
 

BUDAVÁRI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Gyermekvédelmi készenléti szolgálat 

   + 36/ 30-935-2983 
 

 Az intézmény nyitvatartási idején túl 

nyújt információs segítséget a 24 órás 

telefonos készenléti szolgálat.  

 

 A szám nem ingyenesen hívható. 

 

 Célja a család- és gyermekjóléti 

központ nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő 

azonnali segítség, tanácsadás vagy 

tájékoztatás nyújtása. 

 

 A szolgáltatás a krízishelyzetben 

tanácsadással, információval, 

tájékoztatással, szükség esetén 

hivatalos személy - rendőr, mentő, 

tűzoltó - helyszínre történő 

mozgósításával történik, mely 

biztosítja a kerületben a folyamatos 

gyermekvédelmi ellátást. 

 

 Kizárólag gyermekkel kapcsolatos 

krízis esetben hívható!! 
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A készenléti idő mellett továbbra is várjuk 

Önt az alábbi elérhetőségünkön: 

 

 

 

Személyesen az Attila út 89-ben 

 

hétfőn  9:00-17:00 

kedden 13:00-17:00 

szerdán 13:00-17:00 

csütörtökön 9:00-17:00 

pénteken 9:00-13:00 

 

Telefonon a 356 83 63-as számon 
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