
Háziorvosi ellátás 

MAGYAR HALLGATÓK 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről (3. §) 
előírásai szerint: 
(1) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakókat, a hozzá bejelentkezett és az általa 
elfogadott biztosítottakat. A háziorvost helyettesítő orvos köteles ellátni a helyettesített praxis 
betegeit.  
(2) A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.  

(3) A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló ellátási 

területén kívül lakó személyeket is, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt 

ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.  

Ez azt jelenti, hogy akut/krónikus/súlyos esetben mindenképpen jogosult vagy ellátásra, azonban 

alapvetően akkor mehetsz el a kerületileg kirendelt háziorvoshoz, ha rendelkezel ideiglenes lakcímmel 

(tartózkodási hely) a kerületben, és/vagy vállalod átjelentkezésed az illetékes háziorvoshoz, aki ezt el 

is fogadja.  

Amennyiben átjelentkezel a továbbiakban állandó lakcímeden továbbra is el fognak látni akut/heveny 

megbetegedések esetén. 

Felnőtt háziorvosi körzetek a IX. kerületben: 

1. felnőtt háziorvosi körzet (Földes Ferenc Kollégium) 

Ellátó háziorvos: Dr. Palkó Judit 

Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: +36-1-217-0714. 

Rendelési idő:H-Sz.:15-19., K-Cs.-P.:8-12. 

Ellátandó körzet utcajegyzéke szerint: 

Ráday u. 37,39,41,43,52,53,55,57,59,61,63. 

 

2. felnőtt háziorvosi körzet (Kinizsi Kollégium) 

Ellátó háziorvos: Dr. Zentai Nándor 

Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: +36-1-219-0377. 

Rendelési idő: H-Sz.:15-19., K-Cs-P.:8-12. 

Ellátandó körzet utcajegyzéke szerint: 

 

Kinizsi u. 1,2,4,6,11,13,15,17,21,31,33,35,37. 

 

Háziorvosi ügyelet IX. kerület: 

1096 Budapest, Haller u. 29/A. Tel: +36-1-215-6983, +36-1-215-1644 

Felnőtt háziorvosi körzet X. kerület (Tarkaréti Kollégium) 

Ellátó háziorvos: dr. Emri Éva  

Rendelés helye: 1106 Budapest X. , Hárslevelű u. 19. , Tel: +36-1-261-1446 

Rendelési idő: H és SZ: 16-19. K, CS. és P: 8-11. 

Háziorvosi ügyelet X. kerület: 

1101 Bp. Pongrácz u. 19., Tel.: +36-1-261-5834 

 



NEM MAGYAR HALLGATÓK /NON HUNGARIAN CITIZEN  

 

1. Stipendium Hungaricum hallgatók / SH students 

Az SH hallgatók részére a következő két szolgáltatás áll rendelkezésre: 

1. TAJ kártya 

2. Magán egészségügyi biztosítás egy biztosító társaságnál. 

További információk a program útmutatójában érhető el. 

SH students entitled to the following two health insurances free of charge. They entitled to 

get both of them. 

1. Hungarian social security card called TAJ card 

2. Private insurance with an insurance company 

You can find furhter inforamtion and details in the Survival Guide. 

 

2. EU Citizens 

Service by European Health Insurance Card = EU Blues Card 

Európia Egészségbiztosítási kártya alapján történik  Akár, de természetesen magán biztosítást is 

köthet az illető. / It works through to the Service of  the EU Blues Card, but of course you can have a 

private insurance too. 

Itt található egy link, ahol listázva van, hogy kik jogosultak EU-s kék kártyára /You can find here that 

who is entitled or not for EU Blues Card: 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_e

gesezesegbiztositas_szolg.html 

Itt pedig az, hogy hogyan lehet igényelni, országonként/ Here you can find information about the 

application for the EU Blues Card 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en 

 

3. ISP (International Study Program) hallgatók /ISP students 

You can find the contact information and other instructions here: http://studyabroad.uni-

corvinus.hu/index.php?id=62590 

 

4. International Students (Önköltséges (Self-financed) hallgatók, Bilaterális szerződés általi 

hallgatók (Students by bilateral contracts), Joint/Double Degrees hallgatók, IOK-s hallgatók, 

ha nem EU-s állampolgárok) 

Magánbiztosítás és annak előírásai szerint történik az ellátás / They need to follow the conditions of 

the private insurance.  

https://portal.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/nemzetkozi_iroda/files/Stipendium_Hungaricum/survival_guide.pdf
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/nemzetkozi_ugyek/tajekoztato_a_magyar_egesezesegbiztositas_szolg.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en
http://studyabroad.uni-corvinus.hu/index.php?id=62590
http://studyabroad.uni-corvinus.hu/index.php?id=62590


- Kontakt: Generali Biztosító – Varga Szilárd (E.25-s iroda) /Contact: Generali Insurance Company- 

Szilárd Varga (Office E.25.) 

 


