenyseg.hu/

Ha
a
szabaduló
rendelkezi
pénzzel,
valószínűsíthetően nem szeretné a hajléktalan
ellátást igénybe venni. Ilyenkor érdemes
utánanézni a munkásszállóknak, melyről szintén
található egy lista a mellékletben. (38. oldalon)

Boldogkerti Lakóotthon
A lakóotthont a Baptista Szeretetszolgálat hozta
létre,
Debrecenben.
Elsősorban
gyógyult
szenvedélybetegeket várnak, de fogadnak
börtönből kikerült embereket is. A bekerülés
feltétele az absztinencia és a motiváltság a talpra
álláshoz.
Elérhetőség:
4030 Debrecen, Melith u.6., telefon:
06-52-474-127 Vezető: Tőkés Tibor
e-mail: boldogkert@orszik.hu

A teljesség igénye nélkül a mellékletben budapesti
és Pest megyei hajléktalanszállókat sorolunk fel,
ezekért az éjjeli menedékhelye-kért nem kell
fizetni. (29. oldalon)
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SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ
SZERVEZETEK
VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY
Igényelhető segítség:
• kapcsolatfelvétel az Alapítvánnyal már a
büntetés-végrehajtási intézetben a társadalmi és
munkaerő-piaci beilleszkedés
• munka, lakhatás, képzés/oktatás, emberi
kapcsolatok rendezése érdekében
• folyamatos kapcsolattartás és támogatás a
börtönben, szabaduláskor és szabadulás után;
• a büntetés-végrehajtási intézetben: szabadulásra
felkészítés, különböző képzések biztosítása
(kortárssegítő képzés, gimnáziumi oktatási
program,
stb.),
továbbá
egyéni
gondozás/tanácsadás biztosítása;
• szabadulás után: munka, lakhatás, képzés/oktatás
elérhetőségének
segítése,
különböző
életproblémák
megbeszélése,
megoldásuk
támogatása;
• fogvatartottak hozzátartozóinak minden hónap
utolsó pénteki napján (18.00-20.00) Hozzátartozó
Csoport biztosítása

Az Alapítvány anyagi támogatást nem nyújt, de
segít az esetleges lehetőségek felkutatásában és
elérésében.

A kapcsolatfelvétel történhet büntetés-végrehajtási
intézetben és szabadulás után. A börtönből
érdemes egy levelet küldeni az Alapítvány címére,
vagy abban a bv. intézetekben, ahol az Alapítvány
munkatársai működtetik a projekteket, a nevelő
számára kiadott kérelmi lapon lehet jelezni a
kapcsolat felvételi szándékot. Szabadulás után
telefonon, e-mailben vagy személyesen kereshető
szervezetünk.

További felvilágosításért és segítségért kereshető a
Váltó-sáv Alapítvány. Cím: 1082 Budapest, Üllői
út 42. (41-es kapucsengő) telefon: 06-1-352-6755;
06 70 424 9760; e-mail: alapitvany@valtosav.hu;
web: www.valtosav.hu; Nyitva tartás: hétfő 13-18,
kedd 9-17, szerda 9-18, csütörtök 9-17, pénteki 918. Szakmai vezető: Mészáros Mercedes

18

Praktikus ismeretek szabaduláskor

Kiadvány szabadulóknak

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Kék Pont

Igényelhető segítség:
• börtönmissziós tevékenység a börtönben
(istentisztelet tartása, lelki gondozás, szabadulásra
felkészítés);
• családgondozás;
• munka és lakhatás keresésében segítség.
Csak azokkal foglalkoznak, akikkel már a
börtönben felvették a kapcsolatot.
A Börtöntársaság anyagi támogatást nem nyújt.

Igényelhető segítség:
Alacsonyküszöbű és egyéb kábítószer problémákkal
küzdők ellátására szerveződő szolgáltatások.
Elérhetőség:
e-mail: info@kekpont.hu; cím: 1095 Budapest,
Gát u. 25. I/8; Kliensek, hozzátartozók: hétfőpéntek 10-18; Gát utcai (központi) ambulancia: 061-215-78-33 és 06-70-607-49-69; Békásmegyeri
ambulancia: 06-1-454-0876
és 06-70/607-50-30; web: www.kekpont.hu

Elérhetőség:
2100 Gödöllő, Pf.268.; telefon: 06-28-416 742,
Magyari Márton (telefon: 06-20-824-8365); web.:
http://mtb.tessediksamuel.hu/index.php;
e-mail:
bortonmisszio@gmail.com. Vezető: Roszik Gábor
(telefon: 0620-824-7621)

Megálló Csoport Alapítvány
Szenvedélybetegekért
Igényelhető segítség:
Reintegrációs
programok
megvalósítása
fogvatartottaknak és szabadultaknak. Különböző
szolgáltatások (rehabilitáció, elterelés, oktatás)
szenvedély-betegeknek.

Diótörés Alapítvány
Igényelhető segítség:
Az Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, 1997
óta elsősorban a volt állami gondozott, hajléktalan
fiatalok (18-35 éves korig) problémáira keresi a
megfelelő, célzott segítségnyújtási lehetőségeket.
• ügyintézés, jogi tanácsadás, érdekképviselet
• nappali és szállásnyújtó hajléktalan ellátás,
támogatott albérletek
• munkahely-, lakás keresés,
•drog rehabilitáció, alacsonyküszöbű és bent-lakás,
pszichológiai tanácsadás.

Elérhetőség:
Cím:1084 Budapest, József utca 49.; telefon/fax:
06-1-303-65 74;
e-mail: info@megallo.org
web: http://megallo.org/
Nyitva:
Hétköznap: 9-19
Mécses Szeretetszolgálat

Elérhetőség:
Ügyfélfogadás: 1135 Budapest, Róbert Károly krt.
102. sz.; telefon: 06-1-788-07-60; 06-1-239-14-20;
Mobil: 06-70/313-29-14; Postacím: 1085 Budapest,
József krt. 30-32.; e-mail: diotores@diotores.hu;
web: www.diotores.hu/

Cím:2600 Vác, Hattyú u. 1.
telefon: +36 30 175 50 67
mecsesbp@gmail.com
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segítséget biztosít egyes, a strasbourgi Európai
Emberi Jogi Bíróság vagy más nemzetközi
jogvédelmi fórum elé terjesztett panaszok esetén.

Magyar Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat
Igényelhető segítség:
A szervezet segít az érintetteknek a függőségtől
való megszabadulásban, a hozzátartozóknak és a
környezetnek pedig abban, hogy legyenek képesek
támogatni a szenvedélybeteg embert a gyógyulás
útján.

Elérhetőség:
Csak írásban fogadnak kérelmeket.
Tömören írja le a problémáját a segítségkérő.
Magyar Helsinki Bizottság; 1242 Budapest, Pf.
317.; web: www.helsinki.hu;
e-mail: helsinki@helsinki.hu;
telefon: 06-1-321-4323, 06-1-321-4327

Elérhetőség:
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 96.; tel/fax:
(06 1) 466-4455
telefon: 06-1-372-0910 ;
Nyitva:
Hétfő-kedd: 11:00-17:00
szerda-csütörtök: 9.00–17.00 óráig
pénteki: 8.00–15.00
web: http://www.karitasz.hu/rolunk/rev; e-mail:
caritas.revbp@caritas.org.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Igényelhető segítség: Az egyenlő bánásmód
követelményének meg-sértése esetén a jogaiban
sértett fél kérelmére, vagy a törvényben
meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a
hatósági eljárást annak megállapítása érdekében,
hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.
Elérhetőség:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.;
telefon: 06-1-795-2975
fax: 06-1-795-0760;
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672;
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu;
web: http://www.egyenlobanasmod.hu/

Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság
Igényelhető segítség:
Börtönmissziós tevékenység végzése. Levelezős
segítő szolgáltatás biztosítása fogvatartottaknak.
Elérhetőség:
Levelezési cím:
1327 Bp. Pf. 30 Újpest/3. posta,
e-mail: mecsesbp@gmail.com

Zöldszám: 06 80 203 939
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
2021. január 1-jétől az Egyenlő Bánásmód Hatóság
(EBH) feladatait az alapvető jogok biztosa veszi át.
Az ombudsman jár el az egyenlő bánásmódot és az
esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben.
Az ügyfelek ezen ügyekben is a korábban
megszokott módokon fordulhatnak az alapvető
jogok biztosához. A vírushelyzetre való tekintettel
a személyes ügyfélfogadás átmeneti ideig szünetel,
vizsgálat indítását kezdeményező beadványokat
postai és elektronikus úton fogadja az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala. Az ügyfelek a
fentieken túl a:

Magyar Helsinki Bizottság –
Emberi Jogi Tanácsadó Iroda
Igényelhető segítség: jogi tanácsadás.
A Bizottság Budapesten működtetett Emberi Jogi
Tanácsadó Irodája ingyenes jogi tanács-adást és
képviseletet nyújt - elsősorban fogvatartás
körülményeivel,
bántalmazással,
idegenrendészettel és menedékjoggal összefüggő
panaszok esetén. Emellett eljárási kérdésekben jogi
20
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Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40.

Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői
Osztálya

telefon: (06-1-) 475-7129; (06-1-) 475-7100

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4., 1519
Budapest, Pf.: 575.,
Telefon: (1) 896 – 21 – 56,
E-mail: isz.fn@bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás egyeztetett időpontban:
Hétfő: 8.00-16.00,
Kedd: 8.00-16.00,
Szerda: ZÁRVA,
Csütörtök: 8.00-16.00,
Péntek: 8.00-13.00

fax: (06-1-) 269-1615
Az Ügyfélszolgálat telefonszámai:
(06-1-) 475-7129
(06-1-) 475-7100
(06-80-) 215-000
e-mail: panasz@ajbh.hu ;
web: http://www.ajbh.hu
Nyitva tartás:
hétfő: 8-16 (továbbá előzetes időpont-egyeztetés
esetén 16-18); kedd-csütörtök: 08-16; péntek 8-12.

Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői
Osztálya
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4., 1519
Budapest, Pf.: 575.,
Telefon: (1) 896 – 21 – 57,
E-mail: isz.fk@bfkh.gov.hu.
Ügyfélfogadás egyeztetett időpontban:
Hétfő: 8.00-16.00,
Kedd: 8.00-16.00,
Szerda: ZÁRVA,
Csütörtök: 8.00-16.00,
Péntek: 8.00-13.00
További elérhetőségek:

Társaság a Szabadságjogokért
Igényelhető segítség: Jogi tanácsadás
Ingyenes jogi tanácsadás a TASZ tevékenységi
köréhez kapcsolódó ügyekben (pl. fogyasztói
típusú kábítószerrel visszaélés esetén, adatvédelmi
és közérdekű adatigénylési ügyekben, a hatóságok
szabadságkorlátozó intézkedéseivel kapcsolatban
(elsősorban személyi alapjogot súlyosan sértő,
jogellenes rendőri intézkedések esetén), precedens
értékű ügyekben képviselet.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervez
eti-egyseg/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly2017

Elérhetőség:
Cím: 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. ;
telefon: 06-1-209-0046 ;
Fax: 06-1279-0755;
e-mail: tasz@tasz.hu;
web: www.tasz.hu

További felvilágosításért és segítségért kereshető a
Váltó-sáv Alapítvány. Cím: 1082 Budapest, Üllői
út 42. (41-es kapucsengő) telefon: 06-1-352-6755;
06 70 424 9760; e-mail: alapitvany@valtosav.hu;
web: www.valtosav.hu; Nyitva tartás: hétfő 13-18,
kedd 9-17, szerda 9-18, csütörtök 9-17, pénteki 918. Szakmai vezető: Mészáros Mercedes

Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Elérhetőség: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.,
1519 Budapest, Pf.: 575., Telefon: (1) 896 – 0468
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

Budapest
Főváros
Foglalkoztatási Főosztály

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Család- és
Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság

Kormányhivatala

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Levelezési
cím: 1364 Bp., Pf.: 244. Központi telefon: 4775700, Központi fax: 477-5800
Egyéb Foglalkoztatási főosztályok elérhetősége:
https://nfsz.munka.hu

Személyesen:
1055 Budapest, Szalay u. 10-14 (bejárat a Honvéd
utca – Szalay utca sarkán van) hétfőtől péntekig 812 óráig; Központi Ügyfélszolgálati iroda
elérhető: hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken
8-12 óráig
A Központi Ügyfélszolgálati Iroda telefonos
elérhetőségei:
- szociális és családtámogatási ügyekben :(06-1)
795-3168,
- közoktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1)
795-4755

Központi Okmányiroda
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.;
telefon: 1818 (24 órában hívható); külföldről: +361-550-1858; Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek: 8:00-20:00;
szombat-vasárnap: 8:00-14:00

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
(NFSZ)

Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ)

Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező,
legkiterjedtebb állásközvetítő szervezetrendszere.
Ingyenes
szolgáltatásokkal,
foglalkoztatási
programok működtetésével segíti az álláskeresőket,
a munkavállalókat és a munkaadókat.
Személyes
ügyintézés
a
foglalkoztatási
osztályokon.
Elektronikus
ügyintézés
a
www.nfsz.munka.hu oldalon.
Az NFSZ szakmai irányítása - Innovációs és
Technológiai Minisztérium
Elérhetőség
A lenti elérhetőségeken
csak
a
Foglalkoztatáspolitikáért
Felelős
Államtitkárság illetékességébe tartozó ügyekben
érdeklődhet.
Postafiók cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Sajtókapcsolat: sajto@itm.gov.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Személyes
ügyintézés:
NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kábelhálózati
Centrum, 1149 Budapest, Róna u. 54-56. Fszt 1.,
Ügyfélfogadás: Minden szerdán 09:00-12:00 és
13:00-16:00 óra között. Kapcsolatfelvétel, előzetes
időpont egyeztetés a +36 1 896 3668
telefonszámon kérhető.

Személyi adat és lakcímnyilvántartás: 1818
Erkölcsi bizonyítvány kiadás: 1818

További felvilágosításért és segítségért kereshető a
Váltó-sáv Alapítvány. Cím: 1082 Budapest, Üllői
út 42. (41-es kapucsengő) telefon: 06-1-352-6755;
06 70 424 9760; e-mail: alapitvany@valtosav.hu;
web: www.valtosav.hu; Nyitva tartás: hétfő 13-18,
kedd 9-17, szerda 9-18, csütörtök 9-17, pénteki 918. Szakmai vezető: Mészáros Mercedesű
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MELLÉKLETEK
OLCSÓ VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGEK
Ha olcsón szeretne ruhához jutni, érdemes felkeresni ún. adományboltot (Charity Shop), ugyanis ott néhány
száz forintért hozzá lehet jutni akár minőségi darabokhoz is. Ezeket a boltokat általában valamilyen
jótékonysággal foglalkozó szervezetek működtetik, a ruhákat pedig adományba kapják. Magyarországon a
nagyobb városokban található egy-két ilyen bolt.

BUDAPEST

VÁROS

BOLT NEVE

CÍM

ELÉRHETŐSÉG

E-cherry Adománybolt
VII. kerület (Közösségi
Szociális Szövetkezet)

1077 Budapest,
Király utca 103.

Tel.: 06 30 782 4628

E-cherry Adománybolt
XII. kerület (Közösségi
Szociális Szövetkezet)

1123 Budapest,
Alkotás u. 39/A

Tel.: 06-30-624-0060

Mozaik Adománybolt
(Menedékház
Alapítvány)

1074 Budapest,
Dohány u. 63.

Tel.: 06-70-676-6474

Cseriti Pont Óbuda
Adománybolt

1036 Budapest, Perc u.
2.

Tel.: 06-30-279-1115

Cseriti Pont Angyalföld
Adománybolt

1134 Budapest,
Kassák Lajos u. 72.

Tel.: 06-30-637-0664

Cseriti Pont Ferencváros

1091 Budapest,
Haller utca 88.

Tel.: 06 20 242 1130

Narancs Liget
Adományközpont (Joint
Magyarország / MAZS
Alapítvány)

1075 Budapest,
Síp utca 17.

Tel.: 06-20-400-6741

Karitász PONT
Adománybolt
(Katolikus Karitász)

1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 20.

Tel.: 06-1-372-0910

Segítő Kéz Alapítvány
adományboltja

1133 Budapest,
Gogol u. 36.

Tel.: 06-1-311-1657

Együtt a jobb életért
Közhasznú Alapítvány
adományboltja

1173 Budapest,
Kaszáló utca –(a Végvári
Cukrászda mellet a
FAHÁZ)

Tel.: 06 20 469 0077
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BOLT NEVE

CÍM

ELÉRHETŐSÉG

Siklós

Charity Shop Siklós
(Szemem Fénye
Alapítvány)

Siklós
Felszabadulás utca 78/4.

Tel.: 06-72-251-532

Békés

Babtista.Pont
(Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány)

5630, Békés,
Fáy u. 11.

Tel.: 06-20-929-3773

Nyitott Kapu Szolgáltató
Szociális Közhasznú
Szövetkezet
adományboltja

4028 Debrecen,
Csapó u. 85. fszt.2.

Tel.: 06-70-369-2394

SZETA Alapítvány
adományboltja

3300 Eger,
Széchenyi u. 78.

Tel.: 06-20-401-0631

Babtista.Pont
(Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány)

2500 Esztergom,
Mikszáth Kálmán u 36.

Tel.: 06-20-775-9794,
06-33-631-165

Babtista.Pont
(Baptista Szeretetszol
gálat Alapítvány)

2151, Fót,
Fehérkő út 1.

Tel.: 06-27-535-060

Baptista.Pont
(Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány)

2612 Kosd,
Losonci u. 13

Nagyatád

Charity Shop Nagyatád
(Adomány Pont Hálózat)

7500 Nagyatád,
Korányi u. 2.

Nyíregyháza

Csupaszív Adománybolt
(PCAS- Pets’ Care
Állatmentő és
Környezetvédő
Segélyegyesület)

4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 12.

Charity Shop Pécs
(Szemem Fénye
Alapítvány)

7621 Pécs,
Király u. 49.

Debrecen

Eger

Esztergom

Fót

Kosd

Pécs
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BOLT NEVE

CÍM

ELÉRHETŐSÉG

Baptista.Pont
(Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány)

7621 Pécs,
Uitz Béla u. 1-3.

Tel.: 06-72-791-871

Pilisszíve Adománybolt
(Cseriti Pont
Adománybolt-hálózat)

2085 Pilisvörösvár,
Tűzoltó u. 1.

Tel.: 06-30-285-0030

Jótékonysági Bazár

9400 Sopron,
Lackner Kristóf. u. 48.

Tel.: 06-30-640-8699

Padlás Adománybolt
(Padlás Értékközvetítő
Alapítvány)

3377 Szihalom,
Hunyadi János út 15.

Tel.: 06-20-421-3359

Zalaegerszeg

Charity Shop
Zalaegerszeg
(Adomány Pont Hálózat)

8900 Zalaegerszeg,
Takarék köz 1-2.

Tel.: 06-70-293-7373

Zalaszentgrót

Charity Shop
Zalaszentgrót (Adomány
Pont Hálózat)

8790, Zalaszentgrót,
Eötvös Károly utca 10.

Tel.: 06 70 586 8669

Pécs

Pilisvörösvár

Sopron

Szihalom

További felvilágosításért és segítségért kereshető a Váltó-sáv Alapítvány.
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 42. (41-es kapucsengő)
telefon: 06-1-352-6755
e-mail: alapitvany@valtosav.hu
web: www.valtosav.hu
Nyitva tartás:
hétfő 13-18
kedd 9-17
szerda 9-18
csütörtök 9-17
pénteki 9-18
Szakmai vezető: Mészáros Mercedes
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ÉJJELI MENEDÉKHELYEK
NÉV

CÍM

TEL.

2000 Szentendre,
Szabadkai út 11.

06-20-310-9335

Baptista Szeretetszolgálat Utcafront
Menedék

1102 Budapest,
Bánya u. 1.

06 1 426 7865

BMSZKI - Aszódi
Éjjeli Menedékhely

1097 Budapest,
Aszódi utca 18.

06-1-348-4400

XIII. Bp.
Dózsa Gy. út
152.

06-1-238-95-00

„ÉRTED” Városi
Hajléktalan
Menedékhely

BMSZKI - Dózsa Éjjeli
Menedékhely

BMSZKI – Előd I.
BMSZKI – Könyves
BMSZKI – Női Éjjeli
menedékhely

BMSZKI - Váci
Éjjeli Menedékhely

Érdi Szociális Gondozó
Központ Fedett Hajlék

1105 Budapest,
Előd u. 9.
1087 Bp.,
Könyves Kálmán
krt. 84.
1134 Budapest,
Dózsa Gy. út
152.

IV. Bp. Váci út
102.

2030 Érd,
Fehérvári út 89.

06-1-260-70-47

SZOLGÁLTATÁS
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 26 fő.
Elhelyezés 20 ágyas hálóteremben.
Tisztálkodási mosási lehetőség, szappant,
törölközőt,
borotvát,
mosóport
biztosítanak.. Ételmelegítési lehetőség,
este és reggel zsíros kenyeret, teát adnak.
Éjjeli menedékhely
Férőhelyek száma: 82 fő férfi, 18 fő női.
A hajléktalanságon belül is hátrányosabb
helyzetben lévő beteg, idős vagy fiatal
kábítószerfüggő embereknek nyújtson
szakmailag indokolt segítséget.
Éjjeli Menedékhely (férfi, női)
Férőhely: 150 fő;
Éjjeli menedékhely (női)
Férőhelyek: 103 fő.
Intézményünk alapvetően önellátásra épül,
amit nyújtani tudunk az igencsak szerény;
tusfürdő, toalett papír, egészségügyi betét,
ágy,
fürdési
lehetőség,
tévénézési
lehetőség, valamint a téli időszakban
vacsorát (kenyér, konzerv, meleg tea)
tudunk adni.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 232 fő.

06-1-333-1194

Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 208 fő.

06-1-238-9500536

Éjjeli menedékhely (női)
Férőhelyek száma: 103 fő.

06-1-232-1135

06-23-363-767
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Éjjeli menedékhely (férfi, női)
Férőhely: 74 fő.
Elhelyezés 3-9 ágyas szobákban. Főzési,
ételmelegítési lehetőség. Tisztálkodási,
mosási lehetőség, mosóport, sampont,
borotvát, törölközőt szükség esetén,
indokolt esetben ruhát is biztosítanak.
Csomag-, és értékmegőrzés egy éjszakára.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 23 fő.
Elhelyezés
7-16
ágyas
szobában.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Szappant,
törölközőt, tisztító-szert, papucsot adnak.
Főzési, ételmelegítési lehetőség.
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NÉV

CÍM

TEL.

Forrás Szociális Segítő
Gödöllő Éjjeli Menedék

2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel
u. 4.

06 28 513 605
06 28 513 606

Hajléktalanokért
Közalapítvány Pro
Domo Éjjeli
Menedékhely

1106 Budapest,
Gránátos u. 2.

06-1-261-0908

Hajléktalanokért
Közalapítvány
Segítőház Éjjeli
Menedékhely

1106 Budapest,
Jászberényi út
47/e.

06-1-261-5354

1138 Budapest,
Népsziget út 1-3.

06-20-353-6483

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza

1033 Budapest,
Miklós u. 32.

06-1-368-94-84
/ 132-es mellék

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Vonat

1142 Budapest,
Vágány u. 3.

06-1-320-1640

Magyar Vörös-kereszt
Hajléktalan Szálló

1131 Budapest,
Madridi u. 7.

Magyar Vörös-kereszt
Férfi
Hajléktalan Szálló

1211 Budapest,
Központi út 5559.

Léthatáron Alapítvány
Isola Éjjeli
menedékhely

Menedékház
Alapítvány

1112 Budapest,
Muskétás u. 1.

06-1-370-2585;
madridi@hajlekt
alan.hu
06-1-276-3062;
erdeijozsef@vor
oskeresztbp.hu
06-1-248-0347,
06-30-501-9957
nappaliejjeli@
menedekhaz.hu
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Éjjeli menedékhely (férfi, női)
Férőhelyek száma: 6 fő.
Elhelyezés
1-2
ágyas
szobákban.
Tisztálkodási mosási lehetőség, szappant,
törölközőt,
mosóport
biztosítanak.
Ételmelegítési, főzési lehetőség.
Éjjeli Menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 50 fő (télen +20 fő).
fürdés és mosás lehetősége, ehhez
szappant és mosószert biztosítunk a téli
krízis időszakban egyszeri étkezési
lehetőség (tea, kenyér, konzerv)
Éjjeli Menedékhely (férfi, vagy párok)
Férőhelyek száma: 57 fő
A személyi tisztálkodáshoz és a ruházat
tisztításához
mosógépet,
centrifugát,
szárítógépet,
mosóport,
sampont,
szappant, törölközőt biztosít az intézmény.
Nemenként
4-4
zuhanyzó
áll
rendelkezésre.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 76 fő.
Elhelyezés 2-4-8 ágyas szobákban, nem
kérnek sem ÁNTSZ, sem tüdőszűrő
igazolást. Tisztálkodási, mosási lehetőség
(mosóport,
tisztálkodó
szereket
biztosítanak). Vacsorára meleg levest és
kenyeret, reggelire kávét, teát, vajas
kenyeret adnak.
Éjjeli menedékhely
Férőhelyek száma: 50 fő
Fürdési, mosási, főzési lehetőség,
élelmezés, ruhaosztás.
Éjjeli menedékhely (férfi).
Férőhelyek száma: 110 fő
A hajléktalanszálló egy átalakított vonatszerelvényben működik. Vacsorázási és
tisztálkodási lehetőség.
Éjjeli menedékhely
Férőhelyek száma: 38 fő.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 90 fő
(téli időszakban +25 fő).
Éjjeli menedékhely (férfi és női)
Férőhelyek száma: 80 fő.
Fürdés,
mosás,
szárítás,
étkezés,
ételmelegítés, telefonálási lehetőség.
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CÍM

TEL.

Menhely Alapítvány –
Vajda 3 szálló

1082 Budapest,
Vajdahunyad u.
3.

06-1-333-59 87,
06-20-529-0650

Misszió Alapítvány
Micva Ház

1194 Budapest,
Viola u. 30.

06 1 281 2105

MVK Cegléd és
Nagykőrösi Képv.
„Gondoskodás”
Hajléktalan Ellátó
Intézmény

2700 Cegléd,
Dugovics u.2/a.

06-70-933-8194,
06-70-933-8186

MVK Hajléktalan
Ellátó Integrált
Intézmény

2440
Százhalombatta,
Csenterics S. u.
3-5.

06-23-550-138
06 70 933 8166

Oltalom Karitatív
Egyesület

1086 Budapest,
Dankó utca 9.

06-1-2105400/103;
06-1-314-0668

Rés Alapítvány –
Női Éjjeli
Menedékhely

1067 Budapest,
Podmaniczky
utca 33.

Tel/fax:
06-1-269-3601

Tiszta Forrás
Alapítvány

1181 Budapest,
Üllői út 373.

06-1-297-9139
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Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 52 fő.
Zsíros kenyér és tea, törülköző, szappan,
sampon biztosítása. Mosási, szárítási,
ingyenes telefonálási lehetőség.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 56 fő.
Éjjeli menedékhely (férfi, női)
Férőhelyek száma: 26 fő.
Elhelyezés
2-5
ágyas
szobában.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Szappant,
törölközőt,
borotvát,
tisztítószert
biztosítanak. Ételmelegítési lehetőség.
Este teát, zsíros kenyeret adnak.
Éjjeli menedékhely (férfi) Férőhelyek
száma: 40 fő.
Elhelyezés
4
ágyas
szobákban.
Tisztálkodási mosási lehetőség, szappant,
törölközőt,
borotvát,
mosóport
biztosítanak. Ételmelegítési lehetőség, este
és reggel zsíros kenyeret, teát adnak.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Ellátottak száma: 100 fő, krízis
időszakban (októ-ber 1-től április 30-ig)
130 fő. Tisztálkodási, mosási lehetőség,
ruházat pótlása. Teát és pékárut adnak.
Éjjeli menedékhely (női)
Férőhelyek száma: 35 fő.
Mosási, szárítási, fürdési lehetőség,
(mosóport,
szappant,
törölközőt
biztosítanak). Egyszerű vacsora, estére
tea, reggel kávé;
a téli időszakban
egyszerű reggeli.
Éjjeli menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 25 fő (télen + 17 fő).
Felszerelt konyhák és külön fürdők
tartoznak a szobákhoz. Mindenki saját,
zárható szekrénnyel rendelkezik
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ÁTMENETI SZÁLLÓK
NÉV

CÍM

TEL.
06-1-204-0155;
06-20-359-6324;
06-20-443-9631
lh1@baptistalehe
toseg.hu

Baptista Szeretetszolgálat Lehetőség
Háza I.

1117 Budapest,
Budafoki út 107.

Baptista Szeretetszolgálat Lehetőség
Háza II.

1239 Budapest,
Grassalkovich u.
294.

06-1-289-2059;
06-20-478-1421
lh2@baptistalehe
toseg.hu

Baptista Szeretetszolgálat Lehetőség
Háza III.

1211 Budapest,
Déli u. 14.

06-1-203-6056,
06-20-264-4535
lh3@baptistalehe
toseg.hu

Baptista Szeretetszolgálat Lehetőség
Háza IV.

1239 Budapest,
Grassalkovich u.
239.

06-1-289-2056
lh4@baptistalehe
toseg.hu

Baptista
Szeretetszolgálat
REVIP Hajléktalanok
Átmeneti Szállója

1181 Budapest,
Reviczky Gy. u.
72.

06-1-294-7415,
06-20-353-3856
revipszallo@gma
il.com

BMSZKI Alföldi
Átmeneti Szálló

1083 Budapest,
Alföldi u. 6-8.

tel/fax:
06-1-303-0500
alfoldiszallo@g
mail.com

BMSZKI
Átmeneti Szálló

1134 Budapest,
Dózsa Gy. út
152.

06-1-2389500/538
oroszpeter2@
freemail.hu
29

SZOLGÁLTATÁS
Átmeneti szálló (férfi, női). Férőhelyek
száma: 150 fő. 1 évre biztosítanak szállást
(1 évvel hosszabbítható). Elhelyezés 1-4
ágyas szobákban. Tisztálkodási, mosási
lehetőség. Főzési és ételmelegítési
lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női). Férőhelyek
száma: 150 fő. 1 évre biztosítanak szállást
(mely időtartam 1 évvel hosszabbítható).
Elhelyezés
1-6
ágyas
szobákban.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési és
ételmelegítési lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női). Férőhelyek
száma: 100 fő + 25 pár. 1 évre
biztosítanak szállást (mely időtartam 1
évvel hosszabbítható). Elhelyezés 2-6
ágyas szobákban. Tisztálkodási, mosási
lehetőség. Főzési és ételmelegítési
lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női). Férőhelyek
száma: 150 fő. 1 évre biztosítanak szállást
(mely időtartam 1 évvel hosszabbítható).
Elhelyezés
1-6
ágyas
szobákban.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési és
ételmelegítési lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női). Férőhelyek:
50 fő. 1 évre biztosítanak szállást
(hosszabbítható). Elhelyezés 2-7 ágyas
szobákban, ágyneműt, zárható szekrényt
biztosítanak.
Tisztálkodási,
mosási
lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi). Férőhelyek száma:
221 fő. 40 Férfi mozgáskorlátozott, 20
Férfi kerekes székes, 6 Férfi siket, 3
hónapra biztosítanak szállást, mely max.
12 hónapra hosszabbítható. Elhelyezés 822 ágyas szobákban. Mosási, főzési,
tisztálkodási lehetőség. Először a FET-nél
(Felvételi Előkészítő Csoport/Team) kell
jelentkezni. Jelenleg csak várólistás
helyek vannak. Ügyfélfogadás: Hétfőn és
pénteken: 9-13, kedden és csütörtökön:
10-16, Térítési díj: 9.900,- Ft/hó
Átmeneti szálló (férfi, női) Férőhelyek:
109 férfi, 217 nő. Aktív korú rászorulókat
vesznek
fel,
akik
rendszeres
munkaviszonnyal
rendelkeznek,
átképzésen vesznek részt, vagy iskolai

Praktikus ismeretek szabaduláskor

BMSZKI Előd II. –
Védett Éjjeli
Menedékhely

1105 Budapest,
Előd u. 9.

BMSZKI Gyáli Úti
Átmeneti Szálló

1097 Budapest,
Gyáli út 33-35.

BMSZKI
Kocsis Utcai
Átmeneti Szálló

1119 Budapest,
Kocsis u. 5.

BMSZKI Kőrakáspark
Átmeneti Szálló

1157 Budapest,
Kőrakás park 18. 4-5. lph.

BMSZKI
Külső Mester
Átmeneti Szálló

1097 Budapest,
Külső Mester u.
84.

Kiadvány szabadulóknak

tanulmányokat folytatnak, illetve olyan
nyugdíjas, rokkantnyugdíjas rászorulókat,
akik vállalják a szociális otthoni
elhelyezést. Beköltözéskor egy évnél nem
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek.
Térítési díj: 9.900,- Ft/hó
Speciális menedékhely (idős férfiak
06-1-260-7047;
számára) Férőhelyek száma: 38 fő.
06-30-742-6842
Tisztálkodási, mosási lehetőség, szappant,
elodfapad@citro
sampont,
törölközőt,
mosóport
mail.hu
biztosítanak. Ételmelegítési lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női)
Férőhelyek száma: 74 férfi, 20 nő, 56 pár.
06-1-282-6804;
1 évre biztosítanak szállást, az első hónap
fax:
próbaidő. Elhelyezés 2 ágyas szobákban.
06-1-280-3651
orosz.agnes@bm Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési és
ételmelegítési lehetőség. Térítési díj:
szki.hu
9.900,- Ft/hó
Átmeneti szálló (férfi, női)
Férőhelyek száma: 80 férfi, 32 nő, 20 pár.
Jövedelemmel rendelkező aktív korúakat
vesznek fel. Jelentkezni a BMSZKI
Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet.
06-1-382-75-40; Beköltözéskor fél évnél nem régebbi
fax:
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: első
06-1-382-7499
hónap ingyenes, majd 9000 Ft/hó.
kocsisszallo@olc Előtakarékosság:
15.000
Ft/hó/főtől
(párok esetén 18.000 Ft/hó/főtől).
soszallo.hu
Legfeljebb 1 évre biztosítanak szállást, az
első hónap próbaidő. Elhelyezés 2-4 ágyas
szobákban.
Tisztálkodási,
mosási
lehetőség. Főzési és ételmelegítési
lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, nő) Férőhelyek:
06-1-414-0631;
150 fő 1 évre biztosítanak szállást.
korakasparkbms Elhelyezés
1-2
ágyas
szobákban,
zki.hu
ágyneműt, zárható szekrényt biztosítanak.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési és
korakaspark@b
ételmelegítési lehetőség. Jövedelemmel
mszki.hu
rendelkezőket,
elsősorban
párokat
fogadnak. Térítési díj: 10 800 Ft/hó
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek: 129 fő,
1 hónap próbaidő után 6 hónapra
biztosítanak szállást (hosszabbítható).
Elhelyezés
3-4
ágyas
szobákban,
ágyneműt, zárható szekrényt biztosítanak.
06-1-217-6920
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési
lehetőség. Orvosi rendelés heti 1
alkalommal. Térítési díj: 8.100,- Ft/hó,
Kaució: 5.000,- Ft
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CÍM

TEL.

SZOLGÁLTATÁS
Átmeneti szálló (férfi, női)
Férőhelyek száma: 32 férfi, 28 nő, 6 pár.
1 hónap próbaidő után 3 hónapra
biztosítanak szállást (hosszabbítható).
Elhelyezés
2-4
ágyas
szobákban.
Tisztálkodási, mosási lehetőség. Főzési,
ételmelegítési lehetőség. Térítési díj.
7.800,- Ft/hó

BMSZKI Táblás
Átmeneti Szálló

1096 Budapest,
Táblás u. 31.

Tel/fax:
06-1-347-0257

Dióhéj Hajléktalan
Fiatalok Átmeneti
Otthona

Cím: nem
megadott.
Jelentkezés az
előgondozásra,
szerződéskötés:
XIII. ker. Róbert
K. krt.102.

Átmeneti szálló (férfi és női)
06-1-788-0760;
Férőhelyek száma: 16 fő (18-35 év
06-70-313-2914; közötti, elsősorban állami gondozott
diotores@diotore fiatalok számára).
s.hu
2 évre biztosítanak szállást. Elhelyezés 1-3
ágyas szobákban. Főzési lehetőség.

Érdi Gondozási
Központ Fedett Hajlék

2030 Érd,
Fehérvári út 89.

06-23-363-767

Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat

2100 Gödöllő,
Tessedik Sámuel
u. 4.

Hajléktalanokért
Közalapítvány

1067 Budapest,
Szobi u. 3.

06-1-374-0147,
06-1-374-0148

Hajléktalanokért
Közalapítvány
Pro Domo
Rehabilitációs Szálló

1106 Budapest,
Gránátos u. 2.

06-1-261-7704,
06-1-262-1021

Hajléktalanokért
Közalapítvány
Segítőház
Rehabilitációs Szálló

1106 Budapest,
Jászberényi út
47/e.

06-28-513-605;

06-1-261-5454
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Átmeneti szálló (férfi, női) Férőhelyek
száma: 22 fő.
Legfeljebb 1 évre biztosítanak szállást (1
évvel hosszabbítható). Elhelyezés 3-6
ágyas szobákban. Tisztálkodási, mosási
lehetőség.
Főzési,
ételmelegítési
lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi, női) Férőhelyek
száma: 28 fő.
6 hónapra biztosítanak szállást. Elhelyezés
5 ágyas szobákban. Tisztálkodási, mosási
lehetőség.
Főzési,
ételmelegítési
lehetőség.
Speciális menedékhely (beteg hajléktalan
férfiak és nők számára) Férőhelyek száma:
36 fő.
Alapszintű
egészségügyi
ellátás,
utógondozás, szállás határozatlan ideig.
Mosási, tisztálkodási lehetőség, napi
háromszori étkezés biztosítása.
Rehabilitációs Szálló (férfi)
Férőhelyek: 25 fő
tartózkodási idő 5 év, 4 ágyas szobák
főzés, tisztálkodás, mosás, konditerem,
számítógépszoba, vendégszoba
Rehabilitációs Szálló (férfi)
Férőhelyek: 10 fő,
2 ágyas szobák,
Térítési díj: 9000 Ft/hó

Praktikus ismeretek szabaduláskor
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Közalapítvány
Segítőháza
Átmeneti szálló
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CÍM

TEL.

1106 Budapest,
Jászberényi út
47/e.

06-1-261-5454

Kéznyújtás a
Rászorultakért
Közhasznú Alapítvány

1239 Budapest,
Grassalkovich
u. 294.

06-1-289-0932
grasi.szallo@gm
ail.com

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza
Idősek Otthona

1011 Budapest,
Fő u. 41.

06-1-391-4700

Krisztinavárosi
Hajléktalan Centrum

1013 Budapest,
Feszty Árpád
utca 6-8.

06 1 201 5818
krisztinavaros@
maltai.hu

Magyar Vöröskereszt
Hajléktalan Szálló

1131 Budapest,
Madridi u. 7.

06-1-370-2585

Menedék Alapítvány

1221 Budapest,
Péter-Pál u. 21.

06 1 788 1261,
06-20-999-7296
fiuotthon@gmail
.com

Misszió Alapítvány
Micva Ház

1194 Budapest,
Viola u. 30.

06-1-281-2105

MVK Cegléd
2700 Cegléd,
Nagykőrösi Képviselete Dugovics u. 2/a.

MVK Hajléktalan
Ellátó Integrált
Intézmény

2440
Százhalombatta,
Csenterics S. u.
3-5.

06-70-933-8168

06-23-550-139
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SZOLGÁLTATÁS
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
31 fő, Tisztálkodási, mosási, főzési
lehetőség, zárható szekrények. Térítési díj:
9000 Ft/hó
Átmeneti szálló, (férfi, női) Férőhelyek
száma: 43 férfi, 7 nő. 1 évre biztosítanak
szállást.
(1 évvel hosszabbítható). Elhelyezés 4-5
ágyas szobákban. Tisztálkodási, mosási,
főzési, ételmelegítési lehetőség.
Szociális Otthon, hajléktalanok számára.
Férőhely: 76 fő.
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
40 fő
Az intézmény profilja lábadozói jellegű
átmeneti szálló. Elsősorban traumás
sérülések (törések, sérülések, fagyási
sérülések, fekélyes megbetegedések stb.)
következtében lábadozást, ápolást igénylő
egyéneket, illetve súlyos, krónikus
betegségben
szenvedő
személyeket
fogadnak. Komplex foglalkozások.
Átmeneti szálló (férfi)
Férőhelyek száma: 203 fő
Átmeneti szálló (15-35 év közötti férfiak
számára)
Férőhelyek száma: 15 fő. Tisztálkodási,
mosási lehetőséget biztosítanak, szükség
esetén élelmi-szert, ruhákat, tisztasági
felszerelést adnak.
Átmenti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
10 fő.
Tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség.
Térítési díj: 9000 Ft/hó
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
10 fő.
6 hónapra biztosítanak szállást (6
hónappal hosszabbítható). Elhelyezés 4-6
ágyas szobában. Tisztálkodási, mosási
lehetőség.
Ételmelegítési
lehetőség,
délben meleg ételt adnak.
Átmeneti szálló (férfi, női) Férőhelyek
száma: 32 fő. 6 hónapra biztosítanak
szállást (mely időtartam 2 x 6 hónappal
hosszabbítható). Elhelyezés 4 ágyas
szobákban.
Tisztálkodási,
mosási
lehetőség.
Főzési,
ételmelegítési
lehetőség.
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CÍM

TEL.

Oltalom Karitatív
Egyesület – Férfi
Átmeneti Szálló

1086 Budapest,
Dankó u. 9.

06-1-210-5400/
258 és 117
mellék

Oltalom Karitatív
Egyesület – Női
átmeneti szálló

1051 Budapest,
József Nádor tér
10.

06-1-266-9047
06-1-267-0131

Szenvedélybetegeket
Mentő Szamaritánus
Egyesület

1083 Budapest,
Őr u. 9.

06-30-944-13-70
lakatosi1@upcm
ail.hu

Szeretet
Misszionáriusai Rend –
Átmeneti Szálló

1083 Budapest,
Tömő u. 19.

06-1-334-2151

Twist Olivér
Alapítvány
Átmeneti Szálló

1044 Budapest,
Fóti út 4.

06-1-233-1191

Üdvhadsereg Új
Reménység Háza

1086 Budapest,
Dobozi u. 29.

06-1-303-9318
attila_tisza@
swi.salvationarm
y.org

Vác Szociális
Szolgáltatások Háza
Hajléktalanok Átmeneti
Szállója

2600 Vác,
Rákóczi tér 20.

6-30-381-9114
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SZOLGÁLTATÁS
Átmeneti szálló (férfi)
Férőhelyek száma: 20 fő.
Azok
számára,
akik
rendszeres
munkalehetőséggel rendelkeznek. Térítési
díjat kell fizetni.
Átmeneti szálló (női)
Férőhelyek száma: 64 fő.
Elhelyezés 4-7 ágyas szobákban. Mosási,
főzési, tisztálkodási lehetőség.
Speciális menedékhely (férfi)
Férőhelyek száma: 14 fő.
Elhelyezés 7 ágyas szobákban. Reggelit
adnak. Tisztálkodási, mosási lehetőség.
Börtönből is vesznek fel lakókat.
Átmeneti szálló (férfi)
Férőhelyek száma: 12 fő.
3 hónapra biztosítanak szállást. Elhelyezés
12 ágyas szobában. Teljes ellátást
biztosítanak.
Tisztálkodási, mosási lehetőség, szappant,
törölközőt, tisztítószert biztosítanak.
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
39 fő.
Tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség.
Elhelyezés 2-6 ágyas szobákban.
A fürdőszobában automata mosógép
található, konyha szolgál a főzésre és
étkezésre.
Átmeneti szálló (férfi) Férőhelyek száma:
100 fő.
Legfeljebb 1 évre biztosítanak szállást.
Elhelyezés 8-10 ágyas szobákban, zárható
szekrényt biztosítanak. Tisztálkodási,
mosási, szárítási lehetőség, szappant,
törölközőt,
tisztítószert
biztosítanak.
Főzési lehetőség.
Átmeneti szálló (férfi)
Férőhelyek száma: 14 fő.
1 évre biztosítanak szállást. Elhelyezés 3,
5, 6 ágyas szobákban. Tisztálkodási,
mosási lehetőség. Főzési, ételmelegítési
lehetőség.
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CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
NÉV

CÍM

TEL.

Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat
1039 Budapest, 06-1-243-1298
Békásmegyeri Családok Kelta u. 5.
kelta@maltai.hu
Átmeneti Otthona

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Családok Átmeneti
Otthona
Anyaotthon

06-1-252-3135
1142 Budapest,
Szatmár u. 26.
szatmarcsao@m
mszbp.hu

Magyar
Vöröskereszt
Cím: titkos
Családok
Átmeneti
Otthona
Menedék Alapítvány
Mamásotthon

kisserika@
voroskeresztbp.h
u

06-1-226-2756,
06-20-999-7280
Cím: nem ismert.
mamasotthon@
gmail.com

Menedékház
Alapítvány
1112 Budapest,
Családok Átmeneti
Muskétás u. 1.
Otthona
Oltalom
Karitatív
Egyesület –
Cím: titkos
családok
átmeneti
otthona
Üdvhadsereg
Fény Háza
Anyaotthon

06-1-425-4732

+36 30 295 260
06-1-314-0668,
anyaotthon@olta
lom.hu

06-20-581-1881
kozponti@
Cím: nem ismert.
swi.salvationarm
y.org
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SZOLGÁLTATÁS
Jelentkezni személyesen, telefonon vagy
levélben lehet, egyéni kérelem vagy
családsegítő, gyermek-jóléti szolgálat
javaslatával fogadnak. Felvétel team
döntés alapján. Beköltözéskor egy évnél
nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek.
Családok átmeneti otthona/anyaotthon
férőhely: 16 család, maximum 1 évig
Elsősorban a III. ker. Kelta utcai szállóból,
és a XIV. kerületből helyeznek el
rászorulókat várólista alapján (várandós
nőket is). Szabad férőhely esetén az
ország egész területéről is fogadnak.
Beköltözéskor 3 napnál nem régebbi
ÁNTSZ igazolást és fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő leletet kérnek.
Családok átmeneti otthona
Férőhelyek száma: 100 fő.
Mindkét szülő elhelyezése biztosítható.
Családok átmeneti otthona Férőhelyek
száma: 40 fő. Tisztálkodási lehetőség,
főzési lehetőség.
Ágyneműt, mosási lehetőséget, textíliával
való ellátást biztosítanak.
Családok átmenti otthona
Rászoruló családok és
várandós anyák számára.

egyedülálló

Családok átmenti otthona
Férőhelyek száma: 28 fő.
Hajléktalanná vált anyák és gyermekeik
számára.
Családok átmeneti otthona
Férőhely: 20 fő
Kifejezetten csak bántalmazott nőknek és
gyermekeiknek.
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MUNKÁSSZÁLLÓK
NÉV

Vasvári
Munkásszálló

Lakásbérbeadók
Szövetsége –
munkásszálló

CÍM
1112
Budapest,
XI. ker.
Repülőtéri út
6.

1125
Budapest,
Szarvas Gábor
út 24.

TEL.
06-1-420-5241,
06-30-586-29-04
info@munkasszallas.
hu;
www.munkasszallas.
hu

SZOLGÁLTATÁS
Zömében 3-4 ágyas szobák
vannak, de a két ágyastól a
6 ágyas szobáig minden
variációban el tudjuk
helyezni vendégeinket.
Szobáink felszereltsége,
nívója a legegyszerűbbtől a
panzió minőségűig terjed.

06-1-391-0725

Konyha, ágyneművel,
törülközővel, szappannal
felszerelt minden lakás és
azt szövetségünk mosatja.
Széleskörű szobaválaszték.

Mosási, főzési lehetőség,
illetve ingyenesen
használható zárt parkoló, 4
ágyas, hűtővel felsze-relt
szobák, közös vizesblokk.

Harmat
Munkásszálló

1105
Budapest,
Harmat u.18

06-1-260-7765
www.zuglohotel.hu/
HarmatSzallo/

Jászberényi úti
munkásszálló

1106
Budapest,
Jászberényi út
13.

3 ágyas szobák (hideg061-260-2452;
meleg vizes kézmosóval),
szelibt@t-online.hu;
közös WC és zuhanyzó,
http://munkasszallo.u
közös konyha minden
w.hu
emeleten.

Munkásszállás
Nagytétény

1225
06-70-615-0002;
Budapest,
www.munkashotel.c
Nagytétényi út
om
311.
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Non-stop, érkezhet és
távozhat a nap bármely
szakaszában.
Kauciómentesség!

ÁR
3-4
ágyas
szobába
1 ágy 1 hónapra
36 000 Ft.
8 ágyas szobák:
470 Ft/fő/éj,
6 ágyas szobák:
690 Ft/fő/éj,
4 ágyas szobák:
820-990 Ft/fő/éj,
jobb minőségű
lakások: 13902290 Ft/fő/éj.
3500,-Ft/éj/ágy;
napi
fizetés
esetén:
2300,Ft/éj/ágy; 5 vagy
több éj esetén:
2100,- Ft/éj/ágy;
utólag
fizetve:
2500,- Ft/éj/ágy
930 Ft/fő/éj
+ 15 % ÁFA

1 ágyas szoba:
35.000,-től
55.000,- Ft-ig/hó,
2 ágyas szoba:
67.000,-től
72.000,- Ft-ig
/hó/2 fő,
3 ágyas szoba:
31.500,- Ft /hó/fő

Praktikus ismeretek szabaduláskor

NÉV

CÍM

Szent László
Ifjúsági- és
Munkásszálló

1183,
Pestszentlőrin
c, Szent
László utca 2.

Háros Szálló

1222
Budapest
Háros u. 1-3.
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SZOLGÁLTATÁS

ÁR
2 ágyas, WC-s,
zuhany-zós
szoba:
Teljes
havi
tartózkodás:
zuhanyozási lehetőség
30.000.-Ft/hó/fő
- mosási lehetőség
Teljes
szoba
06 30 516 2195;
- főzési lehetőség
bérlése: 55.000.http://munkasszallas. - minden szobában saját
Ft/hó,
ewk.hu
hűtő
Ft/hó
- közös műholdas TV
4
ágyas,
- parkolás
családnak,
brigádnak:
Teljes
havi
tartózkodás:
25.000.-Ft/hó/fő
2-3 ágyas szoba:
06-70-626-1876; 061.500
Ft/fő/éj
70-774-0824;
vagy
Szobáink 2-3-4-5 ágyasak,
info@amunkasszallo
33.000 Ft/fő/hó,
mindegyikben
tv,
.hu
4-5 ágyas szoba:
hűtőszekrény található.
www.amunkasszallo.
1.300
Ft/fő/éj
hu/index.php
vagy
30.000 Ft/fő/hó
TEL.
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A HAJLÉKTALAN EMBEREKET SEGÍTŐ
REGIONÁLIS DISZPÉCSER SZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

ELLÁTÁSI TERÜLET

Budapest, Pest megye

Budapest, Budai oldal

Fejér,
Komárom-Esztergom,
Veszprém megye

Győr-Moson-Sopron,
Vas,
Zala megye

Baranya,
Somogy,
Tolna megye

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves,
Nógrád megye

Bács-Kiskun,
Csongrád,
Békés megye

TELEFONSZÁM

INTÉZMÉNY

+36 1/338-4186
1. mellék
(Budapesten belül a pesti
utcai
bejelentések fogadása
0:00-24:00)
+36 1/338-4186
2. mellék
(Budapesten belül a budai
utcai
bejelentések fogadása
08:00-02:00)

Menhely Alapítvány
Közép-Magyarországi Regionális Diszpécser
Szolgálat
Budapest
www.menhely.hu
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Diszpécser Szolgálat
Budapest
www.maltai.hu

+36 34/511-028

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Tatabánya
www.uzse.hu

+36 92/323-000

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Regionális Diszpécser Szolgálat
Zalaegerszeg
www.hajlektalan.info

+36 72/233-169

TÁMASZ Alapítvány Pécs
Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat
Pécs
www.tamaszalapitvany.hu

+36 46/530-268

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Észak-Magyarországi Regionális Diszpécser
Szolgálat
Miskolc
www.maltai.hu

+36 70/505-8080

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Szeged
www.maltai.hu
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Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
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Periféria Egyesület
Észak-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat
Nyíregyháza
www.periferiaegyesulet.hu

+36 42/504-618
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ÜGYFÉLKAPU
Mi az Ügyfélkapu?
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus
ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett,
egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és
szolgáltatást nyújtó szervekkel.
Mire lehet használni?
Az ügyfélkapun keresztül rengeteg személyes ügyedet intézheted elektronikusan. Többek között, ha
rendelkezel ügyfélkapu azonosítóval, akkor évente négy alkalommal ingyenesen igényelhetsz erkölcsi
bizonyítványt ezen az oldalon keresztül: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/. Ezenkívül az ügyfélkapun
keresztül intézheted elektronikusan az adózással, vállalkozással, okmányaiddal kapcsolatos ügyeidet,
foglalhatsz időpontot a hivatalokba, hogy ne kelljen sorba állnod, stb.
Mennyibe kerül?
Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes.
Hol lehet beszerezni?
Ügyfélkapu nyitható:
személyesen (időpontfoglalás nélkül, sorszámhúzással intézhető)
 Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai Főosztály
(BFKH XIII. KH Központi Okmányiroda)
 Fővárosi és megyei kormányhivatalokban/kormányablakokban
 Járási (kerületi) hivatalokban (okmányirodákban)
 Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain
 Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein (Külképviseleteken)
 Egyes postai ügyfélszolgálatokon
elektronikusan (www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ vagy www.ugyfelkapu.gov.hu)
 A www.magyarorszag.huportálon a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírássalrendelkező személy elektronikus nyomtatvány kitöltésével regisztrálhat ügyfélkaput
 ha a felhasználó nem rendelkezik fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással, akkor
is nyithat ügyfélkaput (pl. 2016. január 01-jét követően kiállított személyazonosító igazolvány (eszemélyi) segítségével) a www.magyarorszag.hu portálon keresztül, regisztrációs adatlap
kitöltésével.
Az ügyfélkapu regisztrációhoz be kell mutatni a személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt
(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél). Ezenkívül szükség van egy email címre.
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