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A Magyar Gyermekneurológiai Társaság 

által összeállított lista megyénkénti lebontásban a gyermekneurológusok 

elérhetőségére a koronavírus járvány ideje alatt 

 
Az orvosok megadott magán mobil telefonszámai csak a kollégák részére publikusak! 

 

 

 

Baranya megye 

Pécs  

Hollódy Katalin 

Péter István 

PTE Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekneurológiai Szakrendelés 

Tel: 72-535-900-37805 mellék 

Házi gyermekorvosokkal, háziorvosokkal telefonos és e-mailes konzultáció. 

e-mail: hollody.katalin@pte.hu 

peter.istvan@pte.hu 

A Neurológiai Osztálynak egy facebook oldala is van (Gyermekneurologia PTE), ahová 

messenger üzenetek jönnek a szülőktől. 

 

 

Bács-Kiskun megye 

Kiskunhalas 

Huszta Györgyi  

A gyermekneurológiai szakrendelés szünetel. 

Házi gyermekorvosokkal, háziorvosokkal telefonos konzultáció munkanapokon 10-14 h  

Tel: 06- 30-664-9940  

 

 

Békés megye 

Gyula  

Halics Éva  

Gyermekneurológiai szakrendelés szünetel. 

Régi betegeket telefonon értesítették. 

Új betegek a gyermekosztályon jelentkeznek és a szakasszisztens segítségével telefonon 

konzultál gyermekgyógyász kollégákkal a beteg ügyében. 

Házi gyermekorvosok a gyermekosztályos főorvost hívják, vele konzultál telefonon vagy 

személyesen. 

e-mail: halics.eva@bmkk.eu 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Miskolc 

Cservenyák Judit  

Szakrendelés: előjegyzés nincs, sürgős eseteket fogadnak. 

Gyermekneurológia Miskolc, GYEK  

Tel: 46-515200-11233 mellék (8-15 óráig) 

e-mail: jcservenyak@gmail.com    

Tel: 06-30-2198430  

mailto:hollody.katalin@pte.hu
mailto:peter.istvan@pte.hu
mailto:halics.eva@bmkk.eu
mailto:e-mail:%20jcservenyak@gmail.com
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Csongrád megye 

Szentes 

Báló Mária 

Gyermekneurológiai szakrendelés szünetel.   

Sürgős esetben Szentes, Csongrád és Kunszentmárton és a környező települések eseteit tudja 

ellátni. 

Régi betegekkel telefonon konzultál, és telefonos konzíliumként rögzíti a számítógépes 

rendszerben. Fontos teendők esetén a szakellátási lapot postázzák. 

Új beteg esetén szülőkkel és háziorvosokkal telefonon vagy e-mailben konzultál. 

Tel: 06-30-995-4603    

e-mail: empati75@gmail.com 

 

 

Fejér megye 

Székesfehérvár 

Gyermekneurológiai szakrendelés szünetel. Régi betegekkel telefonos és email kapcsolat. 

Adminisztráció gyógyszerfelírás, tanácsadás esetén. 

Új beteg kórházi felvételre kerül. 

 

Kissevich H. Tamás: 

hétfő és szerdai napokon  délelőtt 9-11 h-ig fejlődésneurológiai és gyermekneurológiai 

témákban  

telefonos 06-20-209 6821 ill.  online (Viber)  rendelést, konzultációt tart.  

Bejelentkezés 06-20-209-6821 

 

Deák György: 

telefonon munkaidőben a 06-22-535-500 / 5167 v. 1119 v. 1104 melléken elérhető 

háziorvosok és szülők számára 

e-mail: drdeakgyorgy@gmail.com 

 

Dunaújváros: 

Kollár Katalin 

A gyermekneurológiai szakrendelés szünetel. 

Konzultáció: neurológia@heimpalkorhaz.hu 

Telefon: csak kollégáknak 06-30-4252594  

 

 

Győr-Sopron megye 

Kapuvár 

Tegzes Andrea 

Gyermekneurológiai Szakrendelés működik 

9330 Kapuvár dr. Lumniczer Sándor u. 10. Kórház 

Időpont kérés központi telefonszáma: 96/596-500 (neurológiai szakrendelés)                         

honlap: www.lumniczerkorhaz.hu  

Győr-  Gézengúz Alapítvány rendelése szünetel. Dr. Tegzes Andreát a régi betegek az 

Alapítvány elérhetőségein, ill. az ügyeletet tartó recepción keresztül érhetik el.  

Gézengúz Alapítvány, 9025 Győr, Liget utca 1. Telefonszám: 06-96- 439-115  

e-mail: gyor@gezenguz.hu  

Honlapon lehet aktuális tájékoztatást kapni:  http://gezenguz.hu/gyori-intezet 

mailto:empati75@gmail.com
mailto:drdeakgyorgy@gmail.com
mailto:neurológia@heimpalkorhaz.hu
http://www.lumniczerkorhaz.hu/
mailto:gyor@gezenguz.hu
http://gezenguz.hu/gyori-intezet
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Hajdú-Bihar megye 

nincs adat 

 

 

Heves megye 

nincs adat 

 

 

Jász-Nagykun -Szolnok megye 

Szolnok.  

Darvas Éva  

Szakrendelés szünetel. Régi betegekkel telefonos, videós, e-mail kapcsolat. Igazolást 

postáznak. 

Új betegek esetén vagy a  háziorvossal, vagy a szülővel konzultáció.  

Tel: 06-20-356 4515 

e-mail: darvasevadr@gmail.com. 

 

 

Komárom-Esztergom megye 

Tegzes Andrea 

 

Esztergom-Vaszary Kolos Kórházban gyermekneurológiai szakrendelés  működik. Hétfő: 8 – 

14 h 

rendelési időben előzetes telefonmegbeszélés alapján. A hét többi napján az asszisztencia, ill. 

az esztergomi kollégák továbbítják a kérdéseket. 

  

Dorog-Vaszary Kolos Kórház, Dorogi telephely, Mária u. 1.  

Gyermekneurológiai Szakrendelés működik: Péntek: 8 - 12h: 

Tel: 06-33-512-740/139-es mellék 

A szakrendelés üzemel, rendelési időben fogadják a telefonos kéréseket, sürgős vizsgálatra is 

lehetőség van, ill. időpontokat telefonon a betegfelvételen is adnak (a hét minden napján lehet 

egyeztetni). 

 

Tatabánya- Szent Borbála Kórház Gyermekneurológiai Szakrendelés, 

Szerdán: 7:30 - 15:30 h: és csütörtökön 7:30 h - 15:30 h. 

Telefon: 06-34-515 508. 

A szakrendelésre az előjegyzés szünetel, de mindkét rendelési napon 9 – 15 h között 

folyamatos telefonos konzultációra, ill. sürgős vizsgálatokra is lehetőség van.  

 

 

Nógrád megye 

Balassagyarmat 

Bauer Viktor 

Gyermekneurológiai szakrendelés szünetel.  

Sürgős esetben a kórházban ambuláns vizsgálatra van lehetőség. 

Régi betegekkel. telefonon, messengeren, e-mailben tart kapcsolatot. 

Házi gyermekorvosoknak telefonon ad tanácsot. 

Tel: 06-35-505-033 

Email: dr.bauer.viktor@gmail.com 

Salgótarjánban Gézengúz Alapítványnál szünetel a rendelés. 

mailto:darvasevadr@gmail.com
mailto:dr.bauer.viktor@gmail.com
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Pest megye 

Szent Rókus Kórház 

Gaszner Andrea 

Szakrendelés: kedd és péntek, csak telefonos tanácsadás házi gyermekorvosoknak, 

háziorvosoknak 

EEG nem elérhető. 

Tel: 06-1- 266-8000 / 6455 mellék 

kedden és pénteken 9.30-12.30  

e-mail: gasznerakorai@gmail.com 

 

 

Somogy megye 

Kaposvár 

Csorba Eszter  

A szakrendelés szünetel. 

Telefonon elérhető a régi és új betegek számára is. 

Sürgős ellátás a gyermekosztályhoz tartozóan: Skobrák Andrea és Simon Gábor. 

 

 

Szabolcs-Szatmár megye 

Nyíregyháza 

Merő Gabriella 

A szakrendelés szünetel. Házi gyermekorvosoktól és háziorvosoktól érkezik telefonos 

megkeresés. 

Tel: 06-42-599-700 /1326 mellék 
e-mail: merogabi@gmail.com 

Neurológiai panasszal érkező beteget vagy a láztalan ambulancián látják el, vagy felveszik az 

osztályra. 

Gyermekosztályon Csüllög Zsuzsa érhető el. 

Tel: 42-599-700/1326 

 

 

Kisvárda 

Kerekes Éva 

Szakrendelés szünetel. 

Régi betegeket facebookon értesítette. A szakrendelés idejében a szakasszisztens telefonon 

fogadja a betegek kéréseit 

Háziorvosokkal , házi gyermekorvosokkal telefonos konzílium.  

Tel: 06-45-502-172     9-12 h 

E-mail-ben konzultáció orvossal vagy beteggel is.  

e-mail: kerekeseva07@gmail.com 

 

 

 

Tolna megye 

5 éves kor felett felnőtt neurológus, dr Kondákor István látja el a betegeket, 5 év alatt PTE 

Gyermekklinikára küldik. 

 

 

 

mailto:gasznerakorai@gmail.com
mailto:merogabi@gmail.com
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Vas megye  

Tegzes Andrea  

Szombathely-Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház 

Szakrendelés szünetel. Sinkó Gabriella biztosítja helyben a sürgős ellátást. 

Tel: 06-94- 311-542 / 5690 mellék. 

Bori Bea asszisztens fogadja a hívásokat (a veszélyhelyzet idején telefonközpontos 

megkeresi) és továbbítja a sürgős kérdéseket telefonon vagy e- mailben. 

Csak kollégák számára:  

e-mail: tegzesandi@gmail.com  

Tel: 06-30-792-0502  

 

 

Veszprém megye 

Veszprém 

Sárvári Dalma 

Betegeknek e-mailben ad tanácsot: sarvari.dalma@vmkorhaz.hu 

Gyermekorvos kollégákkal e-mail vagy telefonos konzultáció: 06-70-372-9455 

 

 

Zala megye 

Zalaegerszeg-Szt.Rafael Kórház 

Elmont Beatrix 

Szakrendelés szünetel. Neurohabilitációs rendelésen az új, első alkalommal jövő csecsemőket 

megvizsgálja. Régi beteggel telefonos kapcsolattartás. 

Csak orvosoknak e-mail: elmontbeatrix@gmail.com   

Tel: 06- 92-507-586 ;  8-15 óra (ez az osztály száma, innen, ha kell, kapcsolnak a rendelőbe)  

 

Nagykanizsa - Kanizsai Dorottya Kórház 

Rada Éva 

Gyermekneurológiai szakrendelés szünetel. Régi betegek gondozása telefonos 

konzultációban, ambuláns lapot postázzák. EEG, képalkotó, gyógytorna elmarad. Video-

anyagot javasolnak otthoni tornára. 

Tel: 06-93–502 000 / 2392 mellék 

Hétfő-szerda-péntek 10-15 óra között. 

vagy az osztályon Tel: 06-93-502 021 vagy 502-011. 

Kollégáknak és szülőknek: e-mail: kobraneradaeva@gmail.com 

Telefon csak kollégáknak: 06-30-466-2310 

 

 

Budapest 

Belváros, Dél-Pest és Országos 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Neurológia: 

Rosdy Beáta, Móser Judit, Mellár Mónika, Cserháti Helga, Orbók Anna, Szamosújvári Judit, 

Kollár Katalin 

Szakrendelés szünetel. 

Tel: 06-1-459-9100 / 1393, 1223 melléken hétköznap 9-14 óra között  

e-mail: neurologia@heimpalkorhaz.hu. 

Facebook oldal: Gyermekneurológia Alapítvány 

 

 

mailto:tegzesandi@gmail.com
mailto:sarvari.dalma@vmkorhaz.hu
mailto:elmontbeatrix@gmail.com
mailto:kobraneradaeva@gmail.com
mailto:neurologia@heimpalkorhaz.hu
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Kelet-Pest , agglomerizáció és Országos  

Bethesda Kórház 

Fogarasi András 

A szakrendelés szünetel. Régi betegek ellátása: minden orvos a szakrendelése napján bent van 

a rendelőben és telefonon/e-mailen kapcsolatot tart a gondozottjaival. 

Tel: 06-1-422-2872 a betegek és házi gyermekorvosok számára (sokan hívják az asszisztenst, 

gyakran foglalt!) 

 

 

Észak -Pest és agglomerizáció  

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részleg 

Szakrendelés szünetel. Munkanapokon délelőtt az asszisztens fogadja a telefonokat és vagy 

önállóan intézkedik, vagy felhívja a neurológust. 

Tel: 06-1-450-3731 

 

 

Nagy Andrea  

Régi betegekkel telefonos és e-mail-es kapcsolat. 

Új beteggel kapcsolatban vagy az asszisztens vagy a házi gyermekorvos közvetítésével 

telefonos, 

e-mailes tanácsadás:  nandr56@gmail.com   

Tel: 06-30-911- 0338, szerdán és csütörtökön 10-12 h 

 

 

Szever Zsuzsa 

Régi betegekkel telefonos és e-mail-es kapcsolat. 

Új beteggel kapcsolatban vagy az asszisztens vagy a házi gyermekorvos közvetítésével 

telefonos,  

e-mailes tanácsadás: szever@microsec.hu 

Tel: 06-30-421-0390 - hétfőn és szerdán délelőtt 

 

 

Bod Mária 

Régi betegekkel telefonos és e-mail-es kapcsolat. 

Új beteggel kapcsolatban csak fejlődésneurológiai probléma esetén az asszisztens vagy a házi 

gyermekorvos közvetítésével telefonos, e-mailes tanácsadás: bodm@t-online.hu  

Tel: 06-30- 748 8117 kedd és péntek délelőtt 

 

 

Dobronyi Ilona 

Régi betegekkel telefonos és e-mail kapcsolat. 

Új betegek esetén általános neurológiai kérdésekben  a házi gyermekorvosokkal konzultáció.  

e-mail: dobronyiilona@gmail.com  

Tel:  06-20-921-2980  hétfőn 10-16 h 

 

 

 

 

 

 

mailto:nandr56@gmail.com
mailto:szever@microsec.hu
mailto:bodm@t-online.hu
mailto:dobronyiilona@gmail.com
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Észak-Buda és agglomerizáció 

Szt. János Kórház 

Altmann Anna, Szabó Nóra 

Az akut betegeket előzetes telefonmegbeszélés alapján járóbetegként minden nap 8-14 óráig 

fogadják. 

Az EEG és a long term EEG is működik, szükség esetén neuropszichológus, pszichológus és 

gyógypedagógus is. 

Video EEG monitorozásra is van lehetőség a János Kórház Gyermekosztályán. 

Minden nap skypon 13-14 óra között kereshetik őket a betegek. 

e-mail: budaiepilepszia@gmail.com  

Tel: 06-1-345-0613 

 

 

Dél-Buda 

Szabó Tünde  

A szakrendelés szünetel a XI. kerületi Szent Kristóf rendelőben  

A sürgős eseteket a klinikákra vagy a Heim Pál Kórházba irányítják. 

A házi gyermekorvosokkal, háziorvosokkal telefonos konzultáció. 

Tel: 06-20-981-8091 a délelőtti órákban. 

e-mail: szabo.valeria.tunde@gmail.com 

 

 

ÁEK – volt Honvéd Kórház Koraszülött utógondozó 

Cziniel Mónika 

A betegellátás 80%-át on-line végzik - a szülők küldenek rövid videókat, ezeket megnézik és 

telefonon keresztül konzultálnak. Létrehoztak egy zárt Facebook csoportot, amelyben 

szakértők (neurológusok, neonatológusok, konduktorok, gyógytornászok, gyógypedagógusok, 

pszichológusok, baba-mama konzulensek, szoptatási tanácsadók, alapozó terapeuták....) és 

koraszülöttek, ill. érett, de idegrendszerileg érintett, bármi okból fejlesztésre szoruló 

újszülöttek szülei vannak benne. Itt  fejlesztésekről szóló oktató videókat osztanak meg, 

regulációs zavarokra vonatkozó tanácsokat adnak, ill. a szülők is kérdezhetnek, tölthetnek fel 

videókat.  

A csoport neve Babák, kisgyermekek fejlődése, fejlesztése- on line tanácsadás: 

https://www.facebook.com/groups/220312539355395/?ref=group_header 

 

 

ORSZÁGOS INTÉZETEK ÉS EGYETEMEK 

 

Idegsebészet OKITI 

Pálmafy Bea és Laufer Zsófia heti váltásban. 

Az osztályon csak „akut” és „semi-akut” műtéteket végeznek. 

Az ambulancia folyamatosan működik: akut betegeknek  vagy telefonon történt előzetes 

egyeztetés után. 

Régi betegek telefonon vagy e-mailben jelentkeznek. 

Kórházi gyermekorvosokkal és gyermekneurológusokkal telefonon konzultálnak.  

Tel: 06- 20-954-7567 

e-mail: gyermekidegsebeszet@gmail.com kollégák és szülők részére 

MRI, altatásos MRI korlátozott. 

Markia Balázs telefonos konzultációt végez, külső intézeti konzílium szükség szerint.  

 

mailto:budaiepilepszia@gmail.com
mailto:e-mail:%20szabo.valeria.tunde@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/220312539355395/?ref=group_header
mailto:gyermekidegsebeszet@gmail.com
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SE I. Gyermekklinika  

Fejlődésneurológiai rendelés szünetel (Cziniel Mónika) 

 

 

SE II. Gyermekklinika 

Herczegfalvi Ágnes, Szabó Léna 

A szakrendelések működnek, de a nem akut eseteket lemondták.  

Krónikus beteg kontrollja telefonon zajlik, akkor jön csak be, ha valamilyen vizsgálat 

szükséges. 

SMA kezelések mennek .Epilepszia  kontrollosok közül csak azok jönnek, akiknek az EEG 

vagy a labor döntéshelyzet miatt szükséges. Az akut eseteket az osztályon el tudják látni. 

Valamennyi MR is megoldható.  

Tel: munkaidőben: 06-1 215-1380/ 52831 (nővérpult), 52970 (orvosi szoba).  

Itt háziorvosok és betegek is el tudnak érni.  

Email: szabo.lena@gyerekklinika.com  

 

PTE Gyermekgyógyászati Klinika  

Gyermekneurológiai Szakrendelés 

telefon: 72-535-900 37805 mellék 

dr. Hollódy Katalin,  dr. Péter István 

e-mail: hollody.katalin@pte.hu 

peter.istvan@pte.hu 

 

 

DOTE 

nincs adat 

 

 

SZOTE 

nincs adat 

 

 

Fejlődésneurológiai Osztály- Szt. Margit Kórház 

Berényi Mariann 

 

A Fejlődésneurológiai Osztályon a kivizsgálás és terápiás kezelés  is zavartalanul 

folyik.  A járványügyi vészhelyzet alatt a hét bármely hétköznapján kórházi osztályról 

átveszik az érintett újszülötteket és/vagy csecsemőket, előzetes telefonos egyeztetést követően 

az országos területi ellátásuknak megfelelően. 

  

A járványügyi vészhelyzetben, a törvényi rendelkezésnek megfelelően (Magyarország 

Kormánya 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet) és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV 

törvény 3.§. i.) pontja értelmében a Szent Margit Kórház Fejlődésneurológiai 

Ambulanciájának ellátása előzetes telefonos egyeztetéssel, a várható egészségkárosodás 

felmérését követően áll rendelkezésre. 

  

Tel:  06 – 1 – 430 – 4800  / 1198 ;  7- 16 h 

E-mail: fejlodes.neuro@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/fejlodesneurologiaiosztaly 

weboldal: www.fejlodesneurologia.hu 

mailto:szabo.lena@gyerekklinika.com
mailto:hollody.katalin@pte.hu
mailto:peter.istvan@pte.hu
mailto:fejlodes.neuro@gmail.com
http://www.facebook.com/fejlodesneurologiaiosztaly
http://www.fejlodesneurologia.hu/
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PTE Orvosi Genetikai Intézet 

Till Ágnes. Hadzsiev Kinga 

Önkéntesként heti váltásban a Szülészeti Klinika Újszülött Osztályán dolgoznak, minden 

hazaadásra váró újszülöttet megvizsgálnak. 

A fejlődésneurológiai szakrendelés és a genetikai tanácsadás szünetel,  de telefonon, skype-on 

és e-mail-ben tartják a kapcsolatot a betegekkel. 

Ha tartós egészségkárosodás lehetősége felmerül az esetleges személyes kontaktus 

elmaradása miatt, kivételes esetekben, előre egyeztetett időpontban fogadnak betegeket. 

Kollégáknak telefonos elérhetőség: 06- 72-535-976,  ill. 06-20/985-1588 és 06-30/848-6858  

e-mail: till.agnes@pte.hu, illetve hadzsiev.kinga@pte.hu. 

 

 

 

Összefoglalóan: 

 

Akut betegek osztályos felvétele mindenhol megoldott. 

 

Ambuláns betegforgalom drasztikusan csökkent. 

 

A területi illetékesség betartása szükséges! 

mailto:till.agnes@pte.hu
mailto:hadzsiev.kinga@pte.hu

