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BÁCS-KISKUN MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
6000 Kecskemét 
Hoffmann J. u. 11. 
Vezető: Szakolczai Krisztina 
E-mail:  
kmetcsao@kmetmalta.hu 
szakolczai.krisztina@maltai.hu 
 

 
76/485-696 

21 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kecskemétről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen, 
telefonon vagy írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő, 
legfeljebb a jövedelem 35 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
tápszert, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó vagy gondozó 
ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona I. 
6400 Kiskunhalas 
Ván Benjamin u. 11. 
Vezető: Magyar Anikó 
E-mail: 
halascsao@anet.hu 
 
 
 
 
 

77/428-355 

40 fő 
12 szoba 
+ 1 krízis  
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kiskunhalasról és a kistérségből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről a szakmai vezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
bőrgyógyászati igazolást kérnek. Térítési díj: 
7500 Ft/fő/ hó, gyermekeknek 3600 Ft/fő/hó. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert, tápszert 
csak gyermekeknek tudnak adni. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát 
szükség szerint adnak. Ruhát csak beérkező 
adomány esetén adnak. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óráig családgondozó, utána szakgondozó ad 
ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona II. 
6400 Kiskunhalas 
Ván Benjamin u. 11. 
Vezető: Ráczné Rádi Edit 
E-mail: 
halascsao2@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
77/420-748 

25 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kiskunhalasról és a kistérségből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről a szakmai vezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
bőrgyógyászati igazolást kérnek. Térítési díj: 
7500 Ft/fő/hó, gyermekeknek 3600 Ft/fő/hó. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert, tápszert 
csak gyermekek részére tudnak adni. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
pelenkát szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén adnak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
08,00-20,00 óráig családgondozó, utána 
szakgondozó ad ügyeletet. 

Kapocs Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Intézmény Családok 
Átmeneti Otthona 
6100 Kiskunfélegyháza 
Nyomás V. Tanya 5. 
Szakmai vezető: 
Szalainé Örző Emília 
E-mail: csao6100@ 
gmail.com 

70/379-2661 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kiskunfélegyházáról helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről a szakmai vezető 
dönt. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást, 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 
felnőttnek és gyereknek is 6000 Ft/fő/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén tudnak 
adni. Hétköznap nappal családgondozó, 
éjszaka és hétvégén szakgondozó ad 
ügyeletet.  
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Bács-Kiskun megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Menedékváros 
Családok Átmeneti 
Otthona 
6120 Kiskunmajsa 
Marispuszta 253/a. 
Postacím: 
6120 Kiskunmajsa Pf. 35. 
Vezető: Antal György 
E-mail: 
menedekvaros@gmail.com 
 

77/581-050 
F: 77/481-989 

40 fő 
10 lakás 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon vagy írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 24 
óránál nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek.  Térítési díj: a jövedelem 30%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Napi egyszeri meleg étkezést 
biztosítanak. Főzési, mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Pelenkát, gyógyszert, tápszert 
szükség esetén tudnak adni. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát szintén 
szükség esetén tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában szakgondozó, családgondozó 
ad ügyeletet. Keresztény intézmény, a 
keresztény normák az irányadóak. 

 
BARANYA MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Bólyi Családok 
Átmeneti Otthona 
7754 Bóly 
Park u. 86. 
Vezető: Gömzsik Anikó 
E-mail: bolyicsao@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 

69/869-855 
30/309-1129 

35 fő 
11 szoba, 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Bóly és társult településekről 
Szabad férőhely esetén az ország egész 
területéről fogadnak. 18 év felett csak 
kisebb testvérrel együtt fogadnak, ha tanulói 
jogviszonyban áll. Jelentkezni telefonon 
vagy személyesen lehet. Egyéni kérelem 
alapján, védőnő, családgondozó ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség, jövedelemhiány, és 
fertőző betegség kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj jövedelemfüggő, 
legfeljebb felnőtteknek 7200 Ft/hó, 
gyermekeknek 1 éves kor alatt ingyenes, 1 
éves kor után 3600 Ft/hó.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, gyógyszert, tudnak adni. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 06,00-22,00 
óráig gondozó és családgondozó ad ügyeletet. 

Szent Borbála Otthon 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
Kistérségi Családok 
Átmeneti Otthona 
7300 Komló 
Pécsi út 42/b 
Vezető: Benácsné Rácz Éva  
E-mail: csao2008@gmail.hu 
 

 
72/482-425 

F: 72/581-366 

40 fő 
13 szoba, 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Komlóról és kistérségéből 
helyeznek el rászorulókat kérelem alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni 
személyesen, telefonon, vagy írásban lehet. 
Egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Jövedelemhiány, 
alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
Legfeljebb a jövedelem 25 %-a.  
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. 08,00-18,00 óráig család-
gondozó, napi 24 órában szakgondozó ad 
ügyeletet. 

Máriakéméndi 
Családok Átmeneti 
Otthona 
7663 Máriakéménd 
Rákóczi u. 22. 
Vezető: Balog Anett 
E-mail: 
gyertyalang.csao@gmail.com 
 

70/597-8700 
T/F: 69/353-008 

30 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat, várandós nőket is. Jelentkezni 
telefonon, személyesen, vagy írásban lehet. 
Egyéni kérelem alapján, családsegítő 
központ, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Térítési díj: 8000 Ft/felnőtt/hó, 4000 
Ft/gyermek/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség esetén 
adnak. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. 07,00-21,00 óráig 
szakgondozó, gondozó és családgondozó ad 
ügyeletet. 
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Baranya megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Ifjúságért Egyesület  
Családok Átmeneti 
Otthona 
7626 Pécs 
Major u. 2. 
Szakmai vezető: Tóth-Katics 
Szilvia 
E-mail: ifjusagert@ 
ifjusagertegyesulet.t-online.hu 
 
 
 
 

30/663-2045 

14 fő 
4 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Pécsről helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is).  
Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a 
megyéből is fogadnak. Egyéni kérelem 
alapján vagy gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak első interjúra, ezután 
a felvételről szakmai team dönt. Jelentkezni 
telefonon, írásban vagy személyesen lehet. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: a 
jövedelem 25%-a.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség esetén 
tudnak adni. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Pszichológus, jogász igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
és gondozó ad ügyeletet. 

Ifjúságért Egyesület 
Családok Átmeneti 
Otthona 
7627 Pécs  
Debreczeni Márton u. 22. 
Vezető: Balatoni Virág 
E-mail: 
debrecenicsao@gmail.com 

 
 
 

72/516-465 
Fax:72/516-464 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Pécsről helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon, írásban vagy 
személyesen lehet. Egyéni kérelem alapján 
vagy gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak első interjúra, ezután a felvételről 
szakmai team dönt. Beköltözéskor egy 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, egy 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: a jövedelem 25%-a.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség esetén 
tudnak adni. Gyermekfelügyeletet szükség 
esetén biztosítnak. Pszichológus, jogász igény 
szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és gondozó ad ügyeletet. 

Vadvirág Családok 
Átmeneti Otthona 
7632 Pécs 
Testvérvárosok tere 3. 
Vezető: Gruidl Zsuzsanna 
E-mail: 
vadvirag.csao.pecs@gmail.com 

 
 
 
 
 

30/575 5743 
72/412-162 

12 fő 
5 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag Pécsről helyeznek el rászorulókat 
(várandós nőket is) várólista alapján. Krízis-
helyzetben 2-3 éjszakára tudnak fogadni. 
Több gyermekkel csak 6 évesnél fiatalabb 
testvérrel együtt tudnak fogadni. Jelentkezni 
telefonon, írásban vagy személyesen lehet. 
Egyéni kérelemmel, családsegítő központ, 
gyermekjóléti szolgálat, védőnő ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Gyermekeknek szükség 
esetén teljes ellátást, napi ötszöri étkezést 
biztosítnak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén adnak). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Pelenkát, tápszert, mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt szükség 
esetén tudnak adni. Ruhát csak beérkező 
adomány esetén adnak. Gyermekfelügyeletet 
szükség esetén biztosítanak. Pszichológus, 
jogász áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
szakgondozó, gondozó és családgondozó ad 
ügyeletet. 

Dr. Raksányi Árpád 
Integrált Szociális 
Intézmény 
7900 Szigetvár 
József Attila út 69-71. 
Vezető: Gulyásné Budai Beáta 
E-mail: 
szigetvarcsao@citromail.hu 
 
 
 
 
 

73/514-232 

12 fő 
4 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szigetvár és kistérségéből lak-
címmel rendelkezőket helyeznek el várólista 
alapján (várandós nőket is). Jelentkezni 
telefonon, személyesen vagy írásban lehet. 
Egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat, családsegítő központ, védőnő 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Pszichiátriai 
betegség, alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 10500 
Ft/fő/hó, de legfeljebb a jövedelem 50%-a) 
Előtakarékosság: jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, ruhát, gyógyszert, 
tápszert szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Napi 24 órában családgondozó 
és gondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 
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BÉKÉS MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Családok és 
Gyermekek Átmeneti 
Otthona 
5600 Békéscsaba 
Bartók Béla u. 24. 
Vezető: Pataki Erzsébet 
E-mail: csaobekescsaba@ 
t-online.hu 
 
 
 
 
 

 
66/638-856 

22 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Békéscsaba, Telekgerendás, 
Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós, 
Szabadkígyós lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el (várandós nőket is). 
Jelentkezni a Békéscsabai Kistérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
ajánlásával lehet. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 3 
napnál nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, gyógyszert, 
pelenkát szükség szerint tudnak adni. Ruhát 
csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó és gondozó ad 
ügyeletet. 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 
Családok Átmeneti  
Otthona 
5900 Orosháza 
Mikszáth K. u. 2. 
Vezető: Balogh Zoltánné 
E-mail: oroshazacsao@ 
segelyszervezet.hu 

 
 
 

68/512-700 

38 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen lehet. Családsegítő 
központ, gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Pszichiátriai betegség, alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: 1 gyermekkel a 
jövedelem 25 %-a, 2 vagy több gyermekkel 
a jövedelem 30%-a. Kötelező 
előtakarékosság: a jövedelem 10 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás, 
gyermekeknek szükség esetén teljes ellátást 
biztosítanak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén adnak). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, gyógyszert, 
tápszert szükség szerint adnak. 
Fejlesztőpedagógusok rendelkezésre állnak. 
Jogász, pszichológus, gyermekpszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 07,00-19,00 
óráig családgondozó, utána szakgondozó vagy 
gondozó ad ügyeletet. 

Református 
Egyházközség 
Családok Átmeneti 
Otthona 
5537 Zsadány 
Béke u. 80. 
Vezető: Demeter Ottóné 
E-mail: - 
 

66/497-490 
20/215-2299 

25 fő 
9 szoba 

anya-gyerek, 
nő gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján, családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor a 
nevelési tanácsadó szakvéleményét kérik. 
Térítési díj: a jövedelem 50 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátást biztosítanak, 
felnőtteknek napi háromszori, gyermekeknek 
napi ötszöri étkezést biztosítnak. Főzési 
lehetőség (nyersanyagot szükség esetén 
tudnak adni). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
gyógyszert, pelenkát, ruhát tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 
órában családgondozó ad ügyeletet. 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Lorántffy Zsuzsanna 
Református 
Kismamaház  
3532 Miskolc 
Maros út 7. 
Vezető: Gálné Ács Mária 
E-mail: refkismamahaz@ 
gmail.com 
www.kismamahaz.t-online.hu 

 
 
 

46/400-969 

30 fő 
11 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen lehet. Egyéni kérelem 
alapján, a jelzőrendszerben résztvevő 
szervezet ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
háziorvosi, és nőgyógyászati igazolást 
kérnek. Térítési díj: egy gyermekkel a 
jövedelem 25 %-a, 2 vagy több gyermekkel 
a jövedelem 50%-a. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátás. Főzési, 
mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert tudnak adni. 
Jogász, mentálhigiénés szakember, védőnő áll 
rendelkezésre. Gyermekorvos kéthetente, 
védőnő hetente rendel. Napi 24 órában 
családgondozó, szakgondozó, és gondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 
Családok Átmeneti 
Otthona 
3524 Miskolc 
Leszih A. u. 4. 
Vezető: Budai Bernadett 
E-mail: mcsao@ 
segelyszervezet.hu 
 

46/561-227 
T/F: 46/433-782 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban, telefonon 
vagy személyesen lehet. Egyéni kérelem 
alapján, a gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Jövedelemhiány, 
alkohol és drogfogyasztás, pszichiátriai 
betegség kizáró ok. Beköltözéskor 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: maximum a jövedelem 50 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség esetén 
tudnak adni. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 07,00-
19,00 óráig szakgondozó, utána gondozó ad 
ügyeletet. 

Miskolci Egyesített 
Szociális 
Egészségügyi és 
Gyermekjóléti 
Intézmény  
3515 Miskolc 
Egyetem út 1. 
Vezető: Labancz László 
E-mail: mgykcsao@gmail.com 
 

46/360-434 
70/466-4552 

40 fő 
14 szoba 

anya-gyerek 

Miskolc és kistérsége állandó lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni 
személyesen lehet. Gyermekjóléti szolgálat, 
gyámhivatal ajánlásával fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol, drogfogyasztás és pszichiátriai 
betegség kizáró ok. Beköltözéskor egy 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
háziorvosi, ÁNTSZ, nőgyógyászati igazolást 
kérnek. Térítési díj: 9000 Ft/fő/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). A gyerekeknek napi ötszöri , 
felnőtteknek napi háromszori étkezést 
biztosítanak. Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, mentálhigiénés szakember áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában gondozó, 
08,00-16,00 óráig családgondozó ad ügyeletet. 

Református Átmeneti 
Anyaotthon 
3956 Viss 
Kolozsvári u. 20. 
Vezető: Elek Gabriella 
E-mail:  
refaotthon@freemail.hu 

 
 
 
 
 

T/F: 47/344-312 

30 fő 
9 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni telefonon vagy írásban lehet. 
Gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal ajánlá-
sával fogadnak. Felvételről az intézményve-
zető dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, ÁNTSZ, háziorvosi, nő-
gyógyászati, bőrgyógyászati igazolást 
kérnek. Térítési díj: 1 gyermekkel a 
jövedelem 25 %-a, 2 vagy több gyermekkel 
a jövedelem 50 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátást, 
napi háromszori étkezést biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítnak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt tudnak adni. 
Gyógyszert szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 
órában gondozó és családgondozó ad 
ügyeletet. 

Gondoskodó Szeretet 
Szociális- Oktatási 
Szolgáltató Központ 
Kelet-magyarországi 
Szociális Szolgáltató 
Központ  
Erdei Asszony Háza 
Anyaotthon 
3754 Szalonna 
Tópart út 4. 
Vetező: Tarjányi Anita 
E-mail:  
erdeiasszony@gmail.com 
 

30/506-9925 

40 fő 
4 apartman 
11 szoba 

anya- gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon, személyesen, írásban lehet. 
Egyéni kérelem alapján, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Főzési lehetőség biztosított 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában gondozó, 07,00-15,00-ig 
családgondozó ad ügyeletet.  

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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CSONGRÁD MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Alsó – Tisza – menti 
Önkormányzati 
Társulás Gyermekek 
Átmeneti Otthona 
6640 Csongrád 
Széchenyi u. 29. 
Vezető: Fehér Mónika 
E-mail: gyao@csongrad.hu 

 
20/322-2834 

12 fő 
4 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Csongrád és környéke lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el. Jelentkezni 
személyesen és telefonon lehet, egyéni 
kérelem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Térítési díj: a 
rendszeres jövedelem függvénye. 

12 hónapra biztosítanak szállást (szükség 
esetén 6 hónappal hosszabbítható). Teljes 
ellátás, gyermekeknek napi ötszöri, 
felnőtteknek napi háromszori étkezés 
biztosítanak. Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén biztosíta-
nak. Pszichológus igény szerint áll ren-
delkezésre. Napi 24 órában gyermekfelügyelő 
vagy nevelőtanár ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
6710 Szeged 
Szt. Mihály Kapisztrán u. 60. 
Vezető: Veres László 
E-mail: 
csao@egyszocint.ritek.hu 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 62/475-809 

25 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

gyám-gyerek 

Kizárólag Szeged és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 3 
napnál nem régebbi bőrgyógyászati és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 2 
főig a jövedelem 25%-a, 3 vagy több főtől a 
jövedelem 50%-a. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Gyermekeknek napi ötszöri, 
felnőtteknek napi háromszori étkezést 
biztosítanak. Főzési lehetőség. Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
tápszert, gyógyszert szükség szerint adnak.  
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában családgondozó és gondozó ad 
ügyeletet. 

CSSK Családok 
Átmeneti Otthona 
6600 Szentes 
Koszta József u. 7/a. 
Vezető: Kaiser Szilárd 
E-mail:  
csao@cssk-szentes.hu 
 

 
 
 

63/444-600 
Nyilvános: 63/444-013 

33 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Szentesről illetve ellátási szerződés alapján 
egy szobában Makó és kistérségéről 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján. 
Jelentkezni telefonon, személyesen, írásban 
lehet, egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Jövedelemhiány, 
alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 200 Ft/fő/nap, gyermekeknek 
100 Ft/fő/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt tudnak adni. 
Pelenkát, tápszert, gyógyszert szükség szerint 
adnak. Ruhát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítanak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó 
és családgondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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FEJÉR MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Útkeresés Segítő 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
2400 Dunaújváros 
Frangepán út 54. 
Vezető: Boros Balázs 
E-mail: ducsao@freemail.hu 

 
 

 

T/F: 25/406-012 

40 fő 
12 garzon 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Dunaújvárosból helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Előtakarékosság: legalább 5000 Ft/hó. 

6 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak szükség ese-
tén. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
06,00-22,00 óráig szakgondozó és 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
8000 Székesfehérvár 
Palotai út 51/a. 
Vezető: Zsabka Attila 
E-mail: krizis.anyaotthon@ 
gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

22/330-607 

20 fő 
6 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag székesfehérvári rászorulókat 
helyeznek el várólista alapján. Jelentkezni 
személyesen, írásban lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvételről az intézmény-
vezető dönt. Jövedelemhiány, alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi, 
bőrgyógyászati, ÁNTSZ igazolást, 1 évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: 1 gyermekkel a jövedelem 20%-
a, 2 vagy több gyermekkel a jövedelem 
30%-a. Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Külön térítési díj 
ellenében napi egyszeri étkezést biztosítnak. 
Főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát, pelenkát csak beérkező adomány 
esetén adnak. Jogász, pszichológus és 
gyermekpszichiáter áll rendelkezésre. 08,00-
20,00 óráig családgondozó, utána 
szakgondozó ad ügyeletet. 

 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Szt. Cirill Method 
Alapítvány 
Gyermek és Családok 
Átmeneti Otthona 
9025 Győr 
Kossuth u. 75. 
Vezető: Juhász Péter 
Vezető helyettes: Csillag Attila 
E-mail:  
csaogyao@gmail.com 

 
96/529-556 

F: 96/529-557 

28 fő 
10 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag győri állandó lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben az 
ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon, személyesen, írásban 
lehet, egyéni kérelem alapján fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor 24 óránál nem régebbi 
háziorvosi igazolást, fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, 1 gyermekkel legfeljebb 
400 Ft/nap, 2 vagy több gyermekkel 
legfeljebb 500 Ft/nap.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek önellátás. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Jogász áll rendelkezésre. 06,00-22,00 
óráig családgondozó, napi 24 órában gondozó 
ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Győr-Moson-Sopron megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Lehetőség 
Családoknak 2005 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona I. 
9200 Mosonmagyaróvár 
Barátság u. 29. 
Vezető: Kopf Katalin 
E mail: csaomovar@wsi.hu 
 

96/204-168 
96/204-654, 96/566-174 

40 fő 
14 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérhetnek. Térítési díj: a jövedelem 25 %-a. 
Előtakarékosság: legalább 10000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Törölközőt, 
ruhát tudnak adni. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, pelenkát, gyógyszert, tápszert 
szükség szerint adnak. Pszichológus áll 
rendelkezésre. 08,00-16,00 óráig 
családgondozó, utána gondozó ad ügyeletet. 

Lehetőség 
Családoknak 2005 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona II. 
9200 Mosonmagyaróvár 
Barátság u. 29. 
Vezető: Kopf Katalin 
E mail: csaomovar@wsi.hu 
 

96/204-168 
96/204-654, 96/566-174 

40 fő 
14 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérhetnek. Térítési díj: a jövedelem 25 %-a. 
Előtakarékosság: legalább 10000 Ft/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Törölközőt, 
ruhát tudnak adni. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, pelenkát, gyógyszert, tápszert 
szükség szerint adnak. Pszichológus áll 
rendelkezésre. 08,00-16,00 óráig 
családgondozó, utána gondozó ad ügyeletet. 

Sopron és környéke 
Család és 
Gyermekjóléti 
Ellátások Intézete 
Családok Átmeneti 
Otthona 
9400 Sopron 
Vasvári Pál u. 2/a. 
Vezető: 
Kerényiné Kovács Judit 
E-mail: 
csao-sopron@gyerko.hu 
gyerko-sopron@gyerko.hu 
 

T/F: 99/524-362 

20 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Sopron és vonzáskörzetéhez 
tartozó lakóhellyel rendelkezőket helyeznek 
el (várandós nőket is). Krízishelyzetben az 
ország egész területéről is tudnak fogadni 
legfeljebb 3 napra. Jelentkezni személyesen 
lehet, egyéni kérelem alapján fogadnak. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
bőrgyógyászati, háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: első hónap ingyenes, majd 
felnőtteknek 500 Ft/fő/nap, gyermekeknek 
200 Ft/fő/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (indokolt 
esetben 6 hónappal hosszabbítható). 
Önellátás. Gyermekeknek szükség esetén 
teljes ellátást biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tápszert tudnak adni. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
pelenkát, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász igény szerint áll 
rendelkezésre. Pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó, hétköznap 06,00-
22,00 óráig családgondozó ad ügyeletet. 

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Baptista 
Szeretetszolgálat 
Szivárvány Családok 
Átmeneti Otthona 
4031 Debrecen 
Szotyori u. 23. 
Vezető: Szabó Zsuzsanna 
E-mail: 
szivarvanycsao@gmail.com 
 

52/783-690 
T/F: 52/688-910 

40 fő 
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen, telefonon és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 6000 Ft/fő/hó. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában családgondozó és gondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Hajdú-Bihar megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Baptista 
Szeretetszolgálat 
Kamilla Családok 
Átmeneti Otthona 
4034 Debrecen 
Vámospércsi u. 57. 
Vezető: Paszternák Csilla 
E-mail: 
kamillacsao@gmail.com 

70/436-5647 
T/F: 52/782-612 

40 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen, telefonon és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 6000 Ft/fő/hó. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában szakgondozó ad ügyeletet. 

Baptista 
Szeretetszolgálat Szent 
Miklós Családok 
Átmeneti Otthona 
4030 Debrecen 
Szávay Gyula u. 25. 
Vezető: Kerekes Ágnes 
E-mail: csao.szentmiklos01@ 
gmail.com 
 

T/F: 52/785-495 

22 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen, telefonon és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
6000 Ft/fő/hó.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus, lelkész áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
és gondozó ad ügyeletet. 

REFOMIX Non-profit 
Közhasznú Kft. 
„Fecske” Családok 
Átmeneti Otthona 
4031 Debrecen 
Derék u. 22. VIII. emelet 
Vezető: Leiter Mercédesz 
E-mail: 
derek8@refomix.hu 
 
 

 
T/F: 52/414-315 

40 fő 
10 garzonlakás 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Debrecen város és közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 6000 Ft/hó, 
gyermeknek 4200 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Igény 
szerint jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
08,00-20,00 óráig családgondozó, utána 
gondozó és szakgondozó ad ügyeletet. 

REFOMIX Non-profit 
Közhasznú Kft. 
„Fészek” Családok 
Átmeneti Otthona 
4031 Debrecen 
Derék u. 22. X. emelet 
Vezető: Szabóné Fényes 
Annamária 
E-mail: 
derek10@refomix.hu 
 
 
 
 

T/F: 52/475-030 

40 fő 
11 garzonlakás 

család, 
anya-gyerek, 
apa gyerek 

Kizárólag Debrecen város és közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján, családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Jövedelemhiány kizáró 
ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 6000 Ft/hó, gyermeknek 4200 
Ft/hó. Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óráig családgondozó, utána gondozó és 
szakgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Hajdú-Bihar megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Debrecen Megyei Jogú 
Város Gyermekvédelmi 
Intézménye,  
Családok Átmeneti 
Otthona 
4026 Debrecen 
Mester u. 30. 
Vezető: Pataki Ferencné 
E-mail: 
csaodebrecen@gmail.com 
 

T/F: 52/531-311 

26 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Debrecenből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor 
háziorvosi igazolás kérnek. Térítési díj: a 
jövedelem kb. 50%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt tudnak 
adni. Szappant, pelenkát szükség szerint 
adnak. Ruhát, tápszert csak beérkező 
adomány esetén adnak. Jogász igény szerint 
áll rendelkezésre.  Pszichológus, fejlesztő 
pedagógus és önkéntes tanárok állnak 
rendelkezésre. 08,00-20,00 óráig család-
gondozó, hétvégén és éjszaka szakgondozó 
és gondozó ad ügyeletet. 

SZETA Családok 
Átmeneti Otthona 
4024 Debrecen 
Nap u. 4. 
Vezető: Szalai Ibolya 
E-mail: dbszeta@invitel.hu 
 
 
 
 
 
 

52/310-361 
F: 52/801-057 

40 fő 
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Elsősorban volt állami gondozottakat 
fogadnak (nagycsaládosok elsőbbséget 
élveznek). Jelentkezni telefonon, írásban 
vagy személyesen lehet, egyéni kérelem 
alapján, gyámhivatal, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: 1 gyermekkel a 
jövedelem 25%-a, 2 vagy több gyermekkel a 
jövedelem 30 %-a.  

2 hónap próbaidő után 10 hónapra biztosítanak 
szállást (6 hónappal hosszabbítható). 
Önellátás. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász igény szerint áll rendelkezésre. 
Pszichológus áll rendelkezésre. 07,00-19,00 
szakgondozó, gondozó, családgondozó ad 
ügyeletet.  

Baptista 
Szeretetszolgálat 
Katica Családok 
Átmeneti Otthona 
4220 Hajdúböszörmény 
Dorogi u. 8. 
Vezető:  
Szabóné Czellár Anita 
E-mail: 
katicacsao@gmail.com 
 

T/F: 52/611-018 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni személyesen, telefonon és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor személyi igazolványt, 
TAJ kártyát, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 6000 Ft/fő/hó.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(havonta egy alkalommal élelmiszercsomagot 
adnak). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Ruhát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában családgondozók és gondozók adnak 
ügyeletet. 

 

HEVES MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Gyermekjóléti és 
Bölcsődei Igazgatósági 
Családok Átmeneti 
Otthona és Helyettes 
Szülői Hálózat  
3300 Eger 
Mocsáry Lajos út 1. 
Vezető: Tóth Helga 
E-mail: csao.eger@gmail.com 

 
 
 

36/788-290 

38 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Főként Eger és kistérsége lakcímmel 
rendelkezőket helyeznek el várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni 
személyesen, telefonon, írásban lehet, 
egyéni kérelem, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor 3 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást, jövedelemigazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Teljes ellátást 
szükség szerint biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, 
szappant, törölközőt, tápszert, gyógyszert, 
ruhát szükség szerint tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
vagy gondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 

13 

Heves megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
3200 Gyöngyös 
Menház u. 33. 
Vezető: Kissné Váradi Klára 
E-mail: csao@ 
gyongyosikisterseg.hu 

 
 

37/303-921 

25 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Heves megyei lakcímmel 
helyeznek el rászorulókat (várandós nőket 
is). Jelentkezni személyesen lehet. Egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
egy hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: az 1 főre eső jövedelem 
50%-a. Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Gyermekeknek teljes ellátást, 
napi ötszöri étkezést biztosítanak. Főzési, 
mosási, tisztálkodási lehetőség. Gyógyszert 
sürgős esetben tudnak adni. Ruhát csak a 
beérkező adomány esetén adnak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
07,00-19,00 családgondozó, utána gondozó ad 
ügyletet. 

 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 
Szolnoki Családok 
Átmeneti Otthona 
5000 Szolnok  
Kőrösi út 1-3. 
Mb. Intézményvezető: 
Sándorné Pólib Róza 
E mail: szcsao@ 
segelyszervezet.hu 

 
56/210-591 

F: 56/210-468 

40 fő 
9 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon, írásban 
lehet, egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Jövedelemhiány, 
pszichiátriai betegség, alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: a 
jövedelem 30%-a. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt tudnak 
adni. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
gyógyszert szükség szerint adnak. Ruhát, 
pelenkát csak beérkező adomány esetén 
adnak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó, 08,00-16,00 óráig 
családgondozó ad ügyletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza 
2500 Esztergom 
Baross Gábor u. 3. 
Vezető: Tittmann Lászlóné 
E-mail: 
malta.esztergom@maltai.hu 

 
 
 

 
 

T/F: 33/311-739 

30 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Esztergom és vonzáskörzetéből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Szabad férőhely esetén 
az ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő, legfeljebb 140 Ft/fő/nap. 
Kötelező előtakarékosság: a jövedelem 
25%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Törölközőt, 
pelenkát szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén tudnak adni. 
Gyermekfelügyelet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász igény szerint áll 
rendelkezésre. Pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó és családgondozó ad 
ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
2870 Kisbér 
Perczel Mór u. 36. 
Szakmai vezető: 
Horváth Renáta 
E-mail: 
szocikisber@gmail.com 
 
 
 

 
34/552-000 

15 fő 
6 szoba 
család, 

apa-gyerek, 
anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Kisbér, Komárom, Kisigmánd, 
Mocsa és kistérségeiről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen, 
telefonon lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat, családgondozó 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető és a szakmai vezető 
közösen döntenek. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: 1 gyermekkel a 
jövedelem 25%-a, 2 vagy több gyermekkel a 
jövedelem 30 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás várnak, de a 
gyermekeknek napi egy ebédet adnak, 
szükség esetén teljes ellátást biztosítanak. 
Főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
pelenkát szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó, családgondozó ad 
ügyeletet. 

Oroszlány Város 
Önkormányzata 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2840 Oroszlány 
Fürst S. u. 20. 
Vezető: Mátics Katalin 
E-mail: csao@oszocszolg.hu 

 
34/560-070/112 

F: 34/560-071 

32 fő 
+6 fő krízis 

10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag oroszlányi rászorulókat helyeznek 
el várólista alapján (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben az ország egész területéről 
is fogadnak, legfeljebb 1 hónapra. 
Jelentkezni személyesen lehet, egyéni 
kérelem alapján, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, háziorvosi-, és 
jövedelemigazolást kérnek. Térítési díj: a 
jövedelem 25%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást. Önellátás. 
Főzési lehetőség (nyersanyagot szükség 
esetén tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, gyógyszert, 
tápszert szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyelet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus igény 
szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
gondozó és családgondozó ad ügyeletet. 

Szent Márton Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2800 Tatabánya 
Füzes út 40/b. 
Vezető: Bacsó Zita 
E-mail: hajlektalan@eszitb.hu 
 
 
 
 
 

34/512-562 
F: 34/512-566 

30 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Tatabányáról és kistérségéből 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Krízishelyzetben 3 
napra az ország egész területéről fogadnak, 
de feltétel Tatabányai és kistérségei 
tartózkodás. Jelentkezni személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi bőrgyógyászati, 
háziorvosi és ÁNTSZ igazolást kérnek. 
Térítési díj: legfeljebb a jövedelem 30%-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert 
tudnak adni. Mosószert, szappant, törölközőt, 
ruhát, pelenkát, gyógyszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet biztosítnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
és szakgondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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NÓGRÁD MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Reménysugár Otthon 
2660 Balassagyarmat  
Szontág Pál u. 44. 
Vezető: Dr. Fehér Edit 
E-mail: remenysugar@ 
szgyfnograd.hu 

 
 

35/300-844 
F: 35/300-004 

10 kiskorú 
vagy 

utógondozott 
édesanya 

5 szoba 
anya-gyerek 

Kizárólag Nógrád megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Gyermeket 0-10 éves korig 
fogadnak. Jelentkezni személyesen vagy 
telefonon lehet, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvétel team döntés 
alapján. Beköltözéskor fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 1 gyermekkel 
a jövedelem 25%-a, 2 vagy több gyermekkel 
a jövedelem 50%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátást, 
napi háromszori étkezést biztosítanak. 
Gyermekeknek teljes ellátást, napi ötszöri 
étkezést biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát tudnak adni. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Napi 24 órában gondozó ad 
ügyeletet.  

MVK Menedék 
Családok Átmeneti 
Otthona 
3102 Salgótarján 
Bóna Kovács Károly u. 4/b. 
Vezető: Nagy Hajnalka 
E-mail: menedek@upcmail.hu 
 
 
 
 
 
 
 

32/422-785 

40 fő 
12 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Nógrád megyéből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Krízishelyzetben, szabad férőhely 
esetén ország egész területéről is fogadnak. 
Jelentkezni telefonon, írásban, személyesen 
lehet, egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
egy hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást, 
fél évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 6300 
Ft/fő/hó, gyermekeknek 2350 Ft/fő/hó. 
Kötelező előtakarékosság: a jövedelem 10 
%-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Szükség esetén teljes ellátást 
biztosítanak felnőttek és gyermek részére. 
Főzési lehetőség (nyersanyagot szükség 
esetén adnak). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
ruhát, pelenkát, gyógyszert, tápszert tudnak 
adni. Gyermekfelügyeletet biztosítnak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-16,00 
óráig szakgondozó, napi 12 órában gondozó, 
családgondozó ad ügyeletet. 

 

PEST MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Lea Otthon 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Varga-Hegyi Eszter 
E-mail: leaotthon@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

20/929-7809 
 23/373-164 

40 fő 
20 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat (várandós nőket is). Jelentkezni 
telefonon, vagy e-mailben lehet. Felvételi 
beszélgetést követően, team döntés alapján 
vesznek fel. Beköltözéskor egy héten belül 
háziorvosi, nőgyógyászati igazolást, 1 évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet, várandós, 
szoptatós anyáktól HIV tesztet kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő, legfeljebb 5000 
Ft/felnőtt/hó, 3000 Ft/gyermek/hó. Előta-
karékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert adnak. Tápszert csak 
beérkező adomány esetén tudnak adni. Jogász 
igény szerint áll rendelkezésre. Önismereti 
csoportok. Gyermekfelügyelet igény szerint. 
07,30-17,00 óra között családgondozó, éjszaka 
szakgondozó, gondozó ad ügyeletet. 

Szociális és 
Rehabilitációs 
Alapítvány 
2141 Csömör 
Nagy Sándor u. 1. 
Vezető: Víg Tibor Attila 
E-mail: szocrehab@gmail.com 
 

70/623-4825 

58 fő 
16 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

család 
 

Elsősorban Budapest XIV. kerületből, 
szabad férőhely esetén az ország egész 
területéről helyeznek el rászorulókat. 
Jelentkezni telefonon lehet. Felvétel team 
döntés alapján.  Beköltözéskor fél évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: egyszülős család esetében 800 
Ft/nap/család, 5 főig 1100 Ft/nap/család, 5 
fő felett 1200 Ft/nap/család. 
Előtakarékosság: egyéni gondozás szerint.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, szappant, 
törölközőt, pelenkát, gyógyszert, szükség 
esetén tudnak adni. Szükség szerint teljes 
ellátást tudnak biztosítani. Orvos, jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó vagy 
asszisztens ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 
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Pest megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Sorsunk és Jövőnk 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 
Bona Dea Családok 
Átmeneti Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Sonkoly Zsuzsanna 
E-mail: 
bonadea.csao@gmail.com 
 

23/545-668 

40 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Budapestről és Pest megyéből 
helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni 
telefonon lehet, gyermekjóléti szolgálat 
javaslatával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Jövedelemhiány 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 hónapnál nem 
régebbi tüdőszűrő leletet és védőnői 
igazolást kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 
8000 Ft/hó, gyerekeknek 5000 Ft/hó. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség esetén adnak. Jogász 
igény szerint áll rendelkezésre. Naponta 08,00-
20,00 óra között családgondozó, éjszaka 
gondozó ad ügyeletet. 

Support Humán Segítő 
és Szolgáltató Alapítvány
Családok Átmeneti 
Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Postacím: 
2113 Erdőkertes Pf. 14 
Vezető: - 
E-mail: 
erdokertescsao@gmail.com 

 
28/479-983 

40 fő 
10 szoba 

család 

Elsősorban Aszód, Csömör, Kerepes, 
Mogyoród, Vác, valamint Budapest II, XVI, 
XVII. kerületeiben lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon lehet, gyermekjóléti szolgálat 
javaslata szükséges. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj felnőtteknek 300 Ft/nap, 
gyermekeknek 75 Ft/nap. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant tudnak adni. Ruhát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 07,00-
19,00 óráig szociális munkás, utána 
gyermekgondozók adnak ügyletet. 

Szociális Gondozó 
Központ, Gyermekjóléti 
Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2030 Érd 
Nyírfa u. 11. 
(a cím ügyfélnek nem 
adható ki) 
Vezető: Bereiné Petrik Mária 
E-mail: csao@szocgond.hu 

 
23/373-890 

20/335-1318 

25 fő 
4 szoba 

2 apartman 
család 

Kizárólag Érdről és Diósdról helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben 1 hétre tudnak fogadni. 
Jelentkezni levélben, telefonon vagy 
személyesen lehet. Egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
bőrgyógyászati, háziorvosi igazolást és fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: felnőtteknek 5000 Ft/hó, 
gyermekeknek 3000 Ft/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Jogász a családsegítőben áll 
rendelkezésre. Pszichológus, gyermek-
pszichológus és fejlesztőpedagógus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
vagy gondozó ad ügyeletet. 

Lámpás ’92 Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2030 Érd, Borszéki út 20. 
(a cím ügyfélnek nem 
adható ki) 
Vezető: Godó Beáta 
E-mail: 
lampas92csao@freemail.hu 
lampas92csao@gmail.com 
 

23/376-608 

43 fő 
15 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség esetén adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó, 
gondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Pest megye folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Tessedik Sámuel 
Margaréta Ház 
Családok Átmeneti 
Otthona 
2100 Gödöllő 
Berente István u. 11. 
Vezető: Roszik Ágnes 
E-mail: 
roszik.agnes@gmail.com 
 

28/612-613 
20/824-7618 

40 fő 
4 lakás 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon lehet. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
háziorvosi igazolást, fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, fertőtlenítési igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő, 
legfeljebb 18000 Ft/szoba/család/hó, 30000 
Ft/lakás/család/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint.  

12 hónap biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Tisztálkodási, 
mosási lehetőség Jogász, pszichológus igény 
szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és/vagy gondozó ad ügyeletet.  

Support Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
2144 Kerepes 
Szabadság út 84. 
Vezető: Takács Imre 
E-mail: 
supalapitvany@gmail.com 
 

28/490-422 

12 fő 
3 szoba 
család 

Elsősorban Aszód, Csömör, Kerepes, 
Mogyoród, Vác, valamint Budapest II, XVI, 
XVII. kerületeiben lakóhellyel rendelkezőket 
helyeznek el várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon lehet, gyermekjóléti szolgálat ja-
vaslata szükséges. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj felnőtteknek 300 Ft/nap, 
gyermekeknek 75 Ft/nap. Kötelező előtaka-
rékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant tudnak adni. Ruhát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 07,00-
19,00 óráig szociális munkás, utána 
gyermekgondozók adnak ügyletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei 
Szervezete Családok 
Átmeneti Otthona 1. 
2440 Százhalombatta 
Csenterics S. u. 3. 6. ép. 
Vezető: 
Gemeterné Diószegi 
Zsuzsanna 
E-mail: 
szazhalombatta.csaladok@ 
voroskereszt.hu 

 
70/933-8163 

40 fő 
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek és gyerekeknek 7.500 Ft/hó/fő. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász igény szerint áll rendelkezésre. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 
órában, szakgondozó, családgondozó, 
gondozó ad ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei 
Szervezete Családok 
Átmeneti Otthona 2. 
2440 Százhalombatta 
Csenterics S. u. 3. 6 ép.  
Vezető: Kerekiné Zentai Kinga 
E-mail: 
szazhalombatta.csaladok@ 
voroskereszt.hu 

70/933-8163 

25 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon, 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor egy évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek és gyerekeknek 7.500 Ft/hó/fő. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert, tápszert, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász igény szerint áll rendelkezésre. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 
órában, szakgondozó, családgondozó, 
gondozó ad ügyeletet. 

Sorsunk és Jövőnk 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 
Don Bosco 
Családok Átmeneti 
Otthona 
(Érd, a cím nem nyilvános) 
Vezető: Tóth Éva 
E-mail: 
csaladokotthona@gmail.com 

F: 23/510-702 
23/510-701 

40 fő 
12 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Pest megyéből helyeznek el rá-
szorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslatával fogad-
nak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hónapnál nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 8000 Ft/hó, 
gyerekeknek 5000 Ft/hó. Egyszeri 
beköltözési díj: 10000Ft. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. Önellátás. 
Főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt, 
ruhát, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Jogász igény 
szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 óra 
között családgondozó, éjszaka gondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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SOMOGY MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Borostyánvirág 
Alapítvány 
Anyaotthona 
7400 Kaposvár 
Jutai út 24. 
Vezető: Proszonyák Ida Éva 
E-mail: 
anyaotthon.kaposvar@ 
gmail.com 
www.anyaotthon.eoldal.hu 
 
 
 

20/419-7729 
T/F: 82/410-035 

34 fő 
11 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján rászorulókat. Jelentkezni 
írásban, telefonon, e-mailben, vagy szemé-
lyesen lehet, egyéni kérelem alapján, vagy 
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szol-
gálat ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és drog-
fogyasztás, pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Részben akadálymentesített intézmény. 
Térítési díj: 1 gyermekkel a jövedelem 30 %-
a, 2 vagy több gyermekkel a jövedelem 40 
%-a. Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot, élelmiszert tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
08,00-17,00 óráig családgondozó, utána 
gondozó ad ügyeletet.  

Árvácska Anya- és 
Csecsemőotthon 
8674 Nágocs 
Dózsa Gy. u. 27. 
Vezető: Nagy Csabáné 
E-mail: arvacska.nagocs@ 
t-online.hu 
 
 
 

 
T/F: 84/372-605 

35 fő 
11 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
várólista alapján rászorulókat (várandós 
nőket is). Jelentkezni írásban vagy telefonon 
lehet, egyéni kérelem alapján, vagy 
gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, védő-
nő ajánlásával fogadnak. Felvétel team 
döntés alapján. Alkohol és drogfogyasztás, 
pszichiátriai betegség kizáró ok. Be-
költözéskor 1 hétnél nem régebbi háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Szükség szerinti 
ellátást biztosítanak. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Élelmiszer csomagot 
biztosítanak. Mosószert, tisztítószert, 
szappant, törölközőt, ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert, ágyneműt szükség 
szerint adnak. Pszichológus, jogász áll 
rendelkezésre. 08,00-16,00 óráig 
családgondozó, napi 24 órában gondozó ad 
ügyeletet. 

Hetednapi Adventista 
Egyház Reménység 
Családok Átmeneti 
Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Bánhidi Tibor 
www.atmenetiotthon.hu 
E-mail: 
atmenetiotthon@citromail.hu 
atmenetiotthon@gmail.com 
 

20/379-6245 

20 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
személyesen vagy telefonon lehet, egyéni 
kérelem alapján családsegítő szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 380 Ft/nap, 
iskolásoknak 220 Ft/nap, óvodásoknak 200 
Ft/nap, óvodás kor alatti gyerekeknek 180 
Ft/nap. Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

6 hónapra biztosítanak szállást (szükség 
szerint hosszabbítható). Önellátás. Főzési, 
mosási, tisztálkodási lehetőség. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén tudnak adni. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó vagy gyermekfelügyelő ad 
ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Somogy Megyei 
Szervezetének 
Családok Átmeneti 
Otthona 
7500 Nagyatád 
József Attila u. 1 
Vezető: Horváth István Zoltán 
E-mail: csaonatad@latsat.hu 
 
 

70/933-8201 
82/450-022 

40 fő 
11 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). Az iskolai 
tanulmányok befejezéséig nagykorú gyer-
mekkel is fogadnak. Jelentkezni telefonon, 
személyesen és írásban lehet, egyéni kére-
lem alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlá-
sával fogadnak. Felvételről az intézményve-
zető dönt. Alkohol és drogfogyasztás, pszic-
hiátriai betegség kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi, és 
bőrgyógyászati igazolást kérnek. Térítési díj: 
a jövedelem 10 %-a. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert, tápszert szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítnak. Jogász áll rendelkezésre. 08,00-
18,00 óráig családgondozó, napi 24 órában 
gondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Szt. Miklós 
Szeretetotthon és 
Menedékház 
4233 Balkány 
Fő u. 33. 
Vezető: Konkoly Tünde 
E-mail: 
csaobalkany@freemail.hu 
 
 

 
42/260-138, 42/361-330 

F: 42/561-072 

40 fő 
13 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján (várandós nőket 
is). Jelentkezni telefonon, személyesen 
vagy írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogad-
nak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Pszichiátriai betegség, alkohol- és drogfo-
gyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet, 6 hétnél nem 
régebbi háziorvosi igazolást kérnek. Térítési 
díj: 1 gyermekkel a jövedelem 25 %-a, 2 
vagy több gyermekkel a jövedelem 50 %-a. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Teljes ellátást biztosítanak, 
felnőtteknek napi háromszori étkezést, 
gyermekeknek napi ötszöri étkezést 
biztosítnak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
tudnak adni). Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Mosószert, tisztítószert, szappant, törölközőt 
tudnak adni. Pelenkát, gyógyszert, tápszert 
szükség szerint adnak. Ruhát csak beérkező 
adomány esetén adnak. Gyermekfelügyeletet 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában gondozó, 
10,00-18,00 óráig szakgondozó, 07,30-16,00 
óráig családgondozó ad ügyeletet. 

Sólya Miklós Szociális 
Intézmény és Családok 
Átmeneti Otthona 
4334 Hodász 
Sója Miklós u. 6.  
Vezető: Kardos Attila  
Szakmai v.: Kósa Anita 
E-mail:  
hodaszszocint@gorogkatolikus.
hu 

 
 

 
 44/550-030 

25 fő 
7 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon, személyesen, írásban lehet, 
egyéni kérelem alapján, családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvétel team döntés alapján. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyermekkel a jövedelem 25 %-a, 2 vagy 
több gyermekkel a jövedelem 50 %-a. 
Előtakarékosság: a jövedelem 20 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Felnőtteknek teljes ellátást, 
napi háromszori étkezést biztosítanak. Gyer-
mekeknek teljes ellátást, napi ötszöri étkezést 
biztosítanak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén tudnak adni). Mosási, tisztálko-
dási lehetőség. Tisztítószert, szappant, törölkö-
zőt tudnak adni. Mosószert, pelenkát, gyógy-
szert, tápszert szükség szerint adnak. Ruhát 
csak beérkező adomány esetén adnak. Gyer-
mekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, pszicho-
lógus áll rendelkezésre. Napi 24 órában gon-
dozó, 07,30-16,00 óráig családgondozó ad 
ügyeletet. 

Gondoskodó Szeretet 
Szociális Oktatási 
Szolgáltató Központ 
Kelet-Magyarországi 
Szociális Szolgáltató 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona és 
Nappali Melegedő 
4320 Nagykálló 
Széchenyi u. 62. 
Vezető: Gilányiné Urbin Tünde 
E-mail: nagykallo.csao@ 
baptistasegely.hu 
 

42/262-263 

24 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján. Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján, családsegítő szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
jövedelemigazolást, 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást, fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 180 
Ft/fő/nap. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát 
szükség szerint tudnak adni. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában szakgondozó, családgondozó 
ad ügyeletet. 

Oltalom Szeretet 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
4400 Nyíregyháza 
Csillag u. 4-6. 
Vezető: Daskóné Sós Anita 
E-mail: oltalomcsao@ 
gmail.com 
 
 

T/F: 42/461-160 
20/824-4045 

36 fő 
10 szoba 

anya-gyerek 

Kizárólag az Észak-Alföldi Régió területéről 
helyeznek el rászorulókat várólista alapján 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon, 
írásban vagy személyesen lehet, egyéni ké-
relem alapján, gyermekjóléti szolgálat aján-
lásával fogadnak. Felvételről az intézmény-
vezető dönt. Alkohol kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyermekkel a jövedelem 20 %-a, 2 vagy 
több gyermekkel a jövedelem 25 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában szakgondozó, gondozó, család-
gondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 
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Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Központ 
Családok Átmeneti 
Otthona 
4400 Nyíregyháza 
Tokaji út 3. 
Vezető: 
Glückmanné Pintér Judit 
E-mail: csao@nyirgyejo.hu 

 
 

 
 
 

42/596-467 

40 fő 
18 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Kizárólag Nyíregyházáról helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján. Krízishelyzet-
ben 1 éjszakára a megyéből is tudnak fo-
gadni. Jelentkezni személyesen, írásban le-
het, egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Pszichiátriai be-
tegség, alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi há-
ziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 1 
gyermekkel a jövedelem 30 %-a, 2  
gyermekkel a jövedelem 25 %-a, 3 
gyermekkel a jövedelem 20 %-a. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. Napi 24 
órában családgondozó vagy szakgondozó ad 
ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Anya-gyermek 
Segítőotthona és 
Krízisközpontja  
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: 
Ménesi Tünde 
E-mail: 
anyaotthon@voroskereszt.hu 

 
42/596-911 

T/F: 42/476-073 

30 fő 
+ 4 fő 

krízisellátás 
8 szoba 

anya-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
bántalmazott rászorulókat (várandós nőket 
is). Jelentkezni telefonon lehet, egyéni ké-
relem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és drogfo-
gyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 3 
hónapnál nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: legfeljebb a jövedelem 
25 %-a.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Gyermekeknek 
szükség esetén teljes ellátást biztosítanak. 
Főzési lehetőség (nyersanyagot szükség 
esetén tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, tápszert, 
gyógyszert szükség szerint adnak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-16,00 
óráig családgondozó, napi 24 órában 
szakgondozó, gondozó ad ügyeletet. 

Tiszalöki Református 
Egyházközség 
Oltalmazó Otthona 
4450 Tiszalök 
Hősök tere 6. 
Vezető: Ferenczi Ildikó 
E-mail: 
oltalmazootthon@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 42/278-953 

25 fő 
6 apartman 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján. Jelentkezni te-
lefonon és személyesen lehet, egyéni kére-
lem alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlá-
sával. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás, jövedelemhiány, 
pszichiátriai betegség súlyos esetben 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 hétnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet és háziorvosi iga-
zolást kérnek. Térítési díj: 150 Ft/fő/nap. 
Egyszeri „rongálási” kaució: 5000 Ft. Elő-
takarékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, tápszert szükség esetén tudnak 
adni. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó, 
gondozó és családgondozó ad ügyeletet. 

Tiszalöki Református 
Egyházközség 
Oltalmazó Háza 
4450 Tiszalök 
Petőfi út 52. 
Vezető: Ferenczi Ildikó 
E-mail: 
oltalmazootthon@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

T/F: 42/278-907 

25 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján. Jelentkezni te-
lefonon és személyesen lehet, egyéni kére-
lem alapján, gyermekjóléti szolgálat ajánlá-
sával fogadnak. Felvételről az intézmény-
vezető dönt. Alkohol és drogfogyasztás, jö-
vedelemhiány, pszichiátriai betegség kizáró 
ok. Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi tü-
dőszűrő leletet és háziorvosi igazolást kér-
nek. Térítési díj: 150 Ft/fő/nap. Egyszeri 
„rongálási” kaució: 5000 Ft. Előtakarékos-
ság: egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, tápszert szükség esetén tudnak 
adni. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó, 
gondozó és családgondozó ad ügyeletet. 

Tiszavasvári Szociális 
és Gyermekjóléti 
Szolgáltat Családok 
Átmeneti Otthona 
4440 Tiszavasvári 
Kabai János u. 23. 
Vezető: Major Ágnes 
E-mail: 
szeszk@tiszavasvari.hu 
 
 
 
 
 
 
 

42/520-179 

16 fő 
4 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni telefonon és 
személyesen lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Jövedelemhiány, 
pszichiátriai betegség, alkohol és drogfo-
gyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyermekkel a jövedelem 20 
%-a, 2 gyerekkel a jövedelem 25 %-a, 3 
gyermekkel a jövedelem 33 %-a. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, tisztító-
szert, szappant, törölközőt, ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában szakgondozó, gondozó és 
családgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 
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TOLNA MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Kapaszkodó Szociális 
és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
7200 Dombóvár 
Szabadság út 8. 
Vezető: Székely Ildikó 
E-mail: 
kapcsolat@kapaszkodo-
dombovar.hu 
 
 

74/565-021 
T/F: 74/565-118 

21 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). 18 év felett csak kisebb testvérrel 
együtt fogadnak. Krízishelyzetben 1-2 
éjszakára tudnak fogadni. Jelentkezni 
személyesen és írásban lehet, egyéni 
kérelem alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás, pszichiátriai betegség 
kizáró ok. Beköltözéskor 1 hónapnál nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem 
régebbi háziorvosi, bőrgyógyászati, 
nőgyógyászati igazolást kérnek. Térítési díj: 
105 Ft/fő/nap. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Napi egyszeri 
meleg étkezést biztosítanak. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert tudnak adni. Pelenkát, tápszert 
csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. Napi 
24 órában szakgondozó és családgondozó ad 
ügyeletet. 

Bölcső Alapítvány és 
Egyesület 
Intézmény: Szekszárd 
(a cím nem nyilvános) 
Postacím: 
1082 Budapest, Futó u. 22-24 
Vezető: Budavári Zita 
E-mail: zita@bolcso.hu 
 

 
 

20/944-3566 

2x6 fő 
3-3 szoba 

Az ország egész területéről helyeznek el 
krízishelyzetben lévő várandós nőket, akik 
szülésig maradhatnak. A gyermekről való 
lemondás esetén az örökbeadási eljárásban 
segítséget adnak. Jelentkezni telefonon, e-
mailban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Térítési díj: nincs. 

Szülésig biztosítanak szállást. Önellátás. 
Főzési lehetőség (nyersanyagot szükség 
esetén tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt tudnak adni. Ruhát, gyógyszert, 
szükség szerint adnak. Szociális munkás, 
orvos, pszichológus, védőnő áll rendelkezésre. 

Humán Szolgáltató 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
7100 Szekszárd 
Csatári út 70/b. 
Vezető:Seresné Németh 
Orsolya 
E-mail: 
szdhszkcsao@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
74/414-334 

20 fő 
7 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Elsősorban Szekszárdról és társult települé-
seiről helyeznek el rászorulókat várólista 
alapján (várandós nőket is). Szabad 
férőhely esetén, krízishelyzetben az ország 
egész területéről is. 18 év felett csak kisebb 
testvérrel együtt fogadnak. Jelentkezni 
telefonon, írásban vagy személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, családgondozó 
ajánlásával fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Alkohol és drog-
fogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 3 
napnál nem régebbi tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi, bőrgyógyászati igazolást kérnek. 
Térítési díj: 1 gyermekkel a jövedelem 25%-
a, 2 vagy több gyermekkel legfeljebb a 
jövedelem 50%-a Előtakarékosság: jövede-
lemfüggő, a meghosszabbított időszakban 
kötelező. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, tápszert, 
ruhát, pelenkát szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó 
és gondozó ad ügyeletet. 

Árvácska Családok 
Átmeneti Otthona  
7181 Tevel 
Petőfi u. 134. 
Mb. vezető: Németh Krisztina 
E-mail: acsao@freemail.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74/404-770 

12 fő 
4 szoba 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Bonyhád és kistérsége lakcím-
mel rendelkezőket helyeznek el várólista 
alapján (várandós nőket is). Szabad 
férőhely esetén az ország egész területéről 
is fogadnak. Jelentkezni telefonon, írásban 
és személyesen lehet, gyermekjóléti szol-
gálat ajánlásával fogadnak. Alkohol és drog-
fogyasztás, pszichiátriai betegség kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi tüdő-
szűrő leletet és 3 napnál nem régebbi 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 300 
Ft/fő/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, szappant, 
törölközőt, tápszert, ruhát, pelenkát, 
gyógyszert szükség szerint adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szakgondozó, 
családgondozó és gondozó ad ügyeletet. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 
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VAS MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Pálos Károly Szociális 
Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona  
9700 Szombathely 
Paragvári u. 86. 
Postacím: 9700 Szombathely 
Széll Kálmán u. 4. 
Vezető:  
Kulcsár Lászlóné 
E-mail: 
szocialis94@paloskaroly.hu 
 

94/501-672 
F: 94/501-673 

40 fő 
13 garzon 

család, 
anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Szombathelyről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján (várandós 
nőket is). Jelentkezni személyesen, 
telefonon és írásban lehet, egyéni kérelem 
alapján fogadnak. Felvételről az 
intézményvezető dönt. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
bőrgyógyászati és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: 6300 Ft/fő/hó. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítnak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Törölközőt tudnak 
adni. Ruhát csak beérkező adomány esetén 
biztosítanak. Jogász, pszichológus igény 
szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és gondozó ad ügyeletet.  

 

VESZPRÉM MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Segítséggel Könnyebb 
Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8400 Ajka 
Korányi u. 39. 
Vezető: Mráz Attiláné 
E-mail: csao.ajka@gmail.com 
 

 
70/604-1543 

40 fő  
10 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
családokat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon, e-mailben, személyesen és 
levélben lehet. Felvétel team döntés 
alapján. Alkohol és drogfogyasztás, 
jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor 1 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, és 1 
hétnél nem régebbi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj 1 gyerekkel legfeljebb a 
jövedelem 50 %-a, több gyermekkel  
legfeljebb a jövedelem 25 %-a. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Ruhát csak beérkező 
adományokból tudnak biztosítani. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában szakgondozó, 08,00-19,00 
óráig családgondozó ad ügyeletet. 

Segítséggel Könnyebb 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
Padrag I. 
8400 Ajka 
Padragi út 205-207. 
Vezető: Mráz Attiláné 
E-mail: 
csao.padrag@gmail.com 
 

70/604-1538 

40 fő 
9 lakás 
család 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon, e-mailben, személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Beköltözéskor 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást, 
jövedelemigazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 10000 Ft/hó, gyermekeknek 
5000 Ft/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Pékárut, élelmiszert csak beérkező adomány 
esetén adnak. Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Szappant szükség esetén adnak. Pelenkát, 
ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítnak. Jogász, pszichológus igény szerint 
áll rendelkezésre. 07,00-19,00 óráig 
családgondozó és szakgondozó, utána 
szakgondozó ad ügyeletet. 

Segítséggel Könnyebb 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
Padrag II. 
8400 Ajka 
Padragi út 205-207. 
Vezető: Tóthné Póber Beáta 
E-mail: 
csao.padrag@gmail.com 
 

70/604-1538 

40 fő 
8 lakás 
család 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon, e-mailben, személyesen lehet, 
egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Beköltözéskor 1 hétnél 
nem régebbi háziorvosi igazolást, 
jövedelemigazolást kérnek. Térítési díj: 
felnőtteknek 10000 Ft/hó, gyermekeknek 
5000 Ft/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Pékárut, élelmiszert csak beérkező adomány 
esetén adnak. Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Szappant szükség esetén adnak. Pelenkát, 
ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítnak. Jogász, pszichológus igény szerint 
áll rendelkezésre. 07,00-19,00 óráig 
családgondozó és szakgondozó, utána 
szakgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 
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Veszprém megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Anya- és leányotthon 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Miletics Marcell 
 
 
 

 
 

 
 
 

70/671-5075 

35 fő 
14 szoba 

anya-gyerek 

Pápa és környékéről helyeznek el rá-
szorulókat várólista alapján (várandós és 
bántalmazott nőket is). Krízishelyzetben, 
szabad férőhely esetén az ország egész te-
rületéről is fogadnak. Jelentkezni személye-
sen lehet, egyéni kérelem alapján, gyermek-
jóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. Fel-
vételről az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 1 
hétnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. Kötelező előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást, (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant szükség esetén tudnak 
adni. Törölközőt, pelenkát, gyógyszert szükség 
esetén tudnak adni. Ruhát csak beérkező 
adomány esetén adnak. Jogász, pszichológus 
áll rendelkezésre. 07,00-22,00 óráig 
családgondozó, napi 24 órában gondozó ad 
ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8295 Taliándörögd 
Kossuth u. 26. 
Vezető: Tóth Szilvia 
E-mail: 
csao.veszpremmegye@ 
voroskereszt.hu 
 
 

T/F: 87/437-045 

24 fő 
6 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Az ország egész területéről fogadnak 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon vagy 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján 
szociális munkás írásos ajánlásával. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor tüdőszűrő leletet és 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: a 
jövedelem 25%-a. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert, ruhát szükség szerint 
adnak. Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Pszichológus áll rendelkezésre. 
Jogász igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 
órában családgondozók, gondozók adnak 
ügyeletet. 

Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Központ 
és Családok Átmeneti 
Otthona 
8200 Veszprém 
Pápai út 37. 
Szakmai vezető: 
Góg Brigitta 
E-mail:  
csaladokatmenetiotthona@ 
vipmail.hu 

 
T/F: 88/561-115 

30 fő 
8 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag Veszprémből és kistérségéből he-
lyeznek el rászorulókat várólista alapján (vá-
randós nőket is). Jelentkezni személyesen, 
telefonon lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézmény-vezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor 1 hétnél nem régebbi 
ÁNTSZ, háziorvosi igazolást, tüdőszűrő 
leletet kérnek. A térítési díj: jövedelemfüggő, 
legfeljebb 9900 Ft/felnőtt/hó, 6600 
Ft/gyermek/hó. Kötelező előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Krízishelyzetben 
teljes ellátást, napi háromszori étkezést 
biztosítanak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség szerint adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Gyermekfelügyeletet biztosítanak. Jogász, 
pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óráig családgondozó, gondozó, utána 
szakgondozó ad ügyeletet. 

 

ZALA MEGYE 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8800 Nagykanizsa 
Teleki u. 19/d. 
Vezető: Túri Tímea 
E-mail: csao.nagykanizsa@ 
mvkzala.hu, 
csaoo@freemail.hu 
 
 
 

 
Krízis radar: 06/80/205-449 

T/F: 93/313-220 

40 fő 
+4 fő krízis 

férőhely 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Nagykanizsáról és vonzáskörze-
téből, szabad férőhely esetén Zala 
megyéből helyeznek el rászorulókat, 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Krízishelyzetben az ország egész területéről 
is fogadnak. Jelentkezni személyesen, és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, 1 hétnél nem régebbi 
bőrgyógyászati és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő, leg-
feljebb 7500 Ft/felnőtt/hó, 5250 
Ft/gyermek/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Gyermekeknek 
szükség esetén napi egyszeri meleg étkezést 
biztosítanak. Főzési lehetőség (nyersanyagot 
szükség esetén tudnak adni). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség esetén adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Játszó és tanulószoba. Jogász áll 
rendelkezésre. Pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. 07,30-16,00 óráig család-
gondozó, napi 24 órában szakgondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 
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Zala megye folytatása 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
8900 Zalaegerszeg 
Hock János u. 98. 
Vezető: Somogyi Emőke 
E-mail: csao.zalaegerszeg@ 
mvkzala.hu 
 

92/510-445 
F: 92/510-446 

40 fő 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek 

Elsősorban Zalaegerszegről szükség esetén 
Zala megyéből helyeznek el rászorulókat 
várólista alapján (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon, személyesen és 
írásban lehet, egyéni kérelem alapján, 
gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogad-
nak. Felvételről az intézményvezető dönt. 
Beköltözéskor egy évnél nem régebbi tüdő-
szűrő leletet és 24 óránál nem régebbi há-
ziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: legfel-
jebb a jövedelem 50%-a. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség esetén adnak. 
Ruhát csak beérkező adomány esetén adnak. 
Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 08,00-
16,30 óráig családgondozó, napi 24 órában 
gondozó ad ügyeletet. 

 
BUDAPESTI ANYAOTTHONOK 

 
Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 

Jó Pásztor Anyaotthon 
1032 Budapest 
Zápor u. 50.  
Fenntartói tanácsadó: Szabó 
Dóra 
Szakmai vezető: 
Pálfai Zsófia 
E-mail: jpa@jopasztor.hu 
 

250-3945 
F: 250-3944 

40 fő 
16 szobában 
anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). 
Jelentkezni telefonon lehet. Felvételről a 
szakmai vezető dönt. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet,  
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 100 
Ft/fő/nap.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Ruhát szükség 
szerint adnak. Orvos, jogász, pszichológus, 
mentálhigiénés munkatárs igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
és szakgondozó ad ügyeletet. 

Jó Pásztor Háza 
Anyaotthon 
1034 Budapest 
Bécsi út 163/a 
Fenntartói tanácsadó: Szabó 
Dóra 
Szakmai vezető:  
Sopronyi Andrea 
E-mail: jpha@jopasztor.hu 
 

439-1766  
F: 439-1799 

40 fő 
10 apartman 
anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet. 
Beköltözéskor 3 napnál nem régebbi 
fertőtlenítési igazolást és fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, ÁNTSZ igazolást 
és háziorvosi igazolást kérnek. Felvételről a 
szakmai vezető dönt.  Térítési díj: az első 
hónap ingyenes, majd 100-140 Ft/fő/nap. 
Előtakarékosság egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

Legfeljebb 12 hónapra biztosítanak szállást (6 
hónappal hosszabbítható). Önellátás. Főzési 
lehetőség. Mosási, tisztálkodási lehetőség, 
ruhát tudnak adni. Orvos, jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és szakgondozó ad ügyeletet. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
Anyaotthon 
1142 Budapest 
Szatmár u. 26. 
Vezető: Molnár László Simon 
Szakmai v: Váraljai Anita 
E-mail: 
szatmarcsao@maltai.hu 

363-1157 
T/F: 252-3135 

16 fő 
5 szoba 

anya-gyerek 

Elsősorban a XIV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat (várandós nőket is). Szabad 
férőhely esetén az ország egész területéről 
is fogadnak. Beköltözéskor 1 évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet és háziorvosi 
igazolást kérnek. Felvétel team döntés 
alapján. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Ajánlott a lakáscélú megtakarítás. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Kríziscsomagot tudnak 
adni. Mosószert, tisztítószert, törölközőt, 
szappant, pelenkát szükség esetén adnak. 
Szabadidős és gyermekprogramokat 
szerveznek. Pszichológus áll rendelkezésre. 
Gyermekfelügyeletet szükség esetén 
biztosítanak. Napi 24 órás szakmai ügyeletet 
biztosítanak.. 

Oltalom Karitatív 
Egyesület Anyaotthon 
 
E-mail: 
anyaotthon@oltalom.hu 
 

258-2993, 314-0668 

28 fő 
7 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat. Jelentkezni e-mailen lehet. Fel-
vétel team döntés alapján. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
fertőtlenítési igazolást kérnek. Térítési díj: 
175 Ft/fő/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert tudnak 
adni. Ruhát, pelenkát, gyógyszert szükség 
szerint adnak. Orvos áll rendelkezésre. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 
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Budapesti anyaotthonok folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Magyar Vöröskereszt 
Anyaotthon 
1214 Budapest 
Erdősor u. 53-55. 
Mb. vezető: Nagy Judit 
E-mail: 
mvkcsao@voroskeresztbp.hu 
 
 

T/F: 425-4732 

40 fő 
12 szoba 

anya-gyerek 
gyám-gyermek 

Elsősorban a VII, IX, XXI, XXIII. kerületből 
helyeznek el rászorulókat. Szabad férőhely 
esetén az ország egész területéről is fogad-
nak. Jelentkezni telefonon lehet, gyermekjó-
léti szolgálat ajánlásával. Felvétel team 
döntés után. Alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem ré-
gebbi tüdőszűrő leletet és háziorvosi iga-
zolást kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási szerző-
dés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Élelmiszert, mosószert, 
tisztítószert, szappant, ruhát, pelenkát, 
szükség szerint adnak. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óra között családgondozó, éjszaka gondozó ad 
ügyeletet. 

Menedék Mamásotthon 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Szilágyi Zsuzsanna 
E-mail: 
mamasotthon@gmail.com 
 
 

226-2756 
20/999-7280 

40 fő 
13 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
(várandós nőket is). Jelentkezni telefonon 
lehet, személyes felvételi beszélgetést 
követően várólistára lehet kerülni. Fel-
vételről az intézményvezető dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor 
háziorvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
legfeljebb a jövedelem 50 %-a. Előtakaré-
kosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Élelmiszert 
szükség szerint biztosítanak. Mosószert, 
szappant, ruhát, pelenkát szükség szerint 
adnak. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
07,00-20,30 óra között családgondozó és 
gyermekgondozó, éjszaka gondnok ad 
ügyeletet. 

Fény Háza Családok 
Átmeneti Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Mali Eleonóra 
E-mail: fenyhaza@ 
swi.salvationarmy.org 
 

T/F: 257-9461 

40 fő 
15 szoba 

anya-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el 
elsősorban bántalmazott anyákat. Felvé-
telről a szakmai team dönt. Alkohol és 
drogfogyasztás kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet és házi-
orvosi igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert tudnak 
adni. Jogász, pszichológus áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában gondozó ad ügyeletet, 
családgondozó 09,00 – 20,00 között elérhető.  

Bölcső Alapítvány és 
Egyesület 
Intézmény: Szekszárd 
(a cím nem nyilvános) 
Postacím: 
1082 Budapest, Futó u. 22-24. 
Vezető: Budavári Zita 
E-mail: zita@bolcso.hu 
www.bolcso.hu 
 

215-6050 
 20/944-3566 

6 fő 
3 szoba 

Az ország egész területéről helyeznek el 
krízishelyzetben lévő várandós nőket, akik 
szülésig maradhatnak. A gyermekről való 
lemondás esetén az örökbeadási eljárásban 
segítséget adnak. Jelentkezni telefonon, e-
mailban lehet, egyéni kérelem alapján 
fogadnak. Felvételről az intézményvezető 
dönt. Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Térítési díj: nincs. 

Szülésig biztosítanak szállást. Önellátás. 
Főzési lehetőség (nyersanyagot szükség 
esetén tudnak adni). Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt tudnak adni. Ruhát, gyógyszert, 
szükség szerint adnak. Szociális munkás, 
orvos, pszichológus, védőnő áll rendelkezésre. 

 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 

26 

BUDAPESTI CSALÁDOS SZÁLLÓK 
 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Békásmegyeri Csoport 
1039 Budapest 
Kelta u. 5. 
Vezető: Tárnok György 
E-mail: kelta@maltai.hu 

 
T/F: 243-1298 

41 fő 
11 szoba 

család 

Az ország egész területéről helyeznek el tel-
jes családokat. Jelentkezni személyesen, te-
lefonon vagy levélben lehet. Felvétel team 
döntés alapján. Beköltözéskor egy évnél 
nem régebbi, tüdőszűrő leletet kérnek. Térí-
tési díj jövedelemfüggő. Kötelező előta-
karékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. Önellátás. 
Főzési lehetőség. Mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, gyógyszert igény szerint 
adnak. Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. 08,00-20,00 óra között 
családgondozó, éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

Óbudai Családi 
Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
1038 Budapest  
Víziorgona u. 7. 
Vezető: Hajnal Attila 
E-mail: hajnal.attila@ 
kszki.obuda.hu 

 
454-0620, 

20/576-9810 

13 család 
13 szoba 
család, 

anya-gyerek, 
apa-gyerek, 
gyám-gyerek 

Kizárólag a III. kerületből helyeznek el rá-
szorulókat. Jelentkezni telefonon és 
személyesen a III. kerület Víziorgona u. 7. 
címen lehet. Felvétel team döntés alapján. 
Jövedelemhiány, alkohol és drogfogyasztás 
kizáró ok. Beköltözéskor fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet és háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 5.000 Ft/fő/hó. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén adnak). Mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség szerint adnak. 08,00-20,00 
óra között családgondozó, szakgondozó, 
éjszaka gondozó ad ügyeletet. 

S.O.S. Krízis 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
1044 Budapest 
Perényi Zsigmond u. 39. 
Vezető: Tamás Katalin 
E-mail: perenyi@soskrizis.hu 

 
70/776-9543 

T/F: 390-3452 

12 család 
12 szoba 

Elsősorban a IV, VIII, XIII, kerületből helyez-
nek el rászorulókat. Jelentkezni telefonon le-
het, egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Beköltözés-
kor 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 
gyermekektől aznapi háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert adnak. 
Jogász igény szerint áll rendelkezésre Napi 24 
órában szakgondozó, gondozó ad ügyeletet. 

Családok Átmeneti 
Otthona 
1061 Budapest 
Hegedű u. 7. 
Vezető: Bogó Emília 
E-mail:  
tecsaszo-csao@freemail.hu 
 

 
322-0623 

45 fő 
10 szoba 

család 

Kizárólag a VI. kerületből helyeznek el rá-
szorulókat. Jelentkezni telefonon lehet. 
Felvétel team döntés alapján. Beköltözéskor 
3 napnál nem régebbi fertőtlenítési és fél év-
nél nem régebbi tüdőszűrő leletet, háziorvo-
si igazolást kérnek. Térítési díj nincs. 
Ajánlott előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Jogász, pszichológus, csecsemőgondozó 
igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó ad ügyeletet. 

Sorsunk és Jövőnk 
Szeretetszolgálat 
Erzsébet Családok 
Átmeneti Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Tóth Éva 
E-mail: 
sorsfordulok7@freemail.hu 

 
413-1657 

T/F: 413-1658 

34 fő 
7 szoba 
család 

Kizárólag a VII. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslata szükséges. 
Felvételről az intézményvezető dönt. 
Jövedelemhiány kizáró ok. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, 3 
napnál nem régebbi fertőtlenítési igazolást 
kérnek. Térítési díj: 8000 Ft/felnőtt/hó, 5000 
Ft/ gyerek/hó. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség szerint adnak. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Jogász igény 
szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 óra 
között családgondozó, éjszaka gondozó ad 
ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 

www.menhely.hu, www.diszpecserportal.hu 
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Budapesti családos szállók folytatása 

Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
S.O.S Krízis Alapítvány 
Segítőkéz Családok 
Átmeneti Otthona 
(a cím nem nyilvános) 
Vezető: Tamás Katalin 
E-mail:  
locsei@soskrizis.hu 
 
 
 

297-3891 
70/776-0131 

34 fő 
7 szoba 
család 

anya-gyerek 
apa-gyerek 

Elsősorban Budapestről és IV, XIII, VIII 
kerület, de szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslata szükséges. 
Felvételről az intézményvezető és a 
szakmai team dönt. Jövedelemhiány kizáró 
ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet, gyermekektől háziorvosi 
igazolást kérnek. 24 órában családgondozó 
és vagy szakgondozó add ügyeletet Térítési 
díj: jövedelemfüggő. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség szerint adnak. 
Pszichológus áll rendelkezésre. Jogász igény 
szerint áll rendelkezésre.  

Menedékház Családok 
Átmeneti Otthona 1-2 
1112 Budapest 
Muskétás u. 1 
Vezető: Surányi Ákos 
E-mail: 
menedekhazcsao@gmail.com 
 

 
 

248-0446 
30/863-6501 
F: 248-0447 

40 + 40 fő 
család 

anya-gyerek 
apa-gyerek 

Az ország egész területéről helyeznek el rá-
szorulókat (várandós nőket is). Jelentkezés 
módja www.menedekhaz.hu weboldalán 
„ajánlás” dokumentumot kell kitölteni 
szociálismunkásnak, ezt e-mail-ben vagy 
postán intézménybe kell eljutatni. 3 
munkanapon belül felkeresik a kérelmezőt 
telefonon. Felvétel team döntés alapján. 
Beköltözéskor 1 évnél nem régebbi tüdő-
szűrő leletet, gyermekeknél háziorvosi iga-
zolást kérnek. Térítési díj: felnőtteknek 400 
Ft/fő/nap, gyermekeknek 100 
Ft/gyermek/nap. Előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óra között családgondozó, a nap 24 órájában 
szakgondozó ad ügyeletet. 

Baptista Integrációs 
Központ Menekülteket 
és Oltalmazottakat 
Befogadó Családok 
Átmeneti Otthonai I.– II. 
1134 Budapest Lőportár u. 1. 
Vezetők:Kurja Tímea és 
Katona Gergely 
Email: 
integracioskozpont@baptistas
egely.hu 

20/479-2879 

40 + 40 fő 
  lakószobák 

család 
anya - gyerek 
apa - gyerek 

 

Előnyt élveznek az integrációs szerződéssel 
rendelkező menekültek és oltalmazottak. 
Jelentkezni telefonon lehet. Felvétel team 
döntés alapján. Beköltözéskor 
fertőzésmentességről orvosi igazolást 
kérnek mindenkitől. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Adományközvetítés, szükség 
szerint teljes ellátás (élelmiszer, ruha, 
gyógyszer, stb.) Főzési, mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Jogász, pszichológus igény szerint 
áll rendelkezésre. Családgondozás, krízis és 
egyéni esetkezelés. Vallásgyakorlásra, 
közösségi programokra külön helyiséget 
biztosítanak. Családgondozók H-P: 08,00 – 
16,00 -ig, szakgondozók 24 órában adnak 
szakmai felügyeletet. 

BMSZKI Családok 
Átmeneti Otthona 
1142 Budapest 
Rákosszeg park 4. 
Vezető: Rendes Brigitta 
E-mail: 
csaorakosszeg@gmail.com 

 
 
 
 

422-0404 

40 + 40 fő 
18 lakás 
család 

anya-gyerek 
apa-gyerek 

gyám-gyerek 

Elsősorban Budapestről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet, 
egyéni kérelem, családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat ajánlásával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Jövedelemhiány kizáró 
ok. Beköltözéskor háziorvosi igazolást, fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet, és 
10000 Ft/felnőtt egyszeri beköltözési díjat 
kérnek. Térítési díj: 10.650 Ft/felnőtt. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óra között családgondozó, éjszaka 
portaszolgálat ad ügyeletet. 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1142 Budapest 
Szatmár u. 26. 
Vezető: Molnár László Simon 
Szoc. Vezető: Juhász Zsófia 
E-mail: 
szatmarcsao@maltai.hu 
 

363-1157 
T/F: 252-3135 

104 fő 
16 lakás 
család 

Elsősorban a XIV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat, szabad férőhely esetén az 
ország egész területéről. Jelentkezni sze-
mélyesen vagy telefonon lehet. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Beköltözéskor 3 
napnál nem régebbi fertőtlenítési igazolást 
és 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. Ajánlott 
lakáscélú megtakarítás. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Kríziscsomagot tudnak adni. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
gyógyszert szükség esetén tudnak adni.  
Pszichológus áll rendelkezésre. 24 órás 
szakmai ügyelet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Szociális és 
Rehabilitációs 
Alapítvány Fészek 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1152 Budapest 
Aporháza u. 61.  
Vezető: Hangácsi László  
E-mail: szocrehab@gmail.com 

 
308-1301, 306-1488 

40 fő 
9 szoba 

3 kiléptető lakás 
anya-gyerek, 
apa-gyerek 

család 

Elsősorban a XV. kerületből helyeznek el rá-
szorulókat. Szabad férőhely esetén 
Budapest területéről is fogadnak. 
Jelentkezni személyesen lehet (kedd 
kivételével minden nap). Felvétel team 
döntés alapján. Beköltözéskor fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. Térítési díj: 
24000 Ft/hó/család. Előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint.  

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség. 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, ruhát, 
pelenkát, gyógyszert szükség szerint adnak. 
Orvos áll rendelkezésre. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és szociális asszisztens ad 
ügyeletet. 

Szociális és 
Rehabilitációs 
Alapítvány 
Szivárvány Családok 
Átmeneti Otthona 
1152 Budapest 
Aporháza u. 61.  
Vezető: Kelemen Gábor 
E-mail: szocrehab@gmail.com 
 

308-1301 

40 fő 
11 szoba 

család 

Elsősorban a XV. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni személyesen lehet 
(kedd kivételével mindennap). Felvétel team 
döntés alapján. Beköltözéskor fél évnél nem 
régebbi tüdőszűrő leletet, jövedelem-
igazolást kérnek. Térítési díj: 33000 
Ft/hó/család. Kötelező előtakarékosság: 
egyéni gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást. (6 hónappal 
hosszabbítható). 14 kiléptető lakás. Önellátás. 
Főzési, mosási, tisztálkodási lehetőség. 
Tisztítószert, törölközőt, gyógyszert szükség 
szerint adnak. Jogász, pszichológus, orvos 
igény szerint áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és szociális szakgondozó ad 
ügyeletet.  

Rés Alapítvány 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1173 Budapest 
Összekötő u. 3. 
Vezető: Varga Anikó 
E-mail:  
csaores@gmail.com 

258-5895, F: 258-5896 
20/334-0281 

40 fő 
11 szoba 

család 

Elsősorban a X, XVII. kerületből helyeznek 
el rászorulókat. Jelentkezni személyesen, 
vagy levélben, vagy a szülő vagy a 
törvényes képviselő kérelmére lehet. 
Beköltözéskor háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő. Kötelező 
előtakarékosság: egyéni gondozási 
szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában szociális 
munkás ad ügyeletet. 

Csibész Családvédelmi 
Központ Családok 
Átmeneti Otthona 
1183 Budapest 
Üllői út 707. 
Vezető: Madarassy Judit 
E-mail: csalotthon@vnet.hu 

 
T/F: 290-4011 

12 fő 
3 szoba 
család 

Elsősorban a XVIII. kerületből helyeznek el 
rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni 
telefonon vagy személyesen lehet, 
gyermekjóléti szolgálat javaslatával 
fogadnak. Alkohol és drogfogyasztás kizáró 
ok. Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. 
Kötelező előtakarékosság: egyéni 
gondozási szerződés szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Szappant, törölközőt, 
gyógyszert tudnak adni. Mosószert, 
tisztítószert szükség szerint adnak. Ruhát csak 
beérkező adomány esetén adnak. Jogász, 
pszichológus igény szerint áll rendelkezésre. 
Napi 24 órában családgondozó ad ügyeletet. 

Kispesti Családsegítő 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat Családok 
Átmeneti Otthona 
1195 Budapest 
Jahn Ferenc u. 50. 
Vezető: Bán Valéria 
E-mail: 
kispesticsao@gmail.com 

357-6441 

16 fő 
3 apartman 

család 

Kizárólag a XIX. kerületből helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy levélben lehet, egyéni 
kérelem alapján, családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható) Elhelyezés kislakásokban. 
Önellátás. Főzési, mosási, tisztálkodási 
lehetőség. Mosószert, tisztítószert, szappant, 
törölközőt, ruhát, pelenkát, gyógyszert, 
tápszert szükség esetén tudnak adni. Jogász, 
pszichológus igény szerint a gyermekjóléti 
szolgálatnál áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó és gondozó ad ügyeletet. 

Anyaoltalmazó 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
Régi Ház 
1201 Budapest 
Török Flóris u. 228. 
Vezető: Verbőczy Edit 
E-mail: anyaolt@enternet.hu 

T/F: 289-0719 

40 fő 
11 szoba 

anya-gyerek 
gyám-gyerek 

család 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Fiúgyermeket 16 éves korig 
tudnak elhelyezni. Jelentkezni telefonon le-
het. Egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő. Előtakaré-
kosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Ruhát, 
tápszert szükség szerint adnak. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát 
csak beérkező adomány esetén tudnak adni. 
Jogtanácsos, pedagógus, pszichológus, 
védőnő áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó ad ügyeletet. 



 
Készítette: Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 

 Tel: (06/1) 338-4186, Fax: (06/1) 998-8119 

 
Amennyiben változás történik az intézmény működésében, szolgáltatásaiban, kérjük, jelezze szolgálatunknak! 
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Intézmény Férőhely Feltétel Szolgáltatás 
Anyaoltalmazó 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
Új Ház 
1201 Budapest 
Török Flóris u. 257. 
Vezető: Ádám Ágnes 
E-mail: anyaolt@enternet.hu 
 

283-0194 

40 fő 
14 szoba 

anya-gyerek 
gyám-gyerek 

 

Az ország egész területéről helyeznek el 
rászorulókat. Jelentkezni telefonon lehet. 
Egyéni kérelem alapján, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvételről 
az intézményvezető dönt. Beköltözéskor fél 
évnél nem régebbi tüdőszűrő leletet kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő. Előtakaré-
kosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési lehetőség 
(nyersanyagot szükség esetén tudnak adni). 
Mosási, tisztálkodási lehetőség. Ruhát, 
tápszert szükség szerint adnak. Mosószert, 
tisztítószert, szappant, törölközőt, pelenkát 
csak beérkező adomány esetén tudnak adni. 
Jogtanácsos, pedagógus, pszichológus, 
védőnő áll rendelkezésre. Napi 24 órában 
családgondozó ad ügyeletet. 

S.O.S. Krízis 
Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthona 
1203 Budapest 
Bíró u. 3. I. emelet 
Vezető: Tamás Katalin 
E-mail: biro@soskrizis.hu 

283-0363 
70/776-9627 

25 fő 
5 szoba 
család 

Elsősorban a IV, VIII, XIII. kerületből 
helyeznek el rászorulókat. Jelentkezni 
telefonon lehet. Beköltözéskor egy évnél 
nem régebbi tüdőszűrő leletet és háziorvosi 
igazolást kérnek. Térítési díj: 
jövedelemfüggő. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Tisztítószert szükség 
esetén tudnak adni. Jogász igény szerint áll 
rendelkezésre. Napi 24 órában családgondozó 
ad ügyeletet. 

Magyar Vöröskereszt 
Családok Átmeneti 
Otthona 
1214 Budapest 
Nagykalapács u.3. 
Vezető: Weigl-Kiss Erika 
E-mail: 
mvkcsao@voroskeresztbp.hu 

 
 

T/F: 425-4732 

40 fő 
9 szoba 
család 

Elsősorban a VII, IX, XXI, XXIII. kerületből 
helyeznek el családokat. Szabad férőhely 
esetén az ország egész területéről 
fogadnak. Jelentkezni telefonon lehet, 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 
ajánlásával. Felvétel team döntés alapján. 
Alkohol és drogfogyasztás kizáró ok. 
Beköltözéskor fél évnél nem régebbi 
tüdőszűrő leletet és háziorvosi igazolást 
kérnek. Térítési díj: jövedelemfüggő. Előta-
karékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési, mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Élelmiszert, mosószert, 
tisztítószert, szappant, ruhát, pelenkát, 
szükség szerint adnak. Jogász, pszichológus 
igény szerint áll rendelkezésre. 08,00-20,00 
óra között családgondozó, éjszaka gondozó ad 
ügyeletet. 

XXII. kerületi 
Önkormányzat 
Gyermekjóléti Központ 
és Családsegítő 
Szolgálat 
1224 Budapest 
Bartók Béla út 25/a. 
Levelezési cím: 
1225 Budapest 
Nagytétényi út 261. 
Vezető: Dr. Daróczi Csilla 
E-mail: csao@hawk.hu 

 
T/F: 362-1277 

40 fő 
12 apartman 

család 

Kizárólag a XXII. kerületből helyeznek el rá-
szoruló családokat. Jelentkezni telefonon, 
személyesen vagy levélben lehet, egyéni 
kérelem alapján, családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat javaslatával fogadnak. Felvétel 
team döntés alapján. Alkohol és drogfo-
gyasztás, valamint pszichiátriai betegség ki-
záró ok. Beköltözéskor fél évnél nem ré-
gebbi tüdőszűrő leletet és 1 hétnél nem 
régebbi  háziorvosi igazolást kérnek. 
Térítési díj: jövedelemfüggő. Kötelező előta-
karékosság: egyéni gondozási szerződés 
szerint. 

12 hónapra biztosítanak szállást (6 hónappal 
hosszabbítható). Önellátás. Főzési (nyersanya-
got szükség esetén adnak), mosási, 
tisztálkodási lehetőség. Mosószert, tisztító-
szert, szappant, törölközőt, ruhát, pelenkát, 
gyógyszert, tápszert szükség esetén adnak. 
Jogász, pszichológus igény szerint áll 
rendelkezésre. Hétköznap 08,00-18,00 óra 
között családgondozó, éjszaka gondozó ad 
ügyeletet. 

  


